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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2020. június 25. napján (csütörtökön) 7 óra 30 perckor a jánossomorjai Városháza 

hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)  

   Jánossomorja Városi Televízió munkatársai 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy a képviselő-testület 

megtarthatja első ülését a pandémiát követően. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, 8 fő képviselő jelen van. Ismertette a kiküldött napirendi pontokat. 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosítási javaslatuk. Elmondta, hogy a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát nem tudta 

határidőre megküldeni technikai okok miatt, így javasolja a napirendi pont levételét, illetve az 

Egyéb ügyek közül pedig javasolja önálló napirendi ponttá kiemelni a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Jánossomorja kérelmét, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

összetételének módosítását tekintettel arra, hogy a meghívottak jelen vannak a képviselő-

testület ülésén. Ismertette továbbá, hogy az Egyéb ügyek napirendi pont kiegészül a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás kérelmével, mely az ülésen került kiosztásra. 

Szavazásra tette fel, hogy egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai a kiküldött napirendi 

pontokra vonatkozó módosító indítvánnyal. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VI.25) Kt. 

határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő napirendet fogadta 

el: 

 

1. Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének módosítása 

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja kérelme 

3. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

4. Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatok elbírálása 

6. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata 

7. Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 

8. Kék Bagoly Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

9. Idősek Klubja részére új helyszín kijelölése 

10. Járda- és út felújítási, építési koncepció elfogadása 

11. Ingatlanügyek 
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12. Közterület elnevezési kérelem 

13. Egyéb ügyek 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1./ Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének módosítása – 2. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy Horváth Sarolta 

családsegítő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagja 2019 decembere óta 

nem dolgozik Jánossomorján, a Család- és Gyermekjóléti Központnál jogviszonya megszűnt, 

így indokoltnak tartja a Szociális- és Egészségügyi Bizottság összetételének módosítását. 

Ismertette, hogy azóta a feladatokat Nagy Krisztina családsegítő látja el, aki álláspontja szerint 

jól megismerte a települést az elmúlt időszakban. Megkérdezte Nagy Krisztinát, hogy kíván-e 

a képviselő-testület tagjaihoz szólni. 

 

Nagy Krisztina: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 2019. szeptember óta dolgozik 

Jánossomorján családsegítőként, jelenleg Mosonszolnok, Mosonudvar, Jánossomorja 

településeken látja el a családsegítői feladatokat. Debrecenben, szociálpedagógia szakon 

végzett, jelenleg Csorna település környékén él. 

 

Winkler László: Reményét fejezte ki, hogy jól együtt fog dolgozni az új bizottsági tag a 

Szociális és Egészségügyi Bizottsággal.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság összetételét az alábbiak szerint módosítja: 

 

elnökének: Winkler Lászlót 

tagjainak: Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát 

                   Horváth Dánielt 

                   Szabó Ferenc Csabánét (nem képviselő bizottsági tag) 

                   Nagy Krisztinát (nem képviselő bizottsági tag)  

választotta meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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A szavazást követően a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal sor került a nem képviselő-

bizottsági tag eskütételére. Az esküt a képviselő-testület kivette Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése alapján, melynek 

letételét az eskütevő az esküokmány aláírásával (4. sz. melléklet) igazolt. 

 

Nagy Krisztina távozott a képviselő-testület üléséről. 

 

2./ Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja kérelme – 5. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Köszöntötte Kempf Ákost, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Jánossomorja elnökét. Ismertette a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja kérelmét, 

miszerint Jánossomorja Város Önkormányzata tulajdonában álló Jánossomorja, Rákóczi utca 

61. sz. alatti ingatlanon a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy német közösségi központot 

kíván létrehozni. Kiemelte, hogy méltó helye lehetne az ingatlan, hiszen az érintett ingatlan egy 

régi heidebauer parasztház. Ismertette továbbá, hogy jelenleg két pályázat benyújtására is van 

lehetősége a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak e kialakításra, azonban ehhez a tulajdonos 

önkormányzat hozzájárulása is szükséges. 

 

Kempf Ákos: Köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy korábban a képviselő-testület tagjainak 

már felvázolta a Német Nemzetiségi Önkormányzat elképzeléseit. Ismertette továbbá, hogy a 

pusztasomorjai Sós Antal Közösségi Házhoz hasonló közösségi színteret kíván létrehozni az 

önkormányzat Mosonszentpéteren. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy 

jelenleg elvi hozzájárulásról kell az önkormányzatnak döntenie, a konkrét feltételeket később 

kell a képviselő-testületnek tárgyalnia. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy támogatja az elképzelést. 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy támogatja az elképzelést. Kiemelte, hogy a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja új mérföldkőhöz érkezett. Elmondta, hogy 

álláspontja szerint egyre nagyobb szerepet tölt be a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Jánossomorja a város életében. 

 

Maglódi Zsolt: Sok sikert kívánt az elképzeléshez. 

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy az Német Nemzetiségi Önkormányzat milyen időtartamra 

képzeli el a működést az ingatlanon. 

 

Kempf Ákos: Válaszul elmondta, hogy a pályázat szerint minimum 10 évre szóló használati 

megállapodással kell rendelkezni, azonban személyesen hosszabb időtartamban gondolkozik.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kiküldött napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2020. (VI.25.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy tulajdonosi 

hozzájárulást ad a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja részére, hogy a 
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Jánossomorja, Rákóczi utca 61. sz. alatti ingatlanon megvalósítsa a Jánossomorjai 

Német Nemzetiségi Közösségi Ház felújítása és felszerelése tárgyú pályázatokat.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 

elnökét a döntésről értesítse.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok támogatás esetén folytasson 

egyeztetéseket a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorjával a használat 

feltételeiről, majd terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kempf Ákos elnök távozott a képviselő-testület üléséről. 

 

3./ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása – 6. sz. 

melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem üléseztek, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottságok véleménye nélkül javasolja megtartani. 

Szavazásra tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 3./ napi rendi pontot 

az állandó bizottságok véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításának oka, 

hogy Jánossomorja Város Önkormányzata megkezdte a Szőlőskert utcai ingatlanok 

értékesítését. Kiemelte, hogy a vevők számára gyorsítja a hitelügyintézési folyamatot, ha a 

polgármester az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez való hozzájárulásról átruházott 

hatáskörben dönthet, nem kell megvárnia a vevőknek a képviselő-testület soron következő 

ülését. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló 

10/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendeletet.  
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4./ Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – 

7. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottság nem ülésezett, így 

a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra tette 

fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 4./ napi rendi pontot 

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül kívánja 

tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Felkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a költségvetési törvényben foglalt értékhez, illetve a 

gazdasági körülményekhez képest az önkormányzat vagyonrendelete elavult a versenytárgyalás 

értékhatárát tekintve. Jelenleg nettó 5.000.000 Ft a versenytárgyalás érvényes értékhatára a 

helyi rendelet szerint, ezt javasolja a költségvetési törvényben foglalt bruttó 25.000.000 Ft-ra 

felemelni.  

 

Winkler László: Érdeklődött, hogy a költségvetési törvényben foglalt értékhatárhatártól 

eltérően, 25.000.000 Ft felett is meghatározható-e az érték? 

 

dr. Péntek Tímea: Válaszul elmondta, hogy a képviselő-testület kizárólag a költségvetési 

törvényben foglalt 25.000.000 Ft-tól kevesebbet, vagy a költségvetési törvényben foglalt 

értéket határozhatja meg a helyi rendeletben. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a vagyonrendelet módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadását, megalkotását.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 9/2020. (VI.25.) 

önkormányzati rendeletet Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

Lőrincz György: A szavazást követően 5 perc szünetet rendelt el. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jánossomorja Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014 
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(VIII. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2020. (VI.25.) önkormányzati 

rendelet 2020. június 25-én, 8 óra 15 perckor kihirdetésre került. 

 

A képviselő-testület ülése folytatódott az 5./ napirendi pont tárgyalásával. 

 

5./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatok elbírálása – 8. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem üléseztek, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottságok véleménye nélkül javasolja megtartani. 

Szavazásra tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 5./ napi rendi 

pontot az állandó bizottságok véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Ismertette a kiküldött napirendi pontot. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet 

során a kérelmek közül négy esetben döntést hozott, ilyen volt a Jánossomorja Polgárőr 

Egyesület, illetve a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jánossomorjai Sportegyesület, 

Jánossomorjai Baseball Egyesület kérelme.  Továbbá ismertette, hogy a képviselő-testület ülése 

előtt megkereste a civil szervezeteket, hogy vizsgálják felül kérelmüket, tekintettel a pandémiás 

helyzetre, illetve az elmaradt rendezvényeikre. Az ezt követő módosításokat, illetve az eredeti 

kérelmeket látja a képviselő-testület. Javasolja, hogy a képviselő-testület külön-külön tárgyalja 

az egyes támogatási kérelmeket. 

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy mekkora a kiosztható, felhasználható keret? Kéri, hogy a 

támogatásban már részesült pályázók kérelmét tárgyalja először a képviselő-testület.  

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselőt, hogy a kiosztható keret a veszélyhelyzetben hozott 

döntések levonását követően 19.758.402 Ft. Elfogadta a képviselő javaslatát.  

 

dr. Péntek Tímea: Felhívta a figyelmet, hogy a Hospice ház kérelme nem a 

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében kerül finanszírozásra, hiszen a Hospice Ház 

támogatásról nem minden térségi település döntött kedvezően. A Hospice ház támogatására 

szánt 3.999.999 Ft felhasználása a civil szervezetek támogatása keretében adható. A Segítő-

Kéz Alapítványt, mint civil szervezetet tudja támogatni. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Megköszönte a képviselő-testület Hospice házra 

vonatkozó támogatását. 

 

Lőrincz György: A Jánossomorjai Sportegyesület kérelmét ismertette. 
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Molnár Gábor: Javasolja a kérelemben szereplő javaslat elfogadását. 

 

Lőrincz György: Ismertette a Baseball Egyesület kérelmét.  

 

Molnár Gábor: 2.500.000 Ft-ot javasol elfogadásra. 

 

Lőrincz György: Ismertette a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület kérelmét. 

 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy a pályázónál jól látszik az önmérséklet, átgondoltság, 

elfogadásra javasolja a kérelmet.  

 

Lőrincz György: Javasolja, hogy 645 ezer forintot ítéljen meg a képviselő-testületet. Ismertette 

a Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesület kérelmét.  

 

Maglódi Zsolt: Kiemelte, hogy a pályázó nem rendelkezik önrésszel. Álláspontja szerint ilyen 

kérelmezett összeg mellett, az önrész elengedhetetlen. 500 ezer forint megítélését javasolja. 

 

Molnár Gábor: Egyetértett Maglódi Zsolttal, kiemelte továbbá a magas edzői, illetve nevezési 

díjakat, melyhez önrész nem társul. 

 

Lőrincz György: Ismertette a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság kérelmét. 

 

Bella Zsolt: Álláspontja szerint a civil szervezet önmérsékletet tanúsított, az év második 

felében megvalósuló nagy rendezvényekre tekintettel javasolja a teljes módosított összeg 

megítélését. 

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy ha a COVID-19 járvány második hulláma miatt a 

rendezvények elmaradnak, a pályázati támogatással mi történik? 

 

Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy a fel nem használt támogatást kötelesek 

visszafizetni a helyi rendelet szerint. Egyetért a teljes összeg megítélésével. Ismertette a 

MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidős Egyesület kérelmét. 

 

Lipovits Máté: Álláspontja szerint a kérelemben szereplő előadás szám már nem valósítható 

meg az idei évben, továbbá nem támogatja a laptop beszerzést az önkormányzati támogatás 

terhére. 1.700.000 Ft támogatás megítélését javasolja.  

 

Horváth Dániel: Egyetért Lipovits Máté javaslatával. Kiemelte, hogy a támogatás 

mérsékelhető arra tekintettel is, hogy a belépőjegyekből egyik legnagyobb önrésszel tud 

rendelkezni a pályázó. 

 

Maglódi Zsolt: A jövő évben javasolja, hogy projekt alapú finanszírozás történjen, ne a civil 

pályázat keretében kerüljenek támogatásra. Elképzelései szerint az önkormányzat 

meghatározott számú előadást rendelne meg.  

 

Lőrincz György: Ismertette a Jánossomorjai Fúvós Egyesület kérelmét. 

 

Maglódi Zsolt: Javasolja elfogadásra. 
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Lőrincz György: Ismertette az Erdészeti Horgászegyesület kérelmét. 

 

Molnár Gábor: Támogatja a kérelmet. Kiemelte, hogy a kérelemben szereplő rendezvények 

mind a második félévben valósulnak meg, illetve jelentős önrésszel rendelkeznek. 

 

Lőrincz György: 375 ezer forint megítélését javasolja. Ismerteti az Örökség Kulturális 

Egyesület kérelmét.  

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy pozitív, hogy saját önerővel rendelkeznek. 800.000 Ft-ot 

javasol elfogadásra.  

 

Lőrincz György: Jánossomorja Művészetoktatásért Alapítvány kérelmét ismertette.  

 

Maglódi Zsolt: Ismertette, hogy a kérelemben foglalt kiadások oka az, hogy a Zeneiskola 

beköltözik a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskolába, azonban egyes próbákhoz a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületében is eszközigény merül fel. 

 

Bella Zsolt: Javasolja a támogatás kisebb mérséklését, 800.000 Ft-ot javasol elfogadásra. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Civil szervezetek 2020. évi támogatását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Civil 

szervezetek 2020. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a következő 

civil szervezeteket az alábbi összegekkel támogatja:  

 

Támogatott civil szervezet Támogatási összeg 

MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő 

Egyesület 

1.700.000.- Ft 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület    400.000.- Ft 

Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete    500.000.- Ft 

Jánossomorja Művészetoktatásért Alapítvány    800.000.- Ft 

Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület    645.000.- Ft 

Erdészeti Horgász Egyesület    375.000.- Ft 

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság   760.000.- Ft 

„Örökség” Kulturális Egyesület   800.000.- Ft 

Hospice Ház – Segítő Kéz Alapítvány 3.999.000.- Ft 
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Jánossomorjai Sportegyesület         13.473.000.- Ft 

JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET 2.500.000.- Ft 

 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet alapján a támogatási szerződéseket 

megkösse. 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatban/egyedi támogatási kérelmekben részt vevő civil 

szervezeteket a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2020. július 3., ill. 2020. július 25. 
 
 

6./ Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata – 9. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítása indokolt a kormányzati funkciók változására, illetve 

a közös önkormányzati hivatal fenntartására létrejött, 2020. január 1-jétől hatályos 

megállapodásra tekintettel. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

szervezeti és működési szabályzatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben foglalt 

tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - jóváhagyja 

a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Felelős:   Lőrincz György polgármester 

     dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7./ Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata – 10. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottság nem ülésezett, így 

a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra tette 

fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 7./ napi rendi pontot 

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül kívánja 

tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása a kormányzati funkciók változására, illetve egyes szervezeti változások 

miatt indokolt. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó 

Szervezet SZMSZ-ének elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben foglalt 

tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - jóváhagyja 

a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

    

Határidő: azonnal 

 

8./ Kék Bagoly Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata – 11. sz. 

melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottság nem ülésezett, így 

a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra tette 

fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 8./ napi rendi pontot 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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Lőrincz György: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben foglalt 

tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - jóváhagyja 

a Kék Bagoly Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9./ Idősek Klubja részére új helyszín kijelölése – 12. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület már a költségvetés tárgyalásakor 

vizsgálta az Idősek Klubja elhelyezését. Korábban a volt pusztasomorjai iskola épületében 

kívánta a képviselő-testület elhelyezni, azonban az átalakítások jelentős forrást igényeltek 

volna, így új helyszínt keresett az önkormányzat. A költségvetés tárgyaláskor így már 

vizsgálták a Szabadság utca 49. Iparos utca felőli részén történő elhelyezését az Idősek 

klubjának. Az erre vonatkozó tervek elkészültek, a helyszín kijelöléséhez azonban a képviselő-

testület döntése szükséges. Kiemelte, hogy a tervek egyeztetésre kerültek az Idősek Klubját 

ellenőrző hatóságokkal is, akik a tervekben foglaltak ellen kifogást nem emeltek, minden 

szempontból megfelelőnek találták.  

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy minden idősek klubjára vonatkozó kritérium teljesül, például: 

mosókonyha, fedett terasz. Felhívta a figyelmet, hogy a fedett terasz rész bármikor beépíthető 

a létszámnövekedés esetén. A kivitelezés tervezett összege felmérések alapján megfelel a 

költségvetésben foglaltaknak.  

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy zöld felület hol kerül kialakításra? 

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy a parkolók törésvonaláig bármennyi zöld felület 

létesíthető. Kiemelte továbbá, hogy a parkolók számának tervezésekor figyelembe vették a 

Szabadság utca 49. sz. ingatlan lakóit is, hiszen a Szabadság utcáról a telek nem megközelíthető. 

 

Winkler László: Érdeklődött, hogy mozgáskorlátozott rámpa kerül-e kiépítésre.  

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy mozgáskorlátozott rámpa kiépítésre kerül, hiszen e 

nélkül nem is kapna engedélyt az épületre az önkormányzat. 
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Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy mikorra valósul meg a beruházás. 

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy 2020. végén várhatóan elkészül, és át is adható lesz. 

 

Egyéb megjegyzés, kérdés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Idősek klubja elhelyezésére vonatkozó eredeti 

előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Idősek 

Klubját a Szabadság utca 49. szám alatti ingatlan Iparos utca felőli oldalán, 

könnyűszerkezetes épület megvalósításával kívánja megoldani. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárást követően a 

beruházást valósítsa meg. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 
 

10./ Járda- és út felújítási, építési koncepció elfogadása – 13. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem ülésezett, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra 

tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 10./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztés a korábbi ciklus gyakorlatának megfelelően 

került összeállításra, tervként szolgálva a képviselő-testület részére. Ismertette továbbá, hogy a 

felújítások mértékét továbbra is az éves költségvetésben határozza meg a képviselő-testület. 

 

Horváth Dániel: Érdeklődött, hogy a koncepció elfogadása esetén, ebben a sorrendben 

kerülnek-e megvalósításra a felújítások. 
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Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatban 

szereplő prioritási sorrendben végzi a jövőben a felújításokat, ha engedélyeztetési eljárások 

elhúzódása miatt nem kell módosítani a koncepciót. 

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy a koncepcióból, mely utcák kerülnek idén megvalósításra. 

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy az idei évben az Iparos utca, Ligetköz, Kovács utca kerül 

felújításra, melyre a beszerzési eljárások lezárultak. A Vasártér utcához kapcsolódóan kiemelte, 

hogy az egyeztetések már évek óta tartanak, a nyomvonalaknak 6 változata készült el, jelenleg 

nincs kompromisszum. A Frank utca végéig tartó szakasz kivitelezésében pedig a Dr. Oetker 

válaszára, támogatására várnak. 

 

Molnár Gábor: Javasolja az Erdősor, Iparos utcákban fekvőrendőrök kihelyezését. 

 

Bella Sándor: Egyetért, hogy az elkészült burkolatok minősége miatt gyorsul a forgalom. 

Kiemelte, hogy a fekvőrendőröket a hatóságok a lakóutcákban engedélyezik. Továbbá felhívta 

a figyelmet a fekvőrendőr hanghatásaira. Az Iparos utca esetében elképzelhetőnek tartja, hogy 

a hatóság engedélyezi. Felvetette továbbá a műtárgy kihelyezés kérdését is, mint például a 

Móricz Zsigmond – Kereszt utcát összekötő kavics úton elhelyezett kútgyűrűk. Elmondta, hogy 

az önkormányzat, mint helyi közútkezelő, a műtárgyakat elhelyezheti, azonban a hatóság 

panasz esetén felbontathatja.  

 

Lőrincz György: Kéri, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

vizsgálja meg az Iparos utcában a fekvőrendőrök kihelyezésének lehetőségét, mint az átruházott 

hatáskör gyakorlója. 

 

Jánó Zoltán: Kútgyűrűk kihelyezését javasolja az Iparos utcában az iskola épületénél. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy az érintett utakról álláspontja szerint ki kell tiltani a 

nehézgépjárműveket. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hársfa utca állapota jelentősen 

romlik, mely nagy nehézgépjármű forgalmat valósít meg. Javasolja, hogy a Hársfa utca 

felújítását (az Erdős Beton Kft-ig) vegye fel a képviselő-testületet a koncepcióba. Álláspontja 

szerint az Alkotás és a Széchenyi utca közé beilleszthető lenne. 

 

Lőrincz György: Érdeklődött, hogy Winkler László képviselő szerint a vállalkozókkal 

konstrukcióban megvalósítható-e az útfelújítás? 

 

Winkler László: Válaszul elmondta, hogy álláspontja szerint a vállalkozók hajlandóak 

lennének akár anyagilag is támogatni a felújítást. 

 

Jánó Zoltán: Javasolja, hogy murvázza le az önkormányzat a Hársfa utcáról nyíló zsákutca 

nyomvonalát. 

 

Lőrincz György: Felkérte Bella Sándort, hogy a VÜMESZ vizsgálja meg a lehetőségét, és 

valósítsa meg. 

 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Frank utca végének felújítását csak akkor támogatja, ha a 

Dr. Oetker anyagilag hozzájárul a felújításhoz a Hipp Kft-hez hasonlóan. Álláspontja szerint, 

ha ez nem teljesül, a koncepcióban betöltött helyét felül kell vizsgálni. 
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Lipovits Máté: Javasolja a Várbalogi utca felújítását tekintettel az út teherforgalmára. Kéri a 

legutolsó helyre a koncepcióba történő felvételét. Kéri továbbá, hogy az Újtanyai bekötő járda 

építése a Halomalja utca elé kerüljön a Járda építési-felújítási Koncepcióba. 

 

Jánó Zoltán: Javasolja, hogy a Malom utca utolsó három háza előtt kerüljön járda kiépítésre, 

tekintettel a játszótér megközelíthetőségére is. 

 

Lipovits Máté: Egyetért Jánó Zoltán felvetésével. Javasolja a Tó utca elé a Koncepcióba 

felvenni a Malom utca utolsó három háza előtti járda kiépítését. 

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy álláspontja szerint idén még a Rózsa utca, Hanságfalvi utca, Szent 

István utca járdafelújítása valósul meg. Elképzelhetőnek tartja továbbá, hogy a Malom utcai 

járdaépítés még idén megvalósul.  

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Útfelújítási-útépítési Program, illetve Járdafelújítási 

és építési Program elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja 2020-2022. 

közötti időszakra vonatkozó Útfelújítási-útépítési Programot az alábbi prioritási sorrend 

szerinti megvalósítási ütemezéssel fogadja el: 

− Iparos utca útfelújítás 442 fm 

− Liget köz útépítés 111 fm 

− Kovács utca (1050 hrsz.) útépítés 183 fm 

− Vásártér utca felújítás 320 fm 

− Frank utca vége útfelújítás 300 fm 

− Szabadság tér útépítés 453 fm 

− Erdősor utca útfelújítás 430 fm 

− Alkotás utca útépítés 374 fm 

− Hársfa utca (Erdősbeton Kft.-ig) útfelújítás 600 fm 

− Széchenyi utca útépítés 197 fm 

− Vásártér utca útépítés 222 fm 

− Legelő utca (Erdősor-Liszt u. között) útfelújítás 300  fm 

− Radnóti utca útépítés 108 fm 

− Sarok köz útépítés 300 fm 

− Hanság u. - Óvoda utca útépítés 290 fm 

− Sport-Rákóczi utca között 90 fm 

− Vasút utca (Balassi u. - vasútállomás között) 105 fm 

− Sipos köz 130 fm 

− Várbalogi utca 430 fm 
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2. A Képviselő-testület a jelenleg kavicsos-murvás utcák szilárd burkolattal történő ellátása 

érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi utcák terveit készíttesse el, az 

engedélyezési eljárásokat folytassa le: 

a) Alkotás utca 

b) Széchenyi utca 

c) Vásártér utca 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja 2020-2022. közötti 

időszakra vonatkozó Járdafelújítási-építési Programot az alábbi prioritási sorrend szerinti 

megvalósítási ütemezéssel fogadja el: 

Utca Burkolat 
Hossz 

(fm) 

Szélesség 

(m) 

Terület 

(m2) 

Szent István térkő 123 1.8 218 

Árpád u.2-4;9-15 beton 114 1,4 160 

Bem u. beton 95 1,3 123,5 

Féltoronyi u. beton 143 1,4 200 

Felsőlókert u. beton 167 1,4 234 

Rózsa u. beton 100 1,4 140 

Hanságfalvi u. beton 109 1,4 153 

Malom utca vége beton 60    

Tó u. beton 167 1,4 233 

Erdősor u. beton 122 1,3 159 

Óvoda u. beton 140 1,4 196 

Vásártér u. beton 150  1,3 195 

Újerdő u-Rákóczi u. között beton 100 1,2 120 

Hanság u. beton 50 1,3 65 
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Újtanya beton 150 1,2 180 

Halomalja u beton 210 1,3 273 

Szent I. u (gödör mögött) beton 260 1,4 364 

Petőfi u. beton 316 1,3 410 

Ady E. u. térkő 236 1,4 330 

Kereszt u. beton 140 1,4 196 

Radnóti u.-Rákóczi u. között beton 51 1,3 66 

Kis u. beton 200 1,4 280 

Legelő u. beton 150 1,3 195 

Jókai u. beton 150 1,4 210 

Erdősor u. (Iparos u-Lajos u. között) beton 267 1,3 347 

Liget u. beton 200 1,4 280 

Bartók B. u. beton 160 1,4 224 

Árpád u. beton 180 1,4 252 

Hanságliget (Tulipán u.) beton 200 1,4 280 

Sipőcz I. u. beton 100 1,3 130 

 

Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

11./ Ingatlanügyek – 14. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottság nem ülésezett, így 

a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra tette 

fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 11./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az Ingatlanügyek napirendi pontot két kérelem képezi. 

Ismertette az előterjesztésben szereplő első kérelmet, melyet a Tarcsai utca 1. sz. alatti ingatlan 

volt bérlője nyújtott be a képviselő-testülethez. Ismertette továbbá, hogy ez az ingatlan volt az, 

mely a viharban megrongálódott.  

 

Maglódi Zsolt: Nem támogatja az ingatlan értékesítését. 

 

Molnár Gábor: Nem támogatja az ingatlan értékesítését. 

 

Lipovits Máté: Javasolja, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg az ingatlan felújításának 

lehetőségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Tarcsai utca 1. ingatlan értékesítését. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020 (VI.25.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

értékesíti a jánossomorjai 2168 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant a 

kérelmező részére. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

Lőrincz György: Ismertette a második vételi kérelmet, mely a 1406/2 helyrajzi számú, 

Felsőlókert utcában található zártkert művelési ágú ingatlanra vonatkozik. 

Molnár Gábor: Javasolja, hogy az önkormányzat a kérelemben szereplő módon értékesítse a 

zárványtelket. 

dr. Péntek Tímea: Érdeklődött, hogy az önkormányzat feltételként meghatározza-e a 

telekösszevonást az adásvételi szerződésben? 

Winkler László: Egyetértett a felvetéssel. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 1406/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 

értékesítési kérelmet. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020 (VI.25.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 1406/2 

helyrajzi számú ingatlant értékesíteni kívánja.  

2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról is továbbá, hogy az 

1406/2 helyrajzi számú zárványtelket bruttó 1.400.000 Ft-os vételáron értékesíti a 

kérelemben foglalt 8 hónapos részletfizetés lehetőségének biztosításával. 

3. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról is továbbá, hogy az 

1406/2 ingatlant azzal a feltétellel értékesíti, hogy a kérelmező a tulajdonában álló 1408/2 

helyrajzi számú ingatlannal összevonja.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse. 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi (elő)szerződést aláírja.  

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

12./ Közterület elnevezési kérelem – 15. sz. melléklet 

  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem ülésezett, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra 

tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 12./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Leier Hungária Kft. 

kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Óvári út elnevezést módosítsa a 

kérelemben szereplő Leier út elnevezésre. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a közterület elnevezéséről szóló előterjesztés elfogadását.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

jánossomorjai 0163 helyrajziszámú közterület - a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. számú 

ingatlantól a Pez-Haas utca és a Binder utca kereszteződéséig tartó útszakaszt - Leier útnak 

nevezi el. 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az új közterület elnevezést a Központi Címregiszterben vezesse át, 

valamint a döntésről értesítse a kérelmezőt.  

3. A változásról tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatalát és valamennyi Jánossomorján közszolgáltatást nyújtó 

céget, szervezetet. 

 

Felelős:     dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: 2020. július 15. 

 

13./ Egyéb ügyek  

13/1. Hármashalom forráskiegészítése iránti kérelem – 16. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem ülésezett, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottság véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra 

tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 13/1. napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést, miszerint Jánossomorja Város Önkormányzata 

korábban pályázatot nyújtott be a Hármashalom felújítására, mely pályázaton 5 millió forint 

támogatást nyert, melyet 25%-os önerővel kell kiegészítenie. A piaci árak változása miatt 

azonban a 25%-os önerőhöz képest többlet forrásigény merült fel, melynek biztosításáról most 

a képviselő-testületnek kell döntést hozni. 

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy miből kerül finanszírozásra a többlet forrás. 

 

Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy az általános tartalék terhére biztosítható. 

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztés szerint. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Trianon-emlékmű 

(„Hármashalom”) helyreállítása tárgyú projekt megvalósításához további 3.900e Ft kiegészítő 

saját forrást (önerőt) biztosít a 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13/2. Közművelődési megállapodás jóváhagyása – 17. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem üléseztek, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottságok véleménye nélkül javasolja megtartani. 

Szavazásra tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 13/2. napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a Humánpolitikai 

Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány részére a 

Képviselő-testület az idei évtől nem a Civil szervezetek 2020. pályázati keretből kívánja a 

támogatást biztosítani, hanem közművelődési megállapodást kíván kötni az előterjesztésben 

foglalt tartalommal, mely keretében szolgáltatást rendel meg. A fedezet az önkormányzat 2020. 

évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy hogy történik a támogatás elszámolása. Javasolja, hogy a 

közművelődési megállapodás e.) pontja egészüljön ki az elszámolásra vonatkozóan azzal, hogy 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati 

rendelet alapján kell elszámolni a Közalapítványnak. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: A módosító indítvány szerint tette fel szavazásra a közművelődési 

megállapodás jóváhagyását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvánnyal az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal 

közművelődési megállapodást köt, azzal, hogy a kapott támogatással az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet alapján kell 

elszámolnia. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

13/3.  Étkezési térítési díj meghatározása  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottságok nem üléseztek, 

így a napirendi pont tárgyalását a bizottságok véleménye nélkül javasolja megtartani. 

Szavazásra tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 13/3. napirendi 

pontot az állandó bizottságok véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Felkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy 2020. június 26-ig felügyeletet kell biztosítani az iskolában, 

melynek keretében az intézményi gyermekétkeztetést biztosítani köteles a települési 

önkormányzat a gyermekek részére. 2020. június 26-át követően a szünidei gyermekétkeztetés 

biztosítása kötelező a rászoruló gyermekek részére. Azoknak a gyermekeknek, akik nem 

jogosultak fenti ellátásra, de étkeztetést kérnek, a települési önkormányzatnak kell 

meghatározni az étkezés díját.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az étkezési térítési díj meghatározásáról szóló 

előterjesztést.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2020. (VI.25.) Kt. határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2020. június 

26-tól kezdődő gyermekfelügyelet időtartama alatt az étkezést bruttó 700 Ft/nap/fő áron 

biztosítja, mely a tízórait, ebédet és uzsonnát is magában foglalja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki 

Ellátó Szervezetet értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13/4. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás kérelme – 18. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület ülése előtt a bizottság nem ülésezett, így 

a napirendi pont tárgyalását a bizottságok véleménye nélkül javasolja megtartani. Szavazásra 

tette fel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 13/4. napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Felkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

dr. Péntek Tímea: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2020. június 24. napján 

érkezett megkeresés a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás részéről, hogy módosítani kívánja a 

térségi társulási megállapodást az utcai szociális munka, illetve éjjeli menedékhely 

szolgáltatással. A döntés a működési engedélyek határidőben történő módosítása miatt 

indokolt. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.i. pontja, mely a társulás 

által ellátott feladatköröket tartalmazza, 2020. szeptember 1. hatállyal alábbiak szerint 

módosuljon: 
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         „ 8.ia. hajléktalanok nappali ellátása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. 

           Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.ib.utcai szociális munka, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. 

           Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény” 

 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. 

szeptember 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézményén keresztül, a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság 

u. 20. szám alatti Hajléktalanok Átmeneti Szállása telephelyen biztosított „utcai szociális 

munka” szolgáltatást. 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Társulási 

Megállapodás 2020. szeptember 1. hatállyal kiegészüljön Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás tagtelepüléseinek határozatai alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézményén keresztül, a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság 

u. 20. szám alatti Hajléktalanok Átmeneti Szállása telephelyen biztosított „utcai szociális 

munka” szolgáltatáshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzatokkal. 

 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelen határozat 3. pontja értelmében a 2020. 

szeptember 1-től hatályos Társulási Megállapodás 9.) pontjában átvezetésre kerüljenek az 

„utcai szociális munka” szolgáltatáshoz csatlakozni kívánó települések. 

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Társulási Megállapodást 2020. szeptember 1. hatállyal aláírja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: ülést követő 10 napon belül 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.j. pontja, mely a társulás 

által ellátott feladatköröket tartalmazza, 2021. január 1. hatállyal alábbiak szerint 

módosuljon:  

„8.ja. Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.jb. Éjjeli menedékhely, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény” 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. január 1. 

napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézményén keresztül, a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. szám alatti 

telephelyen biztosított „éjjeli menedékhely” szolgáltatást. 
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3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 Határidő: ülést követő napon 

 

13/5. Vasútvonali menetrend változás megfontolásra visszaküldése  

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján 

a járványügyi helyzetre tekintettel a Csorna-Hegyeshalom szakaszon két vonatjárat maradna 

meg a reggeli, illetve a késő esti órákban 2020. július 1-jétől, a többi járatot vonatpótló autóbusz 

helyettesítené. Egyeztetett a környező önkormányzatokkal, akik szintén tiltakoznak a 

menetrend megváltoztatása ellen, ezért közös levélben szeretnénk kérni az illetékes 

minisztériumot az eredeti menterend visszaállítására. Elmondta továbbá, hogy az országgyűlési 

képviselő úr támogatásáról biztosította az önkormányzatokat. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2020. (VI.25.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium részére megfontolásra visszaküldi a Csorna – Hegyeshalom 

szakaszon bevezetendő, 2020. július 1-jétől hatályos menetrend-tervezetet. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Innovációs és Technológiai Minisztériumot 

értesítse. 

 

Felelős:     Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Közérdekű bejelentések, tájékoztatások: 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Győri Tankerületi Központ 

javaslatára, a miniszter döntése értelmében a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 

intézményegységévé válik a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola. Ismertette továbbá, 

hogy a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola székhelye is átkerül a Jánossomorjai Körzeti 

Általános Iskola székhelyére, továbbá kizárólag a táncoktatás, ifjúsági fúvószenekar próbái 

maradnak a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Felkérte Bella Zsoltot, 

hogy egy új megállapodás kidolgozásáról gondoskodjon. 

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola által használt 

helyiségek, hogy kerülnek hasznosításra? 

 

Horváth Dániel: Javasolja, hogy az önkormányzat a Winkler Tüzép melletti területen végezzen 

az ősz folyamán fásítást a városkép javítása érdekében. 

 

Winkler László: Kéri, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a rozsdaövezetek kijelölésének 

lehetőségét Jánossomorja Városban. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a Jánossomorjai Városi Televízió költözik fel a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár pincéjéből a művészeti iskola által használt helyiségekbe. 

Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy a soron következő képviselő-testületi 

ülés várhatóan 2020. július 8-án, vagy 15-én kerül megtartásra. 

 

Az ülést követően megköszönte a részvételt és az ülést befejezte. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Lőrincz György  dr. Péntek Tímea 

polgármester  jegyző 

 

 

 

 


