JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. július 8. napján (szerdán) 7 óra 30 perckor a jánossomorjai Városháza hivatalos
helyiségében megtartott önkormányzati rendes képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Jánossomorja Városi Televízió munkatársai
Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 3
tagja, Bella Zsolt János, Molnár Gábor, Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna nincs jelen az
ülésen, akik távolmaradásukat előzetesen jelezték. Megállapította továbbá, hogy a képviselőtestület határozatképes. Ismertette a kiküldött napirendi pontokat, elmondta, hogy a képviselőtestület a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az első két napirendi pontot együttesen
tárgyalja. Megkérdezte, hogy a képviselő-tagjainak van-e módosító indítványa.
Egyéb módosító indítvány nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kiküldött napirendi pontokat.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta
el:
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítása
2. Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
3. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020
(II.12.) önkormányzati rendelete módosítása
4. Fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati kiegészítésről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
5. 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése
6. Településrendezési eszközök szokásos éves felülvizsgálata
7. Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása,
beszámolóinak elfogadása
8. Pályázat kiírása a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére
9. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója
10. A helyi Védőnői szolgálat beszámolója
11. A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója
12. Ingatlanügyek
13. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója
14. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója
15. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi maradvány felhasználása
1

16. Egyéb ügyek
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítása – 2. sz. melléklet

szóló

2./ Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása – 3. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselő-testület a
napirendi pontok elfogadásakor ismertetett módon együttesen tárgyalja a két előterjesztést.
Ismertette továbbá, hogy e két napirendi pontot a képviselő-testületeknek május 30-ig kellett
megtárgyalnia, azonban e határidőt a veszélyhelyzet alatt született Korm. rendelet július 18-ig
meghosszabbította. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően került összeállításra a két előterjesztés. Felkérte Lipovits Mátét, a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság áttekintette az előterjesztéseket. Kiemelte, hogy a
maradvány 53 millió forinttal több lett a tervezettnél. Felhívta a figyelmet a város 2,26 milliárd
forintos 2019. évi költségvetésére, melyből 294 millió forint beruházási, 222 millió forint
felújítási kiadás volt. Kiemelte ebből az orvosi rendelő 100 millió forintos felújítását, az
útfelújítás 51 m forintos keretösszegét, illetve a Mosonszentpéteri Tagóvoda 17 m forintos
energetikai korszerűsítését példának. Elmondta továbbá, hogy a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2019. évi költségvetés módosításáról, illetve
végrehajtásáról szóló előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Elmondta, hogy Winkler László a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke nem tudott részt venni az ülésen, így a Bizottság javaslatait Horváth Dániel ismerteti.
Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Humánpolitikai Bizottság véleményét.
Horváth Dániel: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, illetve a Humánpolitikai Bizottság is változtatás nélkül az eredeti előterjesztés szerint
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a napirendet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendeletet.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását.
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A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az Önkormányzat és
intézményei 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2020. (VII.13.)
önkormányzati rendeletét.
3./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020
(II.12.) önkormányzati rendelete módosítása – 4. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a módosítások az előző évi
záráshoz kapcsolódnak. Elmondta továbbá, hogy a 2020. évi költségvetés összeállításakor egy
tervezett maradvány került betervezésre, mely a zárszámadás után kerül pontosításra, így most
már látható, hogy a tartalék 57 millió forinttal növekedett. Ismertette továbbá, hogy a további
módosítások a 2020. február 12 óta bekövetkezett változásokat tartalmazzák. E módosítások
közül kiemelte a gépjárműadó eddig még helyben maradt részének elvonását, mely 24 millió
forint bevételkiesés jelent. Felkérte Lipovits Mátét, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a maradvány, illetve a járványhelyzet miatti gépjárműadó
elvonás átvezetésére kerül sor. Kiemelte, hogy a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos
feladatok azonban megmaradtak. A módosítások közül kiemelte továbbá az Újrónafői
Tagóvodával kapcsolatos elszámolást, illetve a téli rezsicsökkentés különbözetének
visszautalását. Álláspontja szerint a járványhelyzet miatt az önkormányzat bevételei várhatóan
90%-on teljesülnek az idei évben. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az eredeti előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi,
illetve a Humánpolitikai Bizottság véleményét.
Horváth Dániel: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szociális és Egészségügyi,
valamint a Humánpolitikai Bizottság az eredeti előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a
rendelet megalkotását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 13/2020. (VII.13.)
önkormányzati rendeletet Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
4./ Fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati
önkormányzati rendelet megalkotása – 5. sz. melléklet

kiegészítésről

szóló

Lőrincz György: Ismertette, hogy a költségvetés megalkotásakor célul tűzte ki a képviselőtestület az újszülöttek, a fiatalok életkezdésének támogatását, mellyel a fiatalok
gyermekvállalásának támogatását, település vonzóbbá tételét kívánja elérni az önkormányzat.
Elmondta továbbá, hogy a képviselő-testület a szükséges fedezetet elkülönítette februárban a
költségvetés megalkotásakor, mely gyermekenként bruttó 100.000 Ft, mely a Kincstár által
vezetett START számlára kerül átutalásra. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
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Lipovits Máté: Ismertette, hogy a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kiemelte, hogy
gyermekenként bruttó 100.000 Ft a támogatás mértéke. Ismertette továbbá, hogy az
önkormányzat már korábban is vizsgálta a támogatási lehetőségeket. A Bizottság azonban
célszerűnek tartotta a START számlára történő utalást, hiszen ezzel nem közvetlenül a szülőt,
hanem a gyermeket tudja a város támogatni. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság az eredeti előterjesztés szerint támogatja a rendelet megalkotását. A
Bizottság kéri, hogy a rendelet formanyomtatványát a Hivatal a Magyar Államkincstár részére
adja át.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az újszülöttek
életkezdési támogatásáról szóló 14/2020. (VII.13.) önkormányzati rendeletét.

5./ 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése – 6. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a jogszabály szerint a jegyzőnek a zárszámadási
rendelettervezettel együtt kell a belső ellenőrzési jelentés megállapításait a képviselő-testület
elé terjeszteni, melynek jelen előterjesztéssel tesz eleget a jegyző. Felkérte dr. Péntek Tímea
jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
dr. Péntek Tímea: Ismertette, hogy az önkormányzat 2019. évben egy külső vállalkozót bízott
meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásával, akinek a belső ellenőrzési vezetője készítette el
az előterjesztés mellékletét képező jelentést.
Lipovits Máté: Ismertette, hogy a gazdálkodással kapcsolatos észrevételekkel elégedett lehet
a képviselő-testület. A szociális lakásbérbeadással kapcsolatban kiemelte, hogy a jogszabály
által szabályozott jogok, kötelezettségeket kell a szerződésekbe csak átültetni. Felhívta a
figyelmet, hogy a szociális bérlakások bérleti díj hátralékával kapcsolatban határozottabban kell
fellépni. A mosonmagyaróvári példa nyomán a Bizottság javasolja a „lakáskommandó”
felállítását, melyre vonatkozó javaslat kidolgozására a Bizottság a Jánossomorjai
Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjét kérte fel. Gyakorlati részéről
elmondta, hogy a bizottságban a képviselő-testület tagjai, a polgármester, a hivatal venne részt.
Felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság határozott fellépést kíván a közösségi együttélés
minimális normáit megszegőkkel, illetve a lakbérhátralékot felhalmozókkal szemben.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság az eredeti előterjesztés szerint támogatja a belső ellenőrzési jelentés
elfogadását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a belső ellenőrzési jelentés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2020.
határozata

(VII.08.) Kt.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2019. éves
belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: azonnal
6./ Településrendezési eszközök szokásos éves felülvizsgálata - 7. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy már gyakorlat, hogy a város főépítésze gyűjti a rendezési
terv módosítási kérelmeket, igényeket, melyeket összegyűjtve nyújt be a képviselő-testület
részére. Elmondta, hogy ahhoz, hogy az idei évben benyújtott kérelmek módosításra
kerülhessenek a képviselő-testületnek elvi döntés kell hozni, hogy felül kívánja vizsgálni,
illetve módosítani a településrendezési eszközöket. Elmondta továbbá, hogy eddig 10 kérelem
érkezett. Felkérte Lipovits Mátét, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
egyhangúan támogatja a felülvizsgálatot. Ismertette továbbá, hogy a Bizottság álláspontja
szerint a vállalkozók által kért módosítások költségeit a vállalkozóknak kell biztosítani.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait továbbá, hogy kéri a Bizottság, hogy a képviselőtestület mai ülésén tárgyaljon a vállalkozásokra vonatkozó költségekről.
Winkler László: Elmondta, hogy álláspontja szerint az egy év hosszú idő a kérelmek
elbírálására. Véleménye szerint nem életszerű a gyakorlat, meg kellene határozni a kérelmek
elbírálási gyakoriságát negyedévre, vagy rövidebbre.
Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy a gyakorlatot a vállalkozók figyelembe veszik.
Bella Sándor: Elmondta, hogy a rendezési terv módosítás átfutási ideje általában legalább 4
hónap, vagy félév, az önkormányzat csak az előre gondolkodást kívánja propagálni. Rendkívüli
esetben ettől függetlenül az önkormányzat azonnal is elindíthatja a rendezési terv módosítását.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeit az időközben felmerült módosítási igények alapján felül kívánja vizsgálni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
felülvizsgálatához szükséges dokumentáció elkészíttetésével és az eljárás
lefolytatásával.
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Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2020. december 31.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság vállalkozókra vonatkozó javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen és 1 ellen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben
vállalkozások, gazdasági társaságok kérelmére indul a településrendezési eszközök módosítása,
annak költségeit a vállalkozások, gazdasági társaságok kötelesek vállalni.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: folyamatos
7./ Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása,
beszámolóinak elfogadása – 8. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 2019. évben támogatásban
részesültek elszámoltak a támogatással, a beszámolókat benyújtották. Egy esetben került sor a
maradvány visszautalása. Kiemelte, hogy a beszámolókat a Hivatal megvizsgálta, minden
esetben szabályszerű volt az elszámolás. Felkérte Lipovits Mátét, a Gazdasági, Pénzügyi,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az eredeti
elterjesztés szerint javasolja elfogadásra képviselő-testületnek.
Winkler László: Elmondta, hogy véleménye szerint módosítani szükséges az elszámolás
módját. Véleménye szerint áprilistól-áprilisig kellene az elszámolás határidejét meghatározni.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az önkormányzati támogatásokat rendelet szabályozza,
ehhez rendelet módosítás szükséges, mely a képviselő-testület tagjának, bizottságnak
indítványára is történhet. Elmondta, hogy álláspontja szerint a civil szervezetek rendelkeznek
kellő tartalékkal minden esetben a következő támogatásig.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a civil szervezetek beszámolóinak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
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1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy civil szervezetek 2019. évi
elszámolásait és beszámolóit az alábbiak szerint fogadja el:
Elszámolt önkormányzati
támogatás 2019. év

Civil szervezetek

1.

Balassi Bálint Nyugdíjas Klub Civil Társaság

781.000,- Ft

2.

Jánossomorja Művészetoktatásért Alapítvány

312.000,- Ft

3.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

1.366.000,- Ft

4.

JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET

3.416.000,- Ft

5.

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület

2.538.000,- Ft

6.

Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete

439.000,- Ft

7.

Jánossomorjáért Lovas Sport Egyesület

49.000,- Ft

8.

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

9.

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

10. Jánossomorjai Sportegyesület

6.287.000,- Ft
878.000,- Ft
11.721.000,- Ft

11. MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület
12. Jánossomorjai Fúvós Egyesület

1.366.000,- Ft
683.000,- Ft

13. Erdészeti Horgász Egyesület

98.000,- Ft

14. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

195.000,- Ft

15. „Örökség” Kulturális Egyesület

1.171.000,- Ft

16. Gondoskodás Alapítvány

150.000,- Ft

17. Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

100.000,- Ft

18. F06 Postagalambsport Civil Társaság

100.000,- Ft

19. Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány

99.000,- Ft

20. Balassi Bálint Nyugdíjas Klub Civil Társaság

100.000,- Ft

21. Örökség Kulturális Egyesület

100.000,- Ft

22. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

100.000,- Ft

23. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

25.285,- Ft
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24. Jánossomorja Polgárőr Egyesület

100.000,- Ft

25. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

80.000,- Ft

26. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

100.000,- Ft

27. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

100.000,- Ft

28. Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete

90.000,- Ft

29. Gondoskodás Alapítvány

30.000,- Ft

30. Örökség Kulturális Egyesület

100.000,- Ft

31. Jánossomorja Polgárőr Egyesület

70.000,- Ft

32. Balassi Bálint Nyugdíjas Klub Civil Társaság

100.000,- Ft

33. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

100.000,- Ft

34. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

100.000,- Ft

35. Mosonszentpéteri Általános Iskoláért Alapítvány

500.000,- Ft

36. Jánossomorjai Sportegyesület

3.000.000,- Ft

37. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

400.000,- Ft
Elszámolt önkormányzati
támogatás 2018. év

Civil szervezet

38. Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

1.397.048,- Ft

Határidő: 2020. július 8.
Felelős: Lőrincz György polgármester
8./ Pályázat kiírása a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére - 9. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület korábban a szervezet létrehozásakor 5
évre bízta meg a jelenlegi vezetőt, mely megbízás 2020. szeptember 30-án lejár, így pályázat
kiírása szükséges. Felkérte Lipovits Mátét, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
az eredeti előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a pályázat kiírását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó
Szervezet magasabb vezető álláshelyére történő pályázat kiírását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot
hirdet a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet magasabb
vezetői feladatainak ellátására jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati
felhívásban rögzített tartalommal.
2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorjai
Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői feladatainak
ellátására irányuló pályázati eljárás folyamán a véleményező bizottságban való
részvételre a képviselő-testület részéről Lőrincz Györgyöt, Lipovits Mátét és Molnár
Gábort jelöli ki.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a vonatkozó hatályos

jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2020. július 17. ill. 2020. szeptember 30.
9./ Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója – 10. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy a Közalapítvány 100%os önkormányzati alapítvány, minden évben be kell számolni az Alapító felé. A beszámoló
elfogadása minden évben szerepel a munkatervben. Felkérte Lipovits Mátét, hogy ismertesse a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Humánpolitikai Bizottság
javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány
beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját tudomásul vette.
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Jánossomorja

Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
10./ A helyi Védőnői Szolgálat beszámolója – 11. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület munkatervében szerepel a helyi védőnői
szolgálat beszámolójának megtárgyalása. Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Szociális
és Egészségügyi Bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen meghallgatták a Védőnői szolgálat
munkatársainak beszámolóját, nagy öröm számukra, hogy a megújult helyen fogadhatják a
kisgyermekeket. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Megköszönte a szolgálat munkatársainak munkáját. Elmondta, hogy hozzá
is számos visszajelzés érkezett a felújított egészségházban található megújult helyszínre
vonatkozóan.
Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy a bárányhimlő elleni oltás költségeit az állam átvállalja-e.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az idei évben utoljára az önkormányzat, jövő évtől az állam
finanszírozza. Elmondta továbbá, hogy kérte a szolgálat munkatársait jövői évi költségvetéshez
kapcsolódóan, hogy tegyenek javaslatot egy szülőket terhelő védőoltás költségeinek
átvállalására.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a védőnői szolgálat beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2020. (VII.8.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal a Védőnői Szolgálat beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
11./ Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója – 12. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület munkatervében szerepel a Kék Bagoly
Bölcsőde beszámolója, melyet az intézmény vezetője elkészítette. Felkérte Horváth Dánielt,
hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Bizottság ülésén megtárgyalták a beszámolót, ahol jelen
volt az intézmény vezetője. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális és
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Egészségügyi Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja. Reményét fejezte ki a
Bizottság nevében, hogy a bölcsőde bővítése enyhíteni fog a létszámproblémákon.
Lőrincz György: Elmondta, hogy jövő évben már reményei szerint egy új csoportszobával
kibővítve működhet az intézmény.
Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy a bővítéshez a személyi feltételek adottak-e.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a létszámbővítésre lesz szükség, mely a jövő évi
költségvetésben szerepelni fog.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kék Bagoly Bölcsőde
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
Lőrincz György: Megköszönte az intézmény dolgozóinak helytállását.
12./ Ingatlanügyek – 13. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy egy személy a 0688/11 és 0688/37 helyrajzi számú
ingatlanok megvásárlására nyújtott be igényt, melyek Hanságfalva településrészen találhatóak.
Felkérte Lipovits Mátét, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Hanságfalva településrészen 1 ha méretű ingatlanokat mértek
ki korábban, melyek jelenleg szántó besorolásúak. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési Bizottság nem javasolja a telkek értékesítését.
Javasolják továbbá, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetéseket a tömbösítés, illetve
hasznosítás érdekében.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a fenti helyrajzi számú ingatlanok értékesítését.
A képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
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1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 0688/11 és
0688/37 helyrajzi számú ingatlanokat nem kívánja értékesíteni a kérelmező részére.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a tömbösítés és hasznosítás érdekében folytasson
egyeztetéseket a környező ingatlanok tulajdonosaival.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2020. július 31, illetve folyamatos
Lőrincz György: Ismertette a Miraplast Kft. kérelmét. Felkérte Lipovits Mátét, a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy gyakorlatilag egy korrekció a kérelem, amely a valóságban is
hasonló. Elmondta továbbá, hogy tulajdonképpen egy önkormányzati terület került lekerítésre
évekkel ezelőtt a Miraplast Kft. által, melyet pozitív, hogy nem elbirtoklás útján kívánja
rendezni a helyzetet. Továbbá igényérvényt kapott az önkormányzat, hogy a területen parkolók
kerülnek kialakításra. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
egyhangúan támogatja a kérelmet, azzal, hogy az ezzel járó költségeket a vállalkozónak kell
vállalni. A kérelemben szereplő 1000 Ft/m2 árral a Bizottság egyetért. Kiegészítésként
elmondta, hogy a településrendezési terv módosítását követően lesz a pontos telekméret
meghatározható.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott ki.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Miraplast Kft. ingatlanvásárlási kérelmét.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy értékesíteni
kívánja a Miraplast Kft. részére a kérelemben szereplő ingatlan (1422/1 hrsz.) egy részét
1000 Ft/m2 vételáron azzal, hogy az értékesítésre kerülő telekméret a településrendezési
eszközök módosítását követően határozható meg.
2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
értékesítéssel/telekalakítással felmerülő költségek fedezetét a vállalkozónak kell
biztosítania.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a vételár meghatározásához - a településrendezési
eszközök módosítását követően - ismét terjessze a kérelmet a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal, ill. 2020. december 31.
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13./ A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója – 14.
sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Társulást 2013-ban Újrónafő, Várbalog, Jánossomorja
hozta létre az óvodák működtetésére. Ismertette továbbá, hogy a társulás önálló jogi személy,
aki önálló költségvetéssel rendelkezik. A beszámoló a társulási megállapodásnak megfelelően
került elkészítésre. Felkérte Horváth Dánielt, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Megköszönte az intézmény munkáját. Elmondta, hogy a Humánpolitikai
Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja.
Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy a létszámtúllépés engedélyezésére milyen okból került sor?
dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a jogszabály szerint a csoportlétszám 25 fő, melynél
maximum 20%-os eltérés engedélyezhető. Így a csoport létszámon felül 5 fős mozgásteret
biztosít az intézmény vezetője számára az Tárulás az év közbeni igényekre. Elmondta továbbá,
hogy az Újrónafői, Pusztasomorjai Tagóvodában is szükséges volt ez az intézkedés.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó
Társulás beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai Aranykapu
Óvoda Intézményfenntartó Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett 2019. évi
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:

Lőrincz György polgármester

Határidő:

azonnal

14./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója – 15. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a társulási megállapodás alapján évente egy alkalommal a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás is beszámol a képviselő-testület felé. Elmondta, hogy a
beszámolóban is látható, hogy a Társulás a korábbi években folytatott tevékenysége leszűkült
a szociális szférára. Kiemelte, hogy egyre növekvő az igény az ellátásáért, azonban az
intézmény létszámgondokkal küzd. Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúan
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2020.
határozata

(VII.08.) Kt.

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
15./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi maradvány felhasználása - 16. sz.
melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás kérelemmel fordult a
társult önkormányzatok felé, hogy a 2019. évi befolyt bevételekből fennmaradt összeget a
társulás az ingatlanok állagmegóvására kívánja fordítani, ehhez kéri a társult önkormányzatok
hozzájárulását. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy 11 millió Ft-os a maradvány, melyből Jánossomorjára 1 millió
forint jutna lakosságszám arányosan. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, támogatják a felújításokat. A Bizottság
megjegyzi, hogy az intézmény jövő évi felújítás tervezéséhez tolmácsolja a polgármester a
kérést, hogy az új idősek klubja esetében a tárgyi eszköz beszerzést az intézmény hasonló
mértékű nagylelkűséggel támogassa majd. Felkéri a Bizottság a polgármestert, hogy a Térségi
Társulás előtt képviselje a fenti javaslatot.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az éves költségvetés tárgyalásakor jelezni fogja a Társulás
felé a Bizottság kérését. Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi
maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2020.
határozata

(VII.08.) Kt.

1. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 7/2019. (II.26.) TT
határozata alapján valamint a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a
5/2019. (II.26.) TT határozat alapján, a társulási tagönkormányzatoktól kiegészítő
hozzájárulás megfizetését állapította meg, 1.223 Ft/lakos összegben.
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Kiegészítő hozzájárulás 2019. évi elszámolása, figyelembe véve a kormányzati
funkciókhoz tartozó 2019.december 31-ig pénzforgalmilag teljesült kiadásokat,
valamint 2019. december 31-ig pénzforgalmilag teljesült saját bevételeket, befolyt
központi-, állami támogatásokat, a következő:
Házi
segítségnyújtás
és
Család és
jelzőrendszeres
gyermekjóléti
Szociális
házi
Feladatok
szolgálat
étkeztetés
segítségnyújtás
Összesen
2019. december 31-ig
teljesült kiadás

107 485 523 Ft

84 636 644 Ft

118 697 201 Ft 310 819 368 Ft

2019. december 31-ig
teljesült bevétel

4 375 367 Ft

44 545 432 Ft

23 352 378 Ft 72 273 177 Ft

Állami támogatás
(minimálbér
támogatással együtt)

58 968 000 Ft

31 164 760 Ft

64 877 810 Ft 155 010 570 Ft

Intézményi bevétellel
és állami
támogatással nem
fedezett kiadás

44 142 156 Ft

8 926 452 Ft

30 467 013 Ft 83 535 621 Ft

Teljesített kiegészítő hozzájárulás a hiány finanszírozáshoz

94 574 590 Ft

A kiemelt kormányzati funkciók vonatkozásában fel nem használt
hozzájárulás

-11 038 969 Ft

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Társulási
Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján
megállapított, 2019. évben befolyt, jelen határozat 1. pontjában bemutatott kormányzati
funkciókra fel nem használt hozzájárulást a Társulás által fenntartott intézmények
működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóvásához
kapcsolódóan a Társulás költségvetésében hagyja.
3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: ülést követő napon
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16./ Egyéb ügyek
16/1. Együttműködési megállapodás elfogadása – 17. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a múlt évben egy pályázat keretében újabb három térfigyelő
kamera került felszerelésre, így jelenleg a 23 működő térfigyelő kamera üzemeltetésére kell
együttműködési megállapodást kötni. Kiemelte, hogy a három kamerával kiegészítésre, illetve
egységes szerkezetbe foglalásra került kizárólag sor. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy
ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Bizottság egyhangúan
támogatja az együttműködési megállapodást, elfogadásra javasolja.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az együttműködési megállapodás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Mosonmagyaróvár Rendőrkapitánysággal 2019. augusztus 1. napján kelt, 08040129/7/2019.Eüm. számú együttműködési megállapodás alapján az 1. sz. melléklet
szerinti megvalósult tartalommal a közterületi térfigyelő kamerarendszert
üzemeltetésére átadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Mosonmagyaróvár Rendőrkapitányságot értesítse.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2020. augusztus 31.

16/2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VI.25.) Kt.
határozatának módosítása
Lőrincz György: Emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy két hete döntött a testület a
civil szervezetek támogatásairól. Elmondta, hogy a határozathozatal során technikai hiba
történt, a Jánossomorjai Sportegyesület kérelmének elbírálásakor a TAO önrész is
hozzászámításra került, melyet korábban a veszélyhelyzet idején polgármesteri határozatban
megítélt. E döntés meghozatala akkor indokolt volt tekintettel a lejáró befizetési határidőre.
Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
3 millió forinttal javasolja csökkenteni a megítélt támogatást.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a döntést követően összesen 14,2 millió forintos
támogatásban részesül az idei évben a veszélyhelyzet során hozott döntésekkel együtt a
Jánossomorjai Sportegyesület, így nem kerül hátrányba.
16

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 26/2020. (VI.25.) Kt. határozat módosítására vonatkozó
előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 26/2020.
(VI.25.) Kt. határozatát a Jánossomorjai Sportegyesületre vonatkozóan az alábbiak
szerint módosítja:
Támogatott civil szervezet

Támogatási összeg

Jánossomorjai Sportegyesület

10.473.000.- Ft

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet alapján a támogatási szerződést
megkösse.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy az egyedi támogatási kérelmekben részt vevő civil szervezetet a
döntésről értesítse.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
2020. július 16., ill. 2020. augusztus 7.

16/3. Beszerzési Szabályzat módosítása
Lőrincz György: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Elmondta, hogy a Beszerzési szabályzat
jelenleg nevesíti, hogy kiknek kell bizonyos eljárásokban részt vennie, a jövőben javasolja,
hogy titulusokhoz kössék. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság javasolja, hogy a személy nevek helyett a
VÜMESZ beruházási-műszaki ügyintézője megnevezés kerüljön a szabályzatban feltüntetésre.
Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy javasolja a 107/2015. (VI.24.) Kt.
határozat módosítását a személynevek, illetve a bizottság létszáma tekintetében. Javasolja a
Bizottság létszámának 3-főről, 4 főre emelését. Továbbá javasolja, hogy a személynevek helyett
az alábbi titulusok kerüljenek a határozatba feltüntetésre: az Adó-és pénzügyi osztály
osztályvezetője (pénzügyi szempontból), a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzői referense (jogi szempontból), a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó
Szervezet vezetője (szakmai szempontból), Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnöke (ellenőrzés szempontból).
Winkler László: Elmondta, hogy jelenlegi formájában nem támogatja a határozati javaslatot,
véleménye szerint megszűnik a személyesség.
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dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy álláspontja szerint is teljesen életszerűtlen a személynevek
szerinti meghatározás, a szabályzat elfogadása óta is már három fő látta el a beszerzési
szabályzat szerinti feladatokat. Elmondta továbbá, hogy a szabályzatot minden esetben
módosítani kellene, ha valakit a vezetője más feladatkörrel bíz meg.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egy
döntést a beszerzési szabályzat módosításáról, egy másik döntést pedig a bíráló bizottságról.
Szavazásra tette fel a beszerzési szabályzat módosítását. Szavazásra tette fel a beszerzési
szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen és 1 ellen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy módosítani
kívánja a Beszerzési szabályzatát úgy, hogy a személynevek helyett a VÜMESZ
beruházási-műszaki ügyintézője beosztás szerepeljen.
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy
Jánossomorja Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát írják alá és adják ki.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2020. július 31.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bíráló bizottság módosítására vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 107/2015. (VI. 24.)
Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a
bírálóbizottság összetételét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
−
−
−
−
Felelős:
Határidő:

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Adó-és Pénzügyi Osztályvezetője
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői referense
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet vezetője
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke.
Lőrincz György polgármester
azonnal
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16/4. BM pályázati lehetőség – 18. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy meghirdették az un. „háromlábú” BM-es pályázatot. Az
útfelújítási program alapján a Frank utcai útszakaszt javasolja a pályázatban felújításra. A
pályázat intenzitása 50%-os. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, így kéri a T. Testületet, hogy döntsön
róla, hogy az előterjesztést a Bizottság véleménye nélkül tárgyalja.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság véleménye nélkül történő tárgyalást.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2020. (VII.08.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 16/4. napirendi
pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül
kívánja tárgyalni.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a pályázati lehetőségről szóló előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2020. (VII. 08.)
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által a
Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. mell.
II.2. a) b) és c) pontjai alapján meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” c. pályázati felhívás c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása
c. pontjára benyújtsa pályázatát az alábbi belterületi utak felújítására:
Frank utca (hrsz. 890)
2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a projektek támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
A megvalósítandó projekt becsült bruttó költsége 24.419.600 Ft., a tervezett önrész
12.209.800 Ft, az igényelt támogatás összege 12.209.800 Ft.
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3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással
megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2020. július 10.
Napirendi pontokat követően:
Lőrincz György: Megkérdezte, hogy van-e a képviselő-testület tagjainak közérdekű
bejelentése, kérdése.
Egyéb közérdekű bejelentés, kérdés nem hangzott el.
Lőrincz György: Elmondta, hogy ugyan a veszélyhelyzetet visszavonták a járvány nem múlt
el. Kérte a város lakosságát, hogy tartsa be a maszk viselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés
szabályait továbbra is. Elmondta, hogy egy rövid nyári szünet következik a képviselő-testület
munkájában. A soron következő rendes ülés szeptember elején várható. Az ülést követően
megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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