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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése tartalmazta, 

hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni 

köteles a képviselő-testületet szeptember 15-ig. 2015. január 1-től hatályon kívül helyezték ezt a 

bekezdést, nem kötelező, de az átlátható gazdálkodás érdekében úgy döntöttünk, hogy a T. 

Képviselő-testület számára az előző évekhez hasonlóan készítünk féléves beszámolót. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

megfelelőnek ítélhető.  

Köztisztviselők besorolásánál a képviselő-testület által megállapított 62.000,-Ft-os illetményalapot 

alkalmaztuk.  

2013. március 1-jétől létrejött a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Jánossomorja, 

Újrónafő és Várbalog tekintetében látja el a közigazgatási feladatokat. 

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson belül látjuk el többek között a gyermekjóléti szolgálat, a 

családgondozói, házi-segítségnyújtás, és az idősek klubja működtetésének feladatait. 

 

Az önkormányzat tagja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak, a Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak ill. az Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó 

Társulásnak.  

 

A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan külső szakértő 

(vállalkozás) bevonásával látja el. 

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás látja el Jánossomorja és Újrónafő 

önkormányzat területén lévő 4 óvoda fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Döntéshozó szerve a 

Társulási Tanács, mely az intézmények irányítását végzi. 

 

Az intézményeink működtetése során önkormányzatunk esetében változatlanul igaz, hogy a 

működtetéshez központilag biztosított normatíva nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. 

2020. évben a működési célra kapott állami támogatások eredeti előirányzata 207.401.-eFt, mely az 

önkormányzat működési kiadásainak a 28 %-át fedezi körülbelül. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata (intézményi szinten): 
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Bevételek alakulása: 

  

Az önkormányzat bevételei összesen 63 %-ban teljesültek. Ebből az önkormányzat működési 

bevételei 88 %-ban, az állami támogatások 57 %-ban, a közhatalmi bevételek 47 %-ban teljesültek, 

melyből a helyi adók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:  

 

 

 

 

Helyi adó bevételek alakulása: 

 

 Eredeti előirányzat Teljesítés százalék 

Iparűzési adó: 800000 372315 47 % 

Építmény adó: 141500 68007 48 % 

Gépjármű adó: 24000   

Talajterhelési díj: 200 164 82 % 

Magánsz.komm.adója: 6500 3007 46 % 

 

Egyéb közhatalmi bevétele között a 262.-eFt pótlék bevételünk szerepel. 

 

Az önkormányzat működési támogatásai a költségvetési törvény mellékletében szereplő ütemnek 

megfelelően megtörtént időarányosan.  

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai között a 2020. évi kiegészítő felmérés 

alapján a helyi önkormányzatok működésénék általános támogatására kapott összeg szerepel, 

11.665 e Ft. 

Az elszámolásból származó bevételek között a 2019. évi normatíva pótlólagos összege szerepel 

5.063.-eFt értékben. 

 

Egyéb működési célú támogatások bevételei 27.525.-eFt-ban teljesültek, melyek az alábbi 

bevételeket tartalmazza: 

-óvoda működtetésére Újrónafőtől:   10.348.- 

- OEP-től:      11.557.- 

-közfoglalkoztatásra:       4.780.- 

-Munkaerőpiaci program bér támogatás                  840.- 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a TOP kerékpárút, a TOP bölcsöde, 

és a LEADER pályázatok tényleges támogatását terveztük be, melyekből az I. félévben a TOP 

kerékpárútra 4.701 eFt érkezett meg.  

 

Ingatlan értékesítésből 7.079 -eFt bevételünk származott, mely 3 lakótelek értékesítését tartalmazza. 

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 28 e Ft bevételünk érkezett be. (Orvosi rendelőből 

szekrény értékesítés.) 

 

Az önkormányzat működési bevételei meghaladják az időarányos teljesítéseket, melynek a fő oka a 

következő: a Győri Tankerületnek kiszámlázott szolgáltatásokat (karbantartások) és a 
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továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza (2019. évről áthúzódó teljesítéseket is). 

Egyéb működési bevételek az egyik gépjárműre kapott biztosítói kárdíjat, valamint a 

környezetvédelmi bírságokat tartalmazza.  

 

A 2019. évi maradvány igénybevétele megtörtént. 

 

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. Működési kiadást nem 

kellett fejlesztési bevételből finanszírozni. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad (38%), 

melynek legfőbb oka, hogy a Kormány a 2020.03.11-én Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki, ennek következtében az önkormányzatot is az óvatos, körültekintő 

gazdálkodás jellemezte az első félévben. 

 

 A működési kiadások 37%-ban teljesültek a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásnak 

köszönthetően. 

 

Az átadott pénzeszközök időarányosan teljesültek, a civil szervezetek a támogatásaikat a támogatási 

szerződésben meghatározott ütemekben megkapták.  

 

 Az ellátottak pénzbeni juttatásai az önkormányzat által nyújtott ellátásokat tartalmazza. 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre a Római Katolikus Egyháznak 

nyújtott támogatást (10.000 e Ft), valamint a Jánossomorja Polgárőr Egyesület részére 

visszatérítendő támogatást  tartalmazza(1.018.-eFt). 

 

Beruházási kiadások első féléves teljesülését a 8. sz. melléklet tartalmazza, mely az eredeti 

előirányzathoz képest 15%-ban teljesült. Ennek oka, hogy a vészhelyzet megszűnéséig túlnyomó 

többségben csak a vészhelyzet kihirdetéséig elfogadott beszerzések valósultak meg.  

 

A támogatásértékű működési kiadások tartalmazzák az átadott pénzeszközeinket. (9.sz. melléklet) 

 

Pénzkészlet alakulása: 

 

2020. június 30-án az önkormányzat költségvetési bankszámlájának egyenlege 739 millió Ft. Az 

intézmények számláin 19 millió Ft van. A Covid 19 vírus miatt létrehozott elkülönített számlán 1 

millió Ft található. 

 

TOP-os pályázatokhoz a MÁK-nál kellett az önkormányzatnak számlákat nyitni, melyeken 4,7 

millió Ft található. 

 

Részesedések alakulása: 
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Részesedéssel a Magyar Cukornál, a Pannon-Víz Zrt-nél és a Hanság Biogáz Kft-nél rendelkezik az 

önkormányzat.  

A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt-nél letétbe vannak helyezve a törzsrészvényeink. 

 

Részesedésekkel kapcsolatos vagyonvesztés nem történt. 

 

 

 

Intézmények gazdálkodásának alakulása: 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ): 

 

Az önkormányzat a Vümeszen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak 

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag 

összefogja és lebonyolítja a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, 

közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein 

belül működik a közterület-felügyelet, azonban a korábbi közterület-felügyelő távozása óta a 

feladatkör betöltetlen. Folyamatosan hirdetjük az állást, azonban eddig nem sikerült megfelelő 

szakembert találnunk. Az egy-két érdeklődő a részletes feltételek megismerését követően nem adott 

be pályázatot az állásra, vagy aki jelentkezett nem felelt meg a szükséges feltételeknek. 

Az első félév során az egyik kiemelt feladat volt a játszótéri eszközök beszerzése, a Felsőlókert 

utcai játszótér újjáépítése, illetve az Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodájában, valamint a Somorjai 

Tagóvodájában az udvar teljes megújítása. A másik kiemelt tevékenységet az Idősek Klubjának 

előkészítésével, terveztetésével, engedélyeztetésével és beszerzési eljárás lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok jelentették. A harmadik kiemelt feladat az útfelújítási-útépítési program 

beindítása, előkészítése illetve megvalósítása volt. Az Iparos utca felújítása az I. félévben 

megtörtént, a Kovács utca és a Liget köz útépítésének beszerzési eljárása is lezárult. További 

jelentős tevékenységet a Szőlőskert utca útépítésének előkészítésével, illetve megvalósításával 

kapcsolatos feladatok jelentették.  

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is ebben az időszakban: 

Fiatalok Lakóháza fűtéskorszerűsítés, Hanságligeti orvosi rendelő felújítás, fűnyíró traktor 

beszerzés, Dózsa Gy. utca 16. homlokzat felújítás. 

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a parkosítási 

feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a 

kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák 

kezelésére. 

A járványhelyzet ellenére az üzemeltetési feladatainkat folyamatosan el tudtuk látni, az ezen 

területen dolgozók esetében korlátozásokat nem kellett bevezetni. Mindenki számára biztosítottuk a 

védőeszközöket az egészségmegőrzés érdekében. Az oktatási, nevelési tevékenység felfüggesztése 

érintette a konyha működését, ahol az adagszám jelentősen lecsökkent. A szolgáltatás folyamatosan 

működött, a helyzetet a dolgozók ütemes szabadságolásával kezeltük. 

Ebben az évben felmérettük a játszótereken, illetve a közterületeken azokat a fákat, amik 

balesetveszélyt jelenthetnek a környezetükre. A műszeres vizsgálat és a szakvélemény alapján 25 fa 

esetében elkerülhetetlen volt a kivágásuk, míg ugyanennyi esetben botolással a fa megtartható volt.  
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Az év első felében rendeztük a Balassi utca Művelődési Ház melletti területét, ezzel is javítva az 

intézmény és a piac működési feltételeit.  

Jelentős feladatot jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és 

ágnyesedék feldolgozása, kezelése és elszállíttatása. Azt is meg kell említenünk, hogy a gépeink 

meghibásodásából adódóan jelentős összegeket kellett költeni a javításokra, illetve a javítások 

elhúzódása miatt hosszabb ideig nem álltak rendelkezésünkre. Ilyenkor külső erőforrások 

bevonásával igyekeztünk a feladatellátást megoldani. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Újrónafő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, valamint Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) 

bekezdése alapján – tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakra - 2013. március 1-jei hatállyal, 

határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre (Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal, továbbiakban KÖH). 

 

A KÖH létszáma jelenleg 19 fő köztisztviselő, melyből 17 fő a székhelyen, 1-1 fő a Kirendeltség 

két telephelyén látja el állandó jelleggel feladatait.  A telephelyeken az egyes szakfeladatok ellátása 

részben akként biztosított, hogy a székhelyen állandó jelleggel munkát végző dolgozók heti 

rendszerességgel ügyfélfogadást tartanak Újrónafő és Várbalog községekben. Az állam által 

finanszírozott maximális dolgozó létszám 23,71 fő – mely a kirendeltségeken dolgozók létszámát is 

tartalmazza..  

 

A mindennapi munkavégzést segítő tárgyi feltételek vonatkozásában megfelelőnek tekinthetők a 

rendelkezésre álló lehetőségek, a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek 

adottak valamennyi szervezeti egység számára. 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkája kiegyensúlyozottnak tekinthető, 

a bevételek 46%-ban, a kiadások 43 %-ban teljesültek.  

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltségvezető 

feladatait a jegyző, aljegyző, 2020 januárjától a jegyző, jegyzői referens látja el, a gazdálkodással 

kapcsolatos feladatokat a pénzügyi osztályvezető, a székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők 

látják el. Az adóügyi feladatokat mind Újrónafő, mind Várbalog településeken 1-1 fő állandóan a 

kirendeltségen dolgozó köztisztviselő látja el.  

 

A 2020. évben továbbra is – a 2017. évi átszervezésnek köszönhetően - a feladatok ellátása 

zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen.  

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 

Bölcsődénk 33 férőhelyes, 3 csoportban 6 kisgyermeknevelő és egy dajka látja el a szakmai 

feladatokat. Összesen 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. Az első félévben 31 fő 

gyermek létszámmal működtünk. Betegállományban egy fő volt hosszabb távon a dolgozók közül. 

Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. Bölcsődénk 
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gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási jogviszonyban. 2020 első 

felében jelentősebb kiadás nem volt az intézményben. A járványhelyzet miatt közel 2 hónapot zárva 

volt az intézmény. Ez idő alatt a dolgozók nyári szabadságukat vették ki. A bölcsődei dajka 

személyére jelenleg a vírus helyzet miatt továbbra is csak egy főt alkalmazunk. A kormányhivatal 

további egy évre meghosszabbította az ideiglenes működési engedélyt. A 33 gyermekből 23 

ingyenesen étkezik, 10 fő fizet az étkezésért. Intézményünk működésében jelentős változás nem 

történt a 2020-as év első felében.  

 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

 

Az integrált intézmény a város kulturális életének meghatározó szervezője. Az intézmény 

mindamellett, hogy egy kulturális „szolgáltató” központ, ezen feladatain felül hivatott a városban 

élő és működő civil szervezeteket támogatni, a kulturális hagyományokat, eredményeket megőrizni.  

Ez az év, mint minden közművelődési intézmény számára különleges, hisz a COVID-19 vírus által 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása 

érdekében a veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020 (III.11) Korm. rendelet 1.§-alapján a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó pandémia 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelynek része volt a 

közművelődési intézmények ideiglenes bezárása is. Az elfogadott költségvetésünk végösszege a 

fenntartóval előzetes egyeztetés során 2020. július 5-i testületi ülésen elfogadott határozata alapján 

megváltozik.  

2020-ban személyi változások történtek intézményünkben. A helytörténeti gyűjteményünk 

gondnoka nyugdíjba ment, így új kollégával nyitottunk március 1-én. A törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelelően a művelődési ház nyitva tartási ideje megváltozott, így új 6 órás 

munkaerőt alkalmazva nemcsak a hosszított idő intervallumot tudtuk megoldani, hanem a könyvtár 

takarítási feladatait is. 

Tárgyi, szakmai feltételek alakulása:  

 2020-as év első félévében a pandémia miatt kialakult, előre nem látható anyagi források nagysága 

miatt, a költségvetésben a fenntartási kiadások mellett csak az elfogadott beszerzések, felújítások 

közül a március 15-ig szerződésben megállapodott munkák realizálódhattak. A művelődési házban a 

hangrendszer felújításának 2. üteme valósult meg közel 1 045 e Ft értékben, valamint a vezetői 

irodában monitort cseréltük le 106 e Ft-ért. A művelődési ház bevétele vásárok, valamint 

rendezvények terembérleti, illetve jegybevételéből tevődik össze. 2020. 1. félévében közel 534 e Ft 

folyt be. Jelentős csökkenés tapasztalható az elmaradt rendezvényekből származó bérleti díjak 

miatt. 

A könyvtárban 2020 1. félévében könyv- és folyóirat beszerzésre összesen 476 e Ft-ot költöttünk. 

Pályázati lehetőséget kihasználva felújítottuk az informatikai eszköztárunkat, önrészként 383 e Ft-

tal egészítettük ki. Szakmai anyagra a „Könyvtár 60” promóciós anyaga került kiegyenlítésre. A 

könyvtár bevétele (beiratkozási díj, kártérítés, internethasználat, irodai szolgáltatások) 177 e Ft volt, 

itt is arányosan kevesebb a tavalyi évhez mérten a bezárás miatt.  

A helytörténeti gyűjteményünkben csak az új munkaerő részére vásároltunk laptopot, valamint egy 

irodai széket. Jegybevételünk nem volt, mert a nyitás után két héttel bezártunk. 



8 

 

A 2019-ben integrálódott Sós Antal Közösségi Házban egységes színű sötétítő függönyöket tettünk 

fel 533 e Ft értékben.  

Intézményük a 2020-as évben a fenntartótól elvárt módon gazdálkodott. 

 

 

Aranykapu Óvoda Jánossomorja: 

 

Az illetmények kifizetése a félévnek megfelelő. A személyi juttatások közül a veszélyhelyzetre való 

tekintettel nem kerültek kifizetésre a jutalmak. Bízom benne, hogy az ősz folyamán engedélyezik a 

kifizetését.  Megtörtént a cafetéria kifizetése. Jubileumi jutalmak kifizetésének ideje a II. félévre 

esik. Összességében a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetése a tervezetnek és az első 

félévnek megfelelő. 

A dologi kiadásokon belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése jóval alatta marad a 

féléves szintnek. Ennek oka, hogy az intézmény 2 hónapig csak ügyeleti rendben működött, a 10 

óvodai csoport helyett 1-3 csoport működött, igy az anyagfelhasználás is csökkent. A közüzemi 

díjak kifizetése a félévnek megfelelő, itt nem mutatkozik meg a két hónap ügyeleti működés, hiszen 

több szolgáltatónál általánydíjat fizetünk. 

Az egyéb szolgáltatások felhasználása a II. félévben valósul meg, mert a kötelező felülvizsgálatok 

végrehajtását is akadályozta a veszélyhelyzet. 

Összességében elmondható, hogy a dologi kiadások felhasználása elmarad az első félévben várttól. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2020. augusztus 11. 

 

 

 

 

 

                                                            

    Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                             polgármester 


