
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2021. október 26. napján, kedden 15 órakor a Városháza (9241 Jánossomorja, 

Szabadság utca 39.) hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. 

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

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, azonban Bella Zsolt János és Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna 

képviselők nincsenek jelen, akik távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Bella Zsolt János 

szabadságát tölti, míg Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna jelezte, hogy késni fog. 

Ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint. Megkérdezte a képviselő-testület 

tagjait, hogy van-e kiegészítésük, módosító indítványuk. 

Egyéb kiegészítés, módosító indítvány nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előzetesen kiküldött 12 napirendi pont elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 

1. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE beszámolója 

2. A Kék Bagoly Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása (zárt ülés) 

3. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolója 

4. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója 

5. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

6. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodás módosítása  

7. Jánossomorja Város Önkormányzatának Útfelújítási-útépítési Programjának 

módosítása 

8. A 2022. évi villamosenergia beszerzés 

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

önkormányzati rendelet alapján beérkezett egyedi támogatási kérelmek elbírálása 

10. Ingatlanügyek  

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

12. Egyéb ügyek 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1./ A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE beszámolója – 

3. sz. melléklet 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület előző ülésén említette, hogy a pandémia 

miatt elmaradt beszámolók megtárgyalására az év végéig sor kerül. Ezúttal a, 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE beszámolójára kerül sor. Elmondta, hogy 

hagyomány, hogy a közrend védelmi szolgálatot teljesítő szervek beszámolóját együtt tárgyalja 

a képviselő-testület. Ismertette, hogy mindegyik szervezet a beszámolót elkészítette, melyet a 

képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak. Köszöntötte a megjelent szervezetek 

képviselőit. Megállapította, hogy mindegyik szervezet képviselője jelen van. Bevezetőként 

elmondta, hogy fél hattól közmeghallgatást tart a képviselő-testület a Városháza dísztermében. 

Kérte, hogy mindenki a kérdéseket, válaszokat röviden fogalmazza meg. Átadta a képviselő-

testület tagjainak a szót.  

Horváth Dániel: Köszöntötte a Rendőrség részéről megjelent képviselőket. Elmondta, hogy 

olvasta a beszámolóban a 86-os teherforgalomára vonatkozó megállapításokat. Felhívta a 

figyelmet, hogy jelenleg több cég az ellenőrzések ellenére is megrizikózza a büntetést. 

Érdeklődött, hogy a meglévő rendőrállomány megszaporodó munkái mellett nem lenne-e egy 

köztes megoldás, egy folyamatos megfigyelőrendszer, VÉDA-kapu elhelyezése a város 

területén, mely sebességkorlátozásra, megfigyelésre is fokozottan lehetőséget adna. 

Érdeklődött, hogy van-e erre kilátásban terv. Álláspontja szerint az önkormányzat nem 

zárkózna el. 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy Hegykőn üzembe állt egy város által támogatott traffipax 

berendezés. A hegykői polgármester tájékoztatása szerint a rendőrséggel közösen kell elindítani 

a kialakítását. Érdeklődött, hogy van-e lehetőség ilyen traffipax állvány kialakítására, amibe a 

traffipaxot el lehet helyezni. Azt hallotta, hogy tíz ilyen állomást telepítenek az országban. 

Érdeklődött továbbá, hogy van-e lehetőség egyet megcsípni, vagy plusz egyet kialakítani. 

Elmondta, hogy szó volt a kamerarendszerről, hogy nagyon eredményes. Érdeklődött, hogy az 

illegális szemétlerakásról vannak-e információk, melyet a kamerák rögzítettek. Elmondta, hogy 

a közösségi médiában sűrűn lehet olvasni a hangoskodásokról, közösségi normákba nem illő 

viselkedésekről. Érdeklődött, hogy eljutnak-e Önökhöz az információk.  

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett az ülésterembe. 

Molnár Gábor: Megköszönte, hogy egyre nagyobb jelenléttel vannak jelen a városban, mely 

a biztonság része. Megköszönte a polgárőrség, helyi rendőrség segítségét a Sportegyesületnél 

a gyertyagyújtásnál. Hangsúlyozta, hogy nagy szükség van a rendőrség, polgárőrség 

összehangolt munkájára.  

Winkler László: Elmondta, hogy minden évben megkérdezi a rendőrséget az ellenőrzésekről. 

Látja, hogy mostanában változott a felfogás, ugyanis eddig megfújatták a szondát, 

megköszönték, eltávoztunk, azonban jelenleg eljutottunk oda, hogy belenéznek autókba, 

furgonokba. Érdeklődött, hogy a migránshelyzet vagy más változtatta meg a hozzáállásukat? 

Szeretné, ha erre is nagyobb figyelemmel lennének, nem csak arra, hogy ivott, vagy nem ivott.  

Lőrincz György: Átadta a szót Szabó Jenő mosonmagyaróvári rendőrkapitánynak. 

Szabó Jenő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! 

Örömét fejezte ki, hogy ismét Jánossomorja Város Képviselő-testülete előtt lehet. Elmondta, 

hogy annak idején ő kezdte el az egyik testületi ülésen a helyi rendőrőrs felállításra vonatkozó 
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gondolatmenetet, mely akkor még csak vágyálomként fogalmazódott meg. Örül, hogy ez a 

település, önkormányzat ilyen szinten támogatja a rendőrség munkáját. Megköszönte, hogy 

mindent megtesznek azért, hogy a rendőrök ilyen körülmények között végezhetik munkájukat. 

Horváth Dániel képviselőnek a teherforgalomra vonatkozó kérdésre válaszul elmondta, hogy 

kihelyezésre került a korlátozó tábla a 86-os főútra, melynek érvényt próbálnak szerezni, 

azonban folyamatos rendőri jelenlétet nem tudnak biztosítani a főútra. Elmondta, hogy többször 

érkezik bejelentés a péteri részről, azonban az ellenőrzés csak a forgalom megállításával 

történhet. Hallott egy megdöbbentő számot, mely nem tudja, hogy valós-e: naponta 200 kamion 

fordul meg a Leier üzemnél, melyek valamerre elhagyják a települést. De álláspontja szerint 

lehetne a többi gyárat, üzemet sorolni, ahol megfordulnak. Természetesen, aki látja a 

kamionokat nem tudja, hogy engedéllyel vagy engedély nélkül közlekedik. Amennyiben nem, 

a megfelelő szankciót kiszabják a kollégák, mely visszatartó ereje kétséges, ugyanis akkora 

összeget sajnos nem tudnak kiszabni, mely visszatartó lenne. Elmondta, hogy a migráció 

felerősödött az utóbbi időszakban, azonban a meglévő állománynak a településen a terhelése 

nem magas, feladataikat el tudják látni. Amennyiben nem tudnák ellátni, annyi rendőr lesz a 

településen, hogy el tudják látni a feladatokat. A VÉDA-kaput nem látja megoldásnak, mely 

létesítésére ismeretei szerint nincs lehetőség. Elmondta, hogy jó pár évvel ezelőtt 100-150 

millió Ft-ba került. Ismertette, hogy a hegykői kamerát a polgármesterrel ő kezdte előkészíteni. 

A megoldás az ausztriai megoldásra hasonlít, miszerint nem látni, hogy van-e benne, vagy nincs 

műszer. Elmondta, hogy a megyében kettő került kiépítésre, egy Hegykőn, egy Győrben. 

Elmondta továbbá, hogy puhatolózott a megyei rendőrfőkapitányság, illetve országos 

főkapitányság felé is. Kérte a megbízott őrsparancsnokot, hogy mérjék fel a lehetséges 

területeket. Amennyiben beváltja a hozzá fűzött reményeket a tesztüzemben, biztosan lesz 

lehetőség a létesítésre. Nem kíván ígérgetni, de álláspontja szerint lesz lehetőség. Bekerülési 

költsége kb. 5 millió Ft alatti, melyet az Önkormányzatnak kell vállalni a működési 

költségekkel együtt. Álláspontja szerint Hegykőn van visszatartó ereje, ugyanígy a VÉDA-kapu 

is hatékony Vitnyéden. Álláspontja szerint jótékony hatással bírna egy-két ilyen elhelyezése a 

településen. Amennyiben lesz rá lehetőség, jelzi a polgármester úr felé. Elmondta, hogy a 

közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatosan nagyon jó tapasztalatai vannak. Főként 

a sajnálatos baleset során szembesült a kamerarendszer lehetőségeivel. Álláspontja szerint a 

kamerarendszer tökéletesen kiépített, illetve nagyon jó helyszíneken elhelyezett kamerákról 

van szó, mely segíti a rendőrség tevékenységét az illegális szemétlerakás, illetve a migrációs 

útvonalak felderítése során. Álláspontja szerint nincs olyan kivezető, bevezető út, melyet nem 

lehetne lekövetni. Persze lehetne ezt még fejleszteni, de jelenleg is nagyban segíti a rendőrség 

munkájában. A csendháborításokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Rendőrség figyeli a 

közösségi médiát is. A bejelentések kapcsán figyelmet fordítanak rá, hogy honnan milyen 

bejelentések érkeznek. Elmondta, hogy a kollégák tudnak, illetve ismerik a gócpontokat. Az 

eseményeket természetesen szankcionálják, megpróbálják rávenni az elkövetőket a jogkövető 

magatartásra. Megpróbálják úgy koordinálni, ellátni a feladatokat, hogy a településen élők 

biztonságba érezzék magukat. Elmondta, hogy a múltkori baleset valóban nagy tragédia volt, 

mely kivédhetetlen volt. Winkler László észrevételére elmondta, hogy vannak olyan 

ellenőrzések, melyeknél csak az ittasságot ellenőrizték. Álláspontja szerint is nézzék meg, hogy 

mit visz, mi van a raktérben. Teljes mértékben egyetért Winkler Lászlóval. Arra ösztökéli 

kollégáit, hogy a járművet megállítás esetén tüzetesen nézzék át. Hangsúlyozta, hogy a 

bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, az utazó bűnözők kiszűrésében a 

kamerarendszer nagy segítséget nyújt. Tájékoztatta a testületet, hogy Bán József 2021. 

november 1-jétől visszakerül Jánossomorjára, így Gellén Sándornak megköszönte megbízása 

alatt eltöltött munkáját, melyet kiválóan végzett. Még egyszer megköszönte a támogatást. 
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Winkler László: Kiegészítésként elmondta, hogy nem a helyi rendőrökkel van a gond, hanem 

a máshonnan érkezőkkel.. 

Szabó Jenő: Van ilyen ellenőrzési metodika, mikor csak az ittasságot ellenőrzik. Ha egy 

gépjárművet teljesen ellenőriznek azalatt ittasság miatt másik 50 gépjárművet nem tudnak 

ellenőrizni. Elmondta továbbá, hogy elemző-értékelő munka alapján szokták megsűríteni az 

ellenőrzést.  

Lőrincz György: Megköszönte a beszámolót, a Rendőrkapitányság és Rendőrőrs munkáját. 

Szeretné, ha ez a jó kapcsolat a jövőben is megmaradna, továbbiakban is tudnának olyan közös 

fejlesztéseket megvalósítani, mint a kamerarendszer, mobil traffipaxok. A Polgárőrség 

beszámolóját ismertette. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Polgárőrség részéről, Somogyi 

Károly jelent meg Németh László elnök helyett.  

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a Polgárőrség igényelt egy új terepjáróautót, mellyel az 

illegális hulladéklerakásokat is szemügyre lehet venni. Megköszönte és kérte, hogy erre 

figyeljenek oda. Elmondta, hogy a közterületek, játszóterek tisztasága terén elég rossz a helyzet. 

Érdeklődött, hogy a járőrözés során lehet-e jelezni, hogy az a környezet, magatartás melyet 

létrehoztak, nem elfogadható. 

Horváth Dániel: Megköszönte a Polgárőrség, Rendőrőrség munkáját. Elmondta, hogy 

közbiztonság terén Jánossomorja nyugodt, mely köszönhető a Rendőrségnek, Polgárőrségnek. 

Kérte, hogy amennyiben van ötlet a kamerarendszer fejlesztésére, ezeket várja a képviselő-

testület. Elősként álláspontja szerint a rendőrségnek, polgárőrségnek az igényeit kellene 

kielégíteni. Elmondta, hogy olvasta, hogy csökkent a polgárőrség létszáma, reméli, hogy 

átmeneti állapot. Érdeklődött, hogy képesek lesznek-e ellátni a külterületi feladatokat. 

Érdeklődött továbbá, hogy nem tudnak-e saját sorokból, ismerősi körből mezőőrt ajánlani.  

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna elhagyta az üléstermet. 

Somogyi Károly: A mezőőr iskolához, vizsgákhoz kötött, fegyvertartási engedély szükséges. 

A közterület-felügyelő sem volt egyszerű, hálás feladat. Szemétlerakással kapcsolatban 

elmondta, hogy nehéz dolog. Abban a pillanatban mikor kirakja, nem tudják megfogni, utána 

nem tudnak mit kezdeni. A közterület-felügyelet idején behozták a névvel ellátott papírókat, 

tárgyakat a szemétből, azonban erre jelenleg nincs kapacitás. Elmondta, hogy amikor a 

Polgárőrség, Rendőrség elhalad a közterületeken, játszótereken nincs rendzavarás. Elmondta 

továbbá, hogy a jelenlegi Suzuki kisebb, azonban a megvásárlandó Duster terepjáróval olyan 

helyekre is betudnának menni, ahova eddig nem tudtak. A kamerarendszer fejlesztésére 

lennének ötleteik.  

Lőrincz György: Megköszönte a képviselő-testület nevében munkájukat. Elmondta, hogy a 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója következik. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy jelen van köztünk Szilágyi János parancsnok. 

Winkler László: Megköszönte a mosonmagyaróvári tűzóltóság munkáját. Elmondta, hogy az 

ÖTE-t elmarasztalták, melyet ő hanyagolt el. A kifogásolt műszaki vizsgák folyamatban 

vannak. Nagyon kellemetlen, hogy kivonták az ÖTÉ-t a riasztás alól, annak indokát egyeztették. 

Senkit nem kíván hibáztatni, ő a felelős. Ilyen eddig még nem fordult elő. Úgy gondolja, hogy 

a fiúk hozzáállása olyan, hogy nem lehet panasz, helytállnak, sosem volt probléma a hivatásos 

és önkéntes tűzoltók között.  
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Molnár Gábor: Elmondta, hogy múltkor csernobilihoz hasonlította a Rekultív szeméttelepét, 

továbbra is így gondolja. Látta, hogy a depóniához 13 esetben érkeztek ki. Tájékoztatta a 

parancsnokot, hogy készüljenek jön a november 1-je. Megköszönte a Hivatásos Tűzoltóság, 

ÖTE munkáját. 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy az ÖTE feltüntetett pontjaihoz szeretne hozzászólni. Örömét 

fejezte ki a 48 fős taglétszámnak. Kifejezetten örült a pályázaton történt indulásnak, adó 1% 

felhasználásának. Sajnálja, hogy mindkét szerv folyamatos és komoly munkát végez a 

depónián. Kiemelte, hogy az ÖTE milyen nagy figyelmet fordít az utánpótlásra, hogy a 

gyermekeknek is betekintést engednek munkájukba. 

Lipovits Máté: Megköszönte a szervezetek munkáját az önkormányzat és lakosság nevében. 

Elmondta, hogy az ÖTE pályázott a kisvárosi program keretében, azonban nem ítélték meg a 

támogatást. Érdeklődött, hogy a szertár felújítás az ingatlanra vonatkozik-e, vagy az 

eszközökre. 

Winkler László: Elmondta, hogy 8 millió Ft-ra adtak be pályázatot, melybe beletartozik az új 

kupola, új kapuk, térrendezés is. Sajnos, nem nyert a pályázat. Elmondta, hogy számos 

vadásztársaság, sportegyesület nyert, ők azonban nem. A pályázat benyújtása összesen 250.000 

Ft-ba került, melyből 150.000 Ft volt a terv, illetve 100.000 Ft a pályázatírás.  

Lőrincz György: Átadta a szót Szilágyi Jánosnak. 

Szilágyi János: Megköszönte az ÖTE munkáját. Hangsúlyozta, hogy az ÖTE minden 

eseménynél jelen volt, segítették a hivatalos tűzoltók munkáját. Elmondta, hogy a 

hulladékdepónia jelentős esetszámot ad, még október hónapban is volt tűzeset. Álláspontja 

szerint elindult, de még ólomcipőben jár a jogkövető magatartás. Álláspontja szerint földdel 

való teljes takarásig számítani kell a tűzesetekre. Elmondta, hogy hétvégente megemelték 4 

fővel az állományukat, 2 fő hivatásos, 2 fő önkéntes tűzoltóval készenléti ügyeletet látott el a 

depótesten. Ismertette, hogy a nyár sajnos a jánossomorjai hulladékdepóról szólt. Mindezt úgy 

kellett tenni, hogy a működési területről ne kelljen állományt elvonni. Felhívta a figyelmet, 

hogy az eszközökben, felszerelésekben is jelentős anyagi kár keletkezett, hiszen a szivattyúkat 

nem a folyamatos 24 órás működésre találták ki. Ha a depótesten a gázelszívás, takarás is szakba 

kerül, a technológiának megfelelő üzemeltetés valóra válhat. Reméli, hogy jövőben nem kell 

ennyit vonulni. Elmondta, hogy a vizes gyakorlatok során derült ki, hogy nincsenek meg a 

műszaki vizsgáh a helyi ÖTE a gépjárművekben. A veszélyhelyzet ugyan lehetőséget 

biztosítana használatukra, azonban kellemetlen lenne, hogy nem igazolható műszaki állapotú 

járművel történne valami, melynek felelősséget senki sem szeretné felvállalni. Várja, hogy az 

ÖTE visszacsatlakozzon a vérkeringésükbe. Legjobban működő, foglalkoztatott egyesületként 

emelte ki. 

Lőrincz György: Megköszönte a hivatásos és helyi önkéntes tűzoltók munkáját is. 

Megköszönte, hogy a szervezetek képviselői eljöttek a képviselő-testületi ülésre.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

A megjelent vendégek, illetve a sajtó munkatársai elhagyták az üléstermet. 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett az ülésterembe. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság beszámolóját. 
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A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Polgárőrség beszámolónak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorja 

Polgárőrség beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beszámolójának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Winkler László: Bejelentette érintettségét az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójával 

kapcsolatban. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László képviselő szavazásból történő kizárását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

jánossomorjai ÖTE beszámolójáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárják. 
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Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ A Kék Bagoly Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása (zárt ülés) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az érintettek kérésére 

zárt ülés keretében tárgyalja a 2./ napirendi pontot. Az érintettek a zárt ülés megtartását írásban 

kérték.  

Lőrincz György polgármester zárt ülést rendelt el. 

3./ Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolója – 4. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület ülése nyílt ülés formájában folytatódott.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 3./ napirendi pont az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati 

Zrt. beszámolója. Képviselője sajnos nem tudott megjelenni az ülésen. Akinek kérdése van, 

tegye fel, jegyzőkönyvbe vesszük és eljuttatjuk a szolgáltatónak. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy olvasta a beszámolóban, hogy 48 új bekötést végeztek 

Jánossomorján. Érdeklődött, hogy lehet-e tudni, hogy ezek között milyen arányban szerepelnek 

az új telkek, illetve érdeklődött, hogy a korábbi években milyen rákötési számok voltak 

tapasztalhatóak. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérdést megküldjük a szolgáltató felé. Amennyiben 

megérkezik a válasz, megküldjük a képviselő-testület tagjai részére. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolóját. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az MVM Égáz-

Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója – 5. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a 4./ napirendi pont az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. beszámolója. Átadta a szót a képviselő-testület tagjainak. 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy egy teljes oszlopcsere indult a jánosi kiserdőnél. Érdeklődött, 

hogy nem lehetett-e volna invitálni a szolgáltatót arra, hogy ez földkábellel legyen megoldva. 

Elmondta, hogy az E.ON elvégez egy beruházást, melyben légkábeleket helyez el és ehhez ki 

kellett vágni a kiserdő egy részét is. Nem érti, hogy miért kell hagynunk, hogy az E.ON 

önkényesen nem földkábelt helyez el. Brazíliához hasonlította az állapotot. Elmondta továbbá, 

hogy szeles időben elmegy az áram, mely meglátása szerint már hagyományos. Sokkoló 

számára, hogy az E.ON új oszlopokat állít. A földkábel álláspontja szerint csak 30-40%-kal lett 

volna drágább.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérdést megküldjük az E.ON Észak-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. részére. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

beszámolóját. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az E.ON Észak-

Dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata – 6. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Átadta a szót dr. Péntek Tímea jegyzőnek, mint előterjesztőnek. 
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dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakmai 

segítségnyújtást jutatott el az összes települési jegyzőnek. Ebben kérte, hogy az összes olyan 

rendeletet, mely párhuzamosságot okoz, más jogszabályból idéz, illetve jogszabálysértő, 

vizsgálja felül. Elmondta, hogy van két olyan rendelet, melynek felülvizsgálata nagyobb 

léptékű, a megadott határidőre nem készíthető el. Egyik a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelet, míg a másik a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet. A településképi rendelet módosítása során a főépítész bevonását kéri. Szeretné, hogy 

a főépítész szakmai bevonása mellett döntsön majd a T. Testület. Ismertette, hogy a közösségi 

együttélés esetében a szakmai iránymutatás arról szólt, hogy helyezzük vissza a szabályokat 

oda, amiről szól. Így például a hulladékgazdálkodásról szóló szankciók az arra vonatkozó 

rendeletbe. Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel továbbá a köztisztaságról és a 

települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 

Ismertette, hogy ebben a rendeletben olyan szabályok vannak, melyeket központi jogszabály 

szabályoz, párhuzamos szabályozást pedig nem lehet fenntartani. A rendelet lépcsőzetes 

hatályon kívül helyezését javasolja, melyet kizárólag az égetés szabályai miatt javasolt 

alkalmazni. Elmondta, hogy 2021. január 1-től már nem lehet az égetést helyi rendeletben 

szabályozni, azonban egy átmeneti időszakot kaptak az önkormányzatok úgy, hogy a 

veszélyhelyzet alatt hatályban maradhatnak ezek a szabályok. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

Bizottság javaslatát. 

Lipovits Máté: Egy kivétellel az eredeti előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Bizottság 

a határozati javaslatot. Ismertette, hogy a településképvédelmi rendelet felülvizsgálatára 

vonatkozóan támogatja a Bizottság, hogy vizsgálják felül a településképvédelméről szóló 

rendeletet partnerségi egyeztetés során azokkal, akik véleménynyilvánítási joggal 

rendelkeznek. A közterületek használatáról szóló rendelet elfogadását, pontosítások, kisebb 

módosítások elfogadását javasolja a Bizottság. Elmondta, hogy a köztisztasági rendelet 

lépcsőzetes hatályon kívül helyezése arról szól, hogy az avarégetés lehetősége a veszélyhelyzet 

idejéig kitolódik. A hatályon kívül helyezés a veszélyhelyzet függvényében történne meg. A 

Bizottság támogatja a lépcsőzetes hatályon kívül helyezést. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg 

november 30-ig, illetve február-április 30. között lehet égetni, nem nedves növényi hulladékot. 

A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása esetében 

javasolja a bizottság, hogy a határidő ne folyamatosban, hanem 2022. december 31-ben 

kerüljön megállapításra. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a településkép védelméről szóló önkormányzat 

módosításának elindítását. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2021. (X.26.) Kt. 

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

településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletet felül 

kívánja vizsgálni. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési dokumentációt készítse/készíttesse el, 

illetve a véleményezésre jogosultak véleményét kérje ki. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezésre jogosult államigazgatási szervek, illetve 

a partnerségi egyeztetés során véleménynyilvánítási joggal rendelkezők véleményének 

kikérését követően terjessze a képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: folyamatos 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, illetve 

megalkotását. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X.28.) önkormányzati rendeletét 

a közterületek használatáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. 

(VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadását, megalkotását. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendeletét 

a köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról szóló határozatot a Bizottság javaslatával kiegészítve. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletet felül kívánja vizsgálni.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletet 



11 
 

és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeleteket vizsgálatát kezdje meg, és azok 

módosítását folyamatosan terjessze a képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: 2022. december 31. 

  

6./ A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodás módosítása – 7. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy törvényi változások és a társult önkormányzatok gyűlésének 

megszüntetése miatt szükséges ez a módosítás. A társulásnak összesen 73 tagja van, minden 

egyes önkormányzatnak meg kell hoznia ezt a döntést, hogy a társulási megállapodás 

módosuljon. Elmondta, hogy a Bizottság ülésén felmerült, hogy ebből a települések mit fognak 

észre venni. Tájékoztatta a testületet, hogy semmit sem fognak megérezni, ez egy 

adminisztratív intézkedés. Elmondta, hogy mint ismert 2023. július 1-jétől az állam fogja 

átvenni a hulladékgazdálkodási feladatokat konzorcium keretében, melyre a pályázat már 

kiírásra is került. Valószínű, hogy jelen módosítás eddig fog érvényben maradni. Kérdés, hogy 

ezt követően mi lesz a társulás sorsa. Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, 

hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy Polgármester Úr ismertette, hogy miért szükséges a módosítás. 

Elmondta, hogy a szervezet hatékonyabb működése miatt szükséges. Inkább adminisztratív 

döntés. A Bizottság részletesen átnézte a pontokat, elfogadásra javasolja. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Mosonmagyaróvár 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításához a határozat 1. melléklete szerint. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete szerint.  

 

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

hogy a Megállapodás módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást írja alá. 

 

4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  
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5. A döntésről a Társulás elnökét tájékoztatni szükséges. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: képviselő-testületi ülést követő 3 munkanapon belül 

 

7./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Útfelújítási-útépítési Programjának 

módosítása – 8. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztés részletesen megindokolja miért is van 

szükség a program módosításra. Ismertette, hogy a program 2020-2022-es időszakra határozta 

meg az útfelújítás és építés sorrendjét. Elmondta, hogy az előterjesztésből is kiderül, hogy két 

pályázati program van folyamatban. Elsőként - az elmaradt kisvárosi program pótlásaként - 

kiemelt kormányzati keretből útfelújításra lehet pályázni, illetve a most induló TOP+ keretében 

lesz lehetőség útfelújításra. Elmondta, hogy a TOP+ keretében azonban elvárás például, hogy 

a felújításra szánt utak 50%-ának un. gyűjtőútnak kell lennie, mely a program módosításának 

elmaradása esetén nem biztos, hogy teljesül. Elmondta továbbá, hogy a program módosításának 

elmaradása esetén jelentős pályázati támogatásoktól eshet el a város. Továbbá az 

előterjesztésben szerepel, hogy a Vásártér utca ipari és lakóutcai részére vonatkozóan 

elkészültek a kiviteli tervek, mely megvalósítására lenne kivitelezői kapacitás is, azonban ehhez 

28 millió Ft-ot kellene átcsoportosítani a megjelölt helyről. Hangsúlyozta, hogy nem az 

általános tartalék terhére kerülne biztosításra. Ismertette, hogy a napirendi pontot megtárgyalta 

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, 

hogy ismertesse a Bizottság javaslátát, véleményét.  

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság támogatja. Elmondta továbbá, hogy a bérlakások 

felújítása nem olyan ütemben halad, hogy a költségkeret kifusson, illetve a VÜMESZ telephely 

kialakítása tervezés alatt van, így a költségek nem kerülnek felhasználásra, tehát 

átcsoportosítható egy részük. Örömét fejezte ki a Bizottság, hogy ilyen volumenű támogatások 

vannak kilátásban.  

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy átnézte a tervet, illetve örül, hogy ilyen összegű pályázati 

lehetőségek vannak kilátásban. Olvasta, hogy a Vásártér utca gazdasági területének útépítését 

is el kívánja végezni idén a képviselő-testület, azonban úgy tudja, hogy jelenleg ott még 

telekproblémák vannak, melynek ügye még zajlik. Elképzelhető-e, hogy a telekrendezésig 

kihagyjuk ezt az utcát, és áttérnénk más kisebb, még poros utcákra. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy valóban területrendezési kérdések vannak még, emiatt két 

részre bontották az utcát a tervezéskor. Ismertette, hogy a felújítás a területrendezés alatti részt 

nem érintené jelenleg, az később, a területátadásokat követően kerülne felújításra. 

 

Lipovits Máté: A tervezési kötelezettség miatt sok utcát nem lehetetett idén már betenni a 

programba. 

 

Molnár Gábor: Domb utcából becsatlakozó szakaszra gondolt példaként. 

 

Lőrincz György: Felhívta a figyelmet, hogy erre mind tervet kell készíteni, mely alapján a 

megvalósítás 2023-2024-es években lehet. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 34/2020. 

(V. 25.) Kt. határozat 1. pontjában elfogadott Útfelújítási-útépítési Programot a Domb 

utca felújításával (305 fm) kiegészíti. 

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2021. évi költségvetés 8. számú 

mellékletében az önkormányzati beruházási, felújítási feladatok táblázatában az 

„önkormányzati bérlakások felújítása” előirányzatból 28 millió forintot átcsoportosít: 

17 millió Ft-ot az „útfelújítás” és 11 millió Ft-ot a „kavicsos utcákban útépítés” sorokra. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ A 2022. évi villamosenergia beszerzés – 9. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy - mint kiderül az előterjesztésből is - nagy árrobbanás alakult 

ki az energiaárakban a világpiacon. Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy 2021. december 31-

én lejárnak a villamosenergia szerződéseink. Célszerűnek látja, hogy az önkormányzat 

visszatérjen az egyetemes szolgáltatói körbe, ahonnan bármikor kiléphet. Ezzel szemben az 

eredeti esetben, magasabb áron, hosszabb időszakra kellene lekötni magunkat. Álláspontja 

szerint ember legyen a talpán, aki megtudja jósolni, hogy az energiaárak hogyan fognak 

alakulni. Véleménye szerint jelenleg lépéskényszerben vagyunk, de ezzel a megoldással marad 

némi egérút is. Elmondta, hogy az előterjesztés előkészítéséhez energiaszakértőt is igénybe vett 

az önkormányzat, aki figyeli a piac alakulását. Ismertette, hogy megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Megkérte Lipovits Máté elnököt, hogy 

ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, ahogy a szakértő is leírja, hogy magas csúcson van a villanyáram 

ára. Nem javasolja a magasabb áron történő lekötést a Bizottság, hiszen az egyetemes 

szolgáltatói ár, 31,02 Ft sokkal kedvezőbb. A Bizottság álláspontja szerint ki kell várni a fűtési 

szezon lecsengését, valószínűleg azt követően a villanyáram ára drasztikusan csökkenhet. 

Elmondta, hogy a Bizottság számításokkal modellezte, hogy félévig még mindig kedvezőbb az 

ESZ-ben lenni, mintha most egy drágábbat kötnénk le. Ismertette, hogy a Bizottság 3 igen, 1 

nem szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Molnár Gábor: Valójában nagyon kellemetlen időpont. Elmondta, hogy az egyetemes 

szerződéseken belül a piaci alapút alkalmazza vállalkozásában. Álláspontja szerint át kell 

gondolni a beszerzési szabályozást, hiszen januárban lehet általában játszani az energiaárakkal. 

Átívelő időszaknak véleménye szerint is jó lesz az egyetemes szolgáltatás. Felhívta a figyelmet, 

hogy január-február hónapokban nagyon jó energiaárakat tudnak adni a szolgáltatók. 

Álláspontja szerint el kell gondolkodni, hogy a beszerzési időszakot áthelyezzük január-február 

hónapra. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

valamennyi fogyasztási hely tekintetében az MVM Next Zrt-vel létrejött 

villamosenergia szerződéseket felmondja, illetve valamennyi fogyasztási hely 

tekintetében visszalép az Egyetemes Szolgálatóhoz. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia szerződések felmondására, 

megkötésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2021. október 31., ill. 2021. december 31. 

 

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

önkormányzati rendelet alapján beérkezett egyedi támogatási kérelmek elbírálása – 10. 

sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy négy egyedi pályázati kérelem van, melyekben egyenként 

mindegyik szervezet megindokolja, hogy miért nyújtotta most be az egyedi kérelmet. 

Emlékeztetett, hogy a pandémiás időszakban a szervezeteknek is nehéz tervezni, továbbá a 

képviselő-testület is később osztotta ki a támogatásokat. Ismertette, hogy a Jánossomorjai 

Fúvós Egyesület működési támogatás, a Hospice Segítőkéz Alapítvány bértámogatásra, a 

Jánossomorja Polgárőr Egyesület gépjárművásárlásra, Jánossomorjai Sportegyesület 100 éves 

jubileumi rendezvény megrendezésére kér támogatást az önkormányzattól. Elmondta, hogy 

megtárgyalta minden állandó bizottság. Megkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: A Hospice – Segítő Kéz Alapítvány kérelmére a 3.999.000 Ft év eleje óta 

biztosított a költségvetésben, melyet bértámogatásra kíván fordítani. A Jánossomorja Polgárőr 

Egyesület szeretne egy használt gépjárművet beszerezni az illegális hulladéklerakók szigorúbb 

figyeléséhez, melyre a Bizottság 1,5 millió Ft támogatást javasolja elfogadásra az általános 

tartalékból. Emlékeztetett, hogy a képviselő-testület a támogatások odaítélésekor 400.000 Ft-ot 

hagyott a kereten. Mondván, hogy ha a Jánossomorjai Fúvós Egyesület beadja beszámolóját, 

pályázathat ismét az összegre. Elmondta, hogy akkor 800.000 Ft-ot igényelt az Egyesület, 

jelenleg 400.000 Ft-ot. Elmondta, hogy a Bizottság ehhez nem javasol kiegészítést az általános 

tartalékból, kizárólag a 400.000 Ft-ot javasolja elfogadásra oly módon, hogy eszközbeszerzésre 

300.000 Ft, csapatépítésre, továbbképzésre 100.000 Ft kerüljön megállapításra. A 

Jánossomorjai Sportegyesület esetében a Bizottság üdvözli, hogy saját forrásból is meg 

kívánják valósítani rendezvényüket. Elmondta, hogy az ünnepi vacsorát szívesen támogatná az 

önkormányzat 400.000 Ft-tal az általános tartalék terhére, míg a székszoknyát, díszítést nem. 

Álláspontja szerint az érmeket, okleveleket a saját forrás fedezi. Az elhangzott kiegészítésekkel 

mind négy kérelmet elfogadásra javasolja a Bizottság. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy megtárgyalta a Szociális-és Egészségügyi Bizottság is. 

Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 
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Winkler László: Elmondta, hogy a Bizottság is megtárgyalta és a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért, elfogadásra javasolja. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság elnöke jelezte, hogy a Bizottság 

nem tudta megtárgyalni a napirendet. Ezért szavazásra tette fel, hogy a napirendet a képviselő-

testület a Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül tárgyalja. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 9./ napirendi 

pontot a Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnár Gábor bejelentette érintettségét a Jánossomorjai Sportegyesület egyedi támogatási 

kérelme vonatkozásában. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy Molnár Gábor bejelentette érintettségét. Szavazásra tette fel 

az érintettség miatt szavazásból történő kizárását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 9./ napirendi 

pont keretében tárgyalt, Jánossomorjai Sportegyesület egyedi támogatási kérelme 

vonatkozásában Molnár Gábor helyi önkormányzati képviselőt a szavazásból kizárja. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e a Bizottságok 

véleményétől eltérő javaslat. 

 

Egyéb eltérő javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Fúvós Egyesület kérelmét a Bizottságok 

javaslata szerint. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2021. (X.26.) Kt. 

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

civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:  

 
Támogatott civil szervezet 

neve 
Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek 

megnevezése 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület 400.000 Ft Eszközbeszerzés: 300.000 Ft 

Csapatépítés, továbbképzés: 

100.000 Ft 

 

 

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

megkösse. 
 

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

szervezetet a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2021. november 3., ill. 2021. november 25. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Hospice Segítő Kéz Alapítvány kérelmét a Bizottságok 

javaslata szerint. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

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

civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:  

 
Támogatott civil szervezet 

neve 
Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek 

megnevezése 

Hospice-Segítő Kéz Alapítvány 3.999.000 Ft Bértámogatás: 3.999.000 Ft 

 

 

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

megkösse. 
 

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

szervezetet a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 
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Határidő:  2021. november 3., ill. 2021. november 25. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület kérelmét a 

Bizottságok javaslata szerint. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

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

civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:  

 
Támogatott civil szervezet 

neve 
Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek 

megnevezése 

„Jánossomorja” Polgárőr 

Egyesület 

1.500.000 Ft Gépjárművásárlása: 1.500.000 Ft 

 

 

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

megkösse. 
 

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

szervezetet a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2021. november 3., ill. 2021. november 25. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Sportegyesület kérelmét a Bizottságok 

javaslata szerint. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

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

civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:  

 
Támogatott civil szervezet 

neve 
Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek 

megnevezése 

Jánossomorjai Sportegyesület 400.000 Ft Vacsora itallal együttesen: 400.000 

Ft 
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet alapján a támogatási szerződést 

megkösse. 
 

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

szervezetet a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2021. november 3., ill. 2021. november 25. 

 

10./ Ingatlanügyek – 11. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirend összeállításakor még nem ismert, hogy hány 

ingatlanügy kerül a képviselő-testület elé, így elnevezése ekkor még ingatlanügyek volt, 

azonban csak egy elővásárlási jogról való lemondás került a képviselő-testület elé. A kérelmet 

a Jánossomorja, 1733/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyújtotta be. Ismertette, hogy a 

napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a kérelmező az elővásárlási jogot, arról való lemondást 

másként értelmezte. A képviselő-testület azonban csak érvényes adásvételi szerződés esetében 

tudna lemondani, ezért kérik, hogy a Hivatal keresse fel a kérelmezőt. Elmondta, hogy a két új 

utca vonatkozásában nem érinti a fejlesztéseket, városi koncepció szempontjából nem lényeges 

terület. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorja, 1733/2 

helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jogáról nem döntött. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonost keresse meg a vételár megjelölése 

érdekében. 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző  

Határidő: 2021. november 30. 

 

11./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 12. sz. melléklet 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a 11./ napirendi pont a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy 

van-e kérdés, észrevétel. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Egyéb ügyek – 13. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Nemzet Adó-és Vámhivatal tájékoztatása az ülés előtt 

kiosztásra került. Elmondta továbbá, hogy a képviselőknek szerepelni kell a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, melyből, ha kikerülnek, értesíteni kell a képviselő-testület tagjait. 

Ismertette, hogy két képviselő, Bella Zsolt és Maglódi Zsolt kikerült a köztartozásmentes 

adózói adatbázisból. 

 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a gépjárműadó befizetése időben nem történt meg. Azóta 

megtörtént, kérte a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét, mely november 

10-én frissül.  

 

Lőrincz György: Bella Zsoltnál is ugyanez történt. Elmondta, hogy a NAV is az 

önkormányzatok gyakorlatát követi, egyszer küldi ki a két részletben befizethető éves adót. 

Javasolta, hogy mindkét részletet egyben fizessék be legközelebb, így elkerülhető ez a 

kellemetlen helyzet. 

 

Maglódi Zsolt bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szavazásból történő kizárást. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

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

pontról (Egyéb ügyek) történő szavazásból érintettsége miatt Maglódi Zsolt helyi 

önkormányzati képviselőt kizárja. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a NAV 

tájékoztató levelében foglaltakat, miszerint Bella Zsolt János és Maglódi Zsolt a 

köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került. 

 

2. Felkérte a képviselőket, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a 

képviselő-testületet arról, hogy visszakerült a köztartozásmentes adózói adatbázisba.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal, ill. KOMA rendszerből történő törlést követő 60 nap 

 

 

 

 

Közérdekű kérdés, bejelentés: 

 

Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek közérdekű 

bejelentése, kérdése. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy sok rendszám nélküli járművet tartanak közterületen. 

Felhívta a figyelmet, hogy ezeket tüntessék el, vigyék be az udvarra, ne közterületen tárolják. 

Elmondta továbbá, hogy sok autó a zöldterületen, a járda-útpadka közötti területen parkol, 

utánfutókat is odahelyezik. Felkéri az Önkormányzatot, hogy nézzék meg ezeket a helyeket, és 

szólítsák fel az érintetteket. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy látható, hogy országosan romlik a járványhelyzet. 

Érdeklődött Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannától, hogy milyen a városban a 

járványhelyzet. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Megköszönte a kérdést. Elmondta, hogy talán az 

országos átlagnál jobb a helyzet. Ismertette, hogy az iskolakezdés alkalmával nagyobb 

megbetegedésszám volt tapasztalható. Elsősorban felsőlégúti huruttal jelentkeztek a betegek. 

Ekkor rengeteget teszteltek, azonban ezek a gyermekek nem voltak covidosok. Elmondta, hogy 

a településen országos átlagnál jobb az átoltottság. A fertőzések influenza, preinfluenza voltak. 

Pillanatnyilag stagnál, talán csökken a fertőzöttek száma. Mindenkit biztat az első, második, 

továbbá a harmadik oltás felvételére. 
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Lőrincz György: Megköszönte a jelenlévők munkáját. Elmondta, hogy 17 óra 30 perckor a 

Városháza dísztermében közmeghallgatás kezdődik. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület 

tagjait, hogy a következő ülésre tervezetten 2021. november 24 napján, szerdán kerül sor. A 

képviselő-testület ülését 17 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


