JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. április 12. napján, kedden 16 órakor a Városháza (9241 Jánossomorja,
Szabadság utca 39.) hivatalos helyiségében megtartott rendes képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület ülésén. Megállapította,
hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselő-testületi tag jelen van.
Elmondta, hogy Jánó Zoltán képviselő nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen, aki
távolmaradását előzetesen bejelentette. Molnár Gábor képviselő jelezte továbbá, hogy késik.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kiegészítésük, módosító indítványuk.
Bella Zsolt, Világi Ariella megérkeztek az ülésterembe.
Lipovits Máté: Javasolta, hogy a képviselő-testület 2./ napirendi pontként tárgyalja meg a
változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a kiosztott előterjesztés
szerint, melyet már a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is tárgyalt.
Egyéb kiegészítés, módosító indítvány nem érkezett.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat a módosító indítvány szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el:
1. Jánossomorja Város településrendezési eszközeinek éves szokásos felülvizsgálata
2. A változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. A Helyi Védőnői Szolgálat beszámolója
5. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.)
önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatok elbírálása
6. A beiratkozás időpontjának meghatározása a Kék Bagoly Bölcsődében
7. Ingatlanügyek
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9. Egyéb ügyek
10. Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben (zárt ülés)
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal
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1./ Jánossomorja Város településrendezési eszközeinek éves szokásos felülvizsgálata – 3.
sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy az 1./ napirendi pont Jánossomorja Város településrendezési
eszközeinek éves szokásos felülvizsgálata. Elmondta, hogy többféle településrendezési eszköz
van az önkormányzat kezében, melyeket a cím szerint is évente felül szokott vizsgálni.
Elmondta továbbá, hogy számos kérelem érkezik a lakosságtól, vállalkozóktól, illetve magától
az önkormányzattól is, hogy megvalósítsa fejlesztési elképzeléseit. Jelentős számú kérelem
gyűlt össze az elmúlt időszakban, melyek között találhatók apró, illetve nagyobb módosítások.
Az, hogy a képviselő-testület jelenleg támogatja a módosítást, nem jelenti azt, hogy be is kerül
a településrendezési eszközök közé, ugyanis mint ismert számos szakhatóság véleményét kell
előtte kikérni. 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 a bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. Elmondta,
hogy a Bizottság az 1.1. pontot átsorolná a támogatott igények közé, illetve javasol egy 38.
pontot felvenni a támogatott javaslatok közé. 38. pontként javasolják, hogy a mosonszentjánosi
bányatótól északra eső területek besorolását vizsgálja felül a képviselő-testület. A 38. pont
felvétele összefügg a változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával is.
Ismertette, hogy a két módosító indítvánnyal együtt elfogadásra javasolja a bizottság az
előterjesztést.
Lőrincz György: Megköszönte, hogy szinte minden képviselő-testületi tag részt vett a
bizottság ülésén, így az előkészítő munka tényleg a bizottsági ülésen zajlott. Megkérdezte a
képviselő-testület tagjait, hogy van-e kiegészítés, módosító indítvány.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy az előterjesztés 9./ pontjához kíván hozzászólni, ami a
Hanságfalvi ingatlanok átsorolására vonatkozó kérelem. A kérelem szerint állattartáshoz
szeretnének a zártkerthez hasonlóan egy tárolót építeni. Emlékeztetett, hogy már a Bizottsági
ülésen is felhívta a figyelmet a kérelem veszélyeire. Tart attól, hogy amennyiben most egy 30
m2 ingatlan építési lehetőségét megteremtik, később ezek az évtizedek múlásával lakóházzá
avanzsálnak át és kérnék, hogy a területet a testületet üdülő-vagy lakóterületté minősítse át. Ez
már akár közművek kiépítésének veszélyét is hordozná, de ez a mindenkori testület hatásköre
lesz majd.
A képviselő-testületi tagok részéről egyéb kiegészítés, módosító indítvány nem hangzott el.
Lőrincz György: Kempf Ákosnak adta meg a szót.
Kempf Ákos: Nem örül neki, hogy a bizottsági ülésre nem kapott meghívót, szívesen részt
vettek volna szakmailag a vitában, további javaslatokkal éltek volna. Örül, hogy elfogadták az
1. pontot, mely rendezi az épített örökség területrendezését a jövőben. A szakmai indoklással
kapcsolatban lát benne szakmaiatlanságot, összeférhetetlenséget. Nem javasolja elfogadásra.
Lőrincz György: Köszönjük, ez egy vélemény.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy az 1.1. pontot azért támogatta a bizottság, hogy a helyi
védettséget is jelölje a rendezési terv a már meglévő műemléki védett területek mellett. Ezt
egyhangúan támogatott a bizottság. Elmondta továbbá, hogy a főépítész javaslata nem éri miért
nem volt támogatható. Voltak továbbá olyan kérelmek, melyek nem tartoznak az
előterjesztéshez, ilyen például a rendezési tervi eszközök betartatása. A betartatásra a
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szakhatóságok hivatottak, az önkormányzatnak nincs eljárási jogköre sem. Kiemelte továbbá,
hogy több javaslat is volt, melyek ellentmondtak egymásnak. Kiemelte továbbá, hogy több
olyan kérelem is érkezett, amit már az előző módosításkor kiigazított, vagy szándékának
megfelelően módosított a szakhatóságok véleményével az önkormányzat, így azokat nem
támogatta ismételt módosításra a bizottság.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot a bizottság módosításával.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeinek módosítására érkezett kérelmek tárgyával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Az előterjesztés mellékletében szereplő 1.1., 2.1, 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.1., 35., 36.,
37., 38. számú módosítási javaslatokat támogatja.
2. A 8. számú javaslatot a Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja, hogy az
Önkormányzat településfejlesztési szerződést köt a kérelmezővel 60 napom belül a
telepítési tanulmányterv alapján. Ellenkező esetben a módosítás nem kerül elfogadásra.
További feltétel, hogy az épületmagasság nem lehet 6,5 méter, legfeljebb 4,5 méter.
3. Az előterjesztés mellékletében szereplő 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.2., 3., 4., 5., 6., 10.,
11., 34.2. számú módosítási javaslatokat nem támogatja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott módosítási javaslatok
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket tegye meg a településrendezési eszköz
módosításához.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.
6. A Képviselő-testület határoz továbbá arról, hogy újabb módosítási igényt ebben a
településrendezési eszköz módosítási eljárásban már nem vesz figyelembe.
7. Az egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 36. §-a
szerinti teljes eljárást kell lefolytatni.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. november 15.

2./ A változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet megalkotása – 4. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy 2./ napirendi pont a változtatási tilalomról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása, melynek előterjesztője Lipovits Máté képviselő,
bizottsági elnök.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a változtatási tilalomról szóló előterjesztés összefügg az előző
előterjesztés 5./-6./ pontjával. A Jánossomorja, 2415/1-19, 2416/1-12, 2415/20 helyrajzi számú
ingatlanok vonatkozásában változtatási tilalom elrendelését javasolja, melyre az 1997. évi
LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése biztosít lehetőséget az önkormányzat. A változtatási
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tilalom a felülvizsgálat idejére, de legfeljebb három évre szól. Elmondta, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, mely
egyhangúan elfogadásra javasolja.
Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a bizottsági ülés 4 órán át tartott,
részletesen tárgyalta, így azért nem érkezik most egyéb javaslat, kiegészítés.
Molnár Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe.
Lőrincz György: Megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai részéről nem érkezett egyéb
kiegészítés, hozzászólás, így Kempf Ákosnak adta meg a szót.
Kempf Ákos: Nem kapott tájékoztatást erről, így nem tud hozzászólni az előterjesztéshez.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet megalkotását.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
szavazattal elfogadta és megalkotta 6/2022. (IV.13.) önkormányzati rendeletét a
változtatási tilalom elrendeléséről.
3./ A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 5. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy törvényi kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület
az előterjesztés megtárgyalásával. Ismertette, hogy továbbra is érvényben van a rendkívüli
jogrend, így nem lehet a díjakat módosítani, emelni. Elmondta, hogy az előterjesztést
megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits
Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Kiegészítésképpen elmondta, hogy május hónapban pótigényt nyújt be az
önkormányzat a bölcsődei csoport bővítés miatt a normatívára, így csökkeni fog várhatóan a
különbözet. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztést megtárgyalta továbbá a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, azonban Winkler László bizottsági elnök nem tudott részt venni a
bizottság ülésén, így felkérte Horváth Dániel bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát, véleményét.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúan
elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Kiemelte, hogy a nyersanyag norma felhasználása meghaladta a 100%-ot,
mely indokolása között szerepel az élelmiszernyersanyagok árának emelkedése. Emiatt a
képviselő-testületnek foglalkozni kell még ezzel a jövőben, azonban a képviselő-testület nem
szeretné továbbra sem áthárítani a szülőkre az árak emelkedését.
Winkler László: Elmondta, hogy a bölcsődés családokat Jánossomorja Város 3554 Ft/nap/fő
költség átvállalásával támogatja. Jánossomorja Város Önkormányzata igyekszik úgy
működtetni a bölcsődét, hogy a szülőknek ne legyen teher a bölcsőde igénybevétele. Felhívta a
figyelmet, hogy éves szinten 30-35 millió forintba kerül ez Jánossomorja Város
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Önkormányzatának. Véleménye szerint ezzel komoly támogatást ad a csemetéknek
Jánossomorja Város.
Németh Tímea: Megköszönte Jánossomorja Város támogatását. Elmondta továbbá, hogy 27
fő veszi igénybe az ingyenes étkeztetést, mely nagy segítség. Emellett külön köszönet illeti
Jánossomorja Város Önkormányzatát, hogy nem kell gondozási díjat fizetni. Megköszönte a
jánossomorjai bölcsődés korú gyermekek szüleinek nevében is a támogatást.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet megalkotását, elfogadását.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta és
megalkotta 7/2022. (IV.20.) önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti alapellátásokról,
az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
4./ A Helyi Védőnői Szolgálat beszámolója – 6. sz. melléklet
Lőrincz György: Ismertette, hogy a 4./ napirendi pont a Helyi Védőnői Szolgálat beszámolója.
Kiemelte, hogy 2020-ban 52 kisgyermek, majd 2021-ben 65 kisgyermek született, amely
örvendetes emelkedés. Megköszönte a beszámoló elkészítését a szolgálat munkatársainak,
egyúttal köszöntötte a védőnői szolgálat munkatársait az ülésen. Ismertette, hogy az
előterjesztést megtárgyalta a Szociális-és Egészségügyi Bizottság. Felkérte Horváth Dániel
bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát.
Horváth Dániel: Köszöntötte a védőnői szolgálat munkatársait. Elmondta, hogy három dolgot
kíván kiemelni a beszámolóból. Elsőként, hogy a védőnői szolgálat és a gyermekjóléti
szolgálat, ahogy a beszámolóban is olvasható, napi szintű kapcsolatban van egymással.
Meglepő, hogy a méhnyakrák elleni védőoltást vannak, akik nem veszik igénybe. Rossz
mentalitásnak, hozzáállásnak tartja. Felhívta a figyelmet az életkezdési támogatásra is.
Elmondta továbbá, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lipovits Máté: Megköszönte a Helyi Védőnői Szolgálat munkáját. Érdeklődött, hogy a
babaköszöntők esetében a naptári dátumokat veszik-e figyelembe, illetve, hogy hogy történik a
vendégek értesítése is.
Lőrincz György: Megadta a szót a Helyi Védőnői Szolgálat munkatársainak.
Kempf Ákos elhagyta az üléstermet.
Timárné Bíró Anita: Megköszönte a szolgálat nevében a képviselő-testület meghívását.
Elmondta, hogy naptári hónapok szerint történik a babaköszöntőre a meghívás, mindig az adott
félév babáit köszönti a város, azonban a koronavírus járvány miatt történt eltolódás. Minden
esetben személyesen szólnak a szülőknek, meghívót adnak át és tájékoztatják őket. Elmondta
továbbá, hogy a babakötvényről is mindenkit tájékoztatnak.
Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy mennyire okoz gondot a vendégmunkások jelenléte a
szolgálat munkájában.
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Timárné Bíró Anita: Sajnos, egyre több gondot okoz az évek során. Elmondta továbbá, hogy
ha van lakcímkártyájuk akkor egyszerűbb az ellátás, azonban sok esetben nincs
lakcímkártyájuk, magyar papírjaik, sőt a TAJ számuk sem. Azonban ebben az esetben is
nyilvántartásba kell őket venni, de nem jogosultak ellátásra, laborra sem. A gyermekjóléti
szolgálattal történő kapcsolatfelvételre is többnyire a külföldi vendégmunkások miatt kerül sor.
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 44/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi védőnői szolgálat 2021. évi
beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Megköszönte a Védőnői Szolgálat munkatársainak munkáját. Elmondta,
hogy a képviselő-testület ülése nyilvános, amennyiben szeretnének, nyugodtan részt vehetnek
az ülésen további részén is.
A Helyi Védőnői Szolgálat munkatársai elhagyták az üléstermet.
5./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.)
önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatok elbírálása – 7. sz. melléklet
Kempf Ákos megérkezett az ülésterembe.
Lőrincz György: Ismertette, hogy az 5./ napirendi pont az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett
pályázatok elbírálása. Elmondta, hogy a keretösszeg kerekítve 30 millió Ft, melyből közel 4
millió Ft-ot a képviselő-testület elkülönített a Hospice Ház támogatására. Reméli, hogy a
jövőben az állami támogatást követően nem kell ilyen mértékű támogatást biztosítani a Hospice
Ház részére. Kiemelte, hogy a „szabadon felosztható” támogatás mértéke 26 millió Ft.
Hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek alapvetően meghatározzák a város hangulatát, életét.
Minden évben a költségvetésben elkülönített keretösszeg is visszatükrözi, hogy a civil
szervezetek milyen fontosak a város részére is. Azonban egyes civil szervezetek esetében azt
tapasztalja, hogy kizárólag az önkormányzat támogatására építenek. Elmondta, hogy
rendelkezésre állnak más pályázati források is. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
segítséget tud nyújtani részükre abban, hogy hova fordulhatnak segítségért a pályázatokat
illetően. Elmondta továbbá, hogy Győrben működik egy szervezet, mely a pályázni kívánó civil
szervezeteket ellátja tanácsokkal. Kérte, hogy a civil szervezetek éljenek ezzel a lehetősséggel.
A korábban említett nyersanyag normán felül a jövőben sok minden ára emelkedni fog, így nem
biztos, hogy az önkormányzat a jövőben ilyen mértékben támogatni tudja a civil szervezeteket.
Javasolta, hogy a civil szervezetek máshova is pályázzanak, illetve tartalékoljanak az
elkövetkezendő időkre.
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Horváth Dániel elhagyta az ülésteremet.
Horváth Dániel megérkezett az ülésterembe.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztést megtárgyalta mindhárom állandó bizottság.
Elsőként a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét, javaslatát
kérte. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
időben a Humánpolitikai Bizottság ülését követően ülésezett, igyekezett a Humánpolitikai
Bizottság által tett javaslatot nem felülbírálni. Elmondta, hogy a bizottsági elnökök a bizottsági
ülések előtt egyeztettek és a Humánpolitikai Bizottság elnöke is ezt javasolta. A Bizottság 3
igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. A Bizottság elnöke kivetítve bemutatta a
bizottság javaslatát.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát,
véleményét. Kérte, hogy számszerűen is mondja el a javasolt támogatásokat.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a 42 millió Ft értékű igény jól láthatóan túllépi a 26 millió
Ft keretösszeget. Ismertette továbbá, hogy a legtöbb civil szervezet a kért összeg 60%-át kapta
meg a javaslatban. Elmondta, hogy a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület 1.325.000 Ft-ra
pályázott, a bizottság 750.000 Ft-ot javasol, az Erdészeti Horgász Egyesület 800.000 Ft-ot kért,
400.000 Ft-ot javasolt a bizottság. Elmondta továbbá, hogy a Postagalamb Civil Társaság
esetében a Bizottság elsőként 75.000 Ft támogatásra gondolt, majd végül 0 Ft mellett döntött,
és a polgármester egyedi támogatási lehetőségét javasolja számukra.
Lőrincz György: Kérte
mobiltelefonjaikat.

a tanácskozási joggal részt vevő vendégeket, hogy kapcsolják

Horváth Dániel: Glázer Kozma Edit 310.000 Ft támogatást kért, melyre a bizottság 200.000
Ft-ra tett javaslatot. A Gondoskodás Alapítvány esetén 0 Ft támogatást javasol a bizottság,
egyidejűleg kéri, hogy a polgármester egyedi támogatási lehetőségét vegyék igénybe.
Heideboden Kulturális Egyesület 600.000 Ft-ot kért, 300.000 Ft támogatás javasol a bizottság.
Megjegyezte, hogy számos olyan civil szervezet nyújtott be pályázatot, akik korábban nem, így
a képviselő-testület a keretösszeg megállapításkor nem tudott vele tervezni. Elmondta továbbá,
hogy az I. sz. Általános Iskoláért Alapítvány 600.000 Ft-ot kért a családi nap, a sportnap és az
Advent Fényei rendezvényre, a bizottság 400.000 Ft támogatás javasol. A Jánossomorjai
Baseball Egyesület 4.878.600 Ft támogatást kért, a bizottság 3.400.000 Ft támogatást javasol
megállapítani. A Jánossomorjai Művészetoktatásért Alapítvány 398.000 Ft-ot kért, 200.000 Ftot javasol a bizottság, ez 50% körüli. A Jánossomorja Sakk Barátok Egyesülete 1.848.000 Ft
támogatást kért, míg a bizottság 400.000 Ft támogatást javasolt. A Jánossomorjai Fúvós
Egyesület 1.848.000 Ft támogatást kért, míg 900.000 Ft-ot javasol a bizottság. Elmondta
továbbá, hogy a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 920.000 Ft-ra pályázott, a bizottság
azonban 750.000 Ft támogatást javasol. Elmondta, hogy a Jánossomorja Sportegyesület
18.947.933 Ft támogatást igényelt, melyből 11.850.000 Ft támogatást javasol a bizottság. Ez
63%-os támogatást jelent. A Menedék Állatvédő Alapítvány 1.000.000 Ft támogatásra
pályázott, melyből 350.000 Ft támogatást javasol a bizottság. A Moson-Szél Ku. Sza. Egyesület
2.790.000 Ft támogatásra pályázott, melyből három előadást kívántak megvalósítani, a
bizottság 1.150.000 Ft támogatást javasol megállapítani. A Mosonszentpéteri Iskoláért
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Alapítvány 196.000 Ft támogatást kért a Klafszky Nap megvalósítására, a bizottság 150.000 Ft
támogatást javasol. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2.044.892 Ft támogatást igényelt, melyből
a bizottság 1.900.000 Ft támogatást javasol. Az Örökség Kulturális Egyesület 1.475.000 Ft
támogatást igényelt, a bizottság 900.000 Ft támogatást javasolt. A Senior Örömtánc Klub
Egyesület 400.000 Ft támogatás igényelt fellépőruhák elkészíttetésére, melyre 200.000 Ft
támogatást javasol a bizottság. A Jánossomorjai Polgárőr Egyesület 2.200.000 Ft támogatást
igényelt, melyből bizottság 1.800.000 Ft támogatást javasol, ez 85%-os támogatás. A Hospice
Segítő Kéz Alapítvány számára
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dániel bizottsági tagot, hogy ismertesse a Szociális-és
Egészségügyi Bizottság véleményét.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata megegyezik
a Humánpolitikai Bizottság javaslatával.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az állandó bizottságok véleményét hallhatták a képviselőtestület tagjai, mely a bizottsági elnökök egyeztetését követően konszenzusosan alakult ki.
Sajnos, a civil szervezetek mindig többet szeretnének, azonban a keret véges. Örömteli, hogy
mindig vannak új belépők, így a civil élet tovább szélesedik Jánossomorján, azonban a
támogatás felosztását is nehezebbé teszi.
Maglódi Zsolt: Egyre nehezebb a képviselő-testület dolga. Nagyon jól hangzott a költségvetés
elfogadásakor a 26 millió Ft. Sajnos a pályázatokból sem mindig könnyű kiolvasni, hogy a
kitűzött célok közül mi a legfontosabb a civil szervezeteknek. Korábban a képviselő-testület
kérte, hogy részletesen nyújtsák be pályázatukat a szervezeteket, azonban ez nem minden
esetben sikerült. A Tűzoltóság, Polgárőrség a támogatási keretösszeg jelentős részét teszi ki, a
jövőben el kellene gondolkodni, hogy őket milyen más forrásból lehetne támogatni.
Lipovits Máté: Kiemelte, hogy korábban a képviselő-testület meghatározott célokat
támogatott, mely továbbra is így történik. Megvizsgálva a tavalyi elszámolásokat elmondható,
hogy a szervezetek 70-75%-ban jól teljesítették az elszámolást, azonban néhány szervezet
esetében nem sikerült helyesen teljesíteni. Elmondta továbbá, hogy két hete volt egy hivatalos
tájékoztató az elszámolások teljesítéséről a Városházán. A szervezetek közül volt, aki külön
megköszönte, hogy így kapja a támogatást, könnyebb lett az elszámolás. A Jánossomorjai
Sportegyesület esetén kiemelte, hogy 2021-ben a veszélyhelyzet idején 5,5 millió Ft
támogatást, míg pályázaton 6,3 millió Ft támogatást, illetve a képviselő-testület egyedi döntése
alapján további 1,2 millió Ft támogatást kapott. Ezzel szemben az idei 11.850.000 Ft
kevesebbnek tűnhet, azonban szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy 2022-től a
közüzemi díjakat az Önkormányzat finanszírozza, mely 1,3-1,5 millió Ft további támogatást
jelent. Tehát nem mondható, hogy csökkent a JSE támogatása, hanem a közüzemi díjakkal
együtt közel ugyanannyit kapott. Elmondta, hogy a legtöbb civil szervezet esetében
elmondható, hogy a tavalyi támogatáshoz képest többet kaphatott, mely köszönhető a
hárommillió forint többlettámogatásnak is. Hangsúlyozta továbbá, hogy az idei évben is
megjelölésre kerültek a támogatott tevékenységek. Példakánt a Jánossomorjai Fúvós
Egyesületet emelte ki, ahol a képviselő-testület várhatóan az egységes fellépő ruhát támogatja,
azonban a működési költségeket nem. A cél továbbra is az, hogy amire a támogatást adja az
önkormányzat, arra kerüljön felhasználásra. Kitért továbbá arra is, hogy amennyiben ezt a
javaslatot fogadja el a képviselő-testület, abban az esetben a támogatás 61%-át sport célú
egyesületek kapják, míg 22%-át a kulturális célú egyesületek és 15%-át a társadalmi
szervezetek. Megjegyzete továbbá, hogy az Egyházak támogatása is idetartozik, melyet, ha
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hozzászámítunk a keretösszeghez, jóval meghaladja az össztámogatás a 26 millió Ft-ot.
Megjegyezte, hogy a térségben más önkormányzatokhoz képest hatalmas ez az összeg. Kérte,
hogy aki nem tudja felhasználni a támogatást, ne is vegye fel. Amennyiben nem veszik fel,
másik két civil szervezetet tud támogatni a város.
Lőrincz György: Kérte, hogy a két nem támogatott civil szervezet esetében a Hivatal a
kiértesítéskor hívja fel a figyelmet az egyedi támogatás lehetőségére.
Bella Zsolt: Jánossomorja büszke arra, hogy ilyen civil élet folyik Jánossomorján, illetve arra,
hogy így megszínesítik a hétköznapokat, mindennapokat. Hangsúlyozta, hogy a programok
koordinálása, összeszervezése is nagy munka, erről talán a Balassi Bálint Művelődési Ház és
Könyvtár vezetője tudna beszámolni. Hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat eddig is nagyon
sokat tett a civil szervezetek támogatásáért és a jövőben is törekszik arra, hogy támogassák
őket. Megköszönte a bizottságok munkáját is.
Molnár Gábor: Kiemelte, hogy többször szó került a Jánossomorjai Sportegyesületről.
Képviselő-testületi tagként mindig azt mondta, hogy milyen magas ez a támogatás, azonban
újonnan indult sportelnökként felmérte, hogy mekkora összeg szükséges az egyesület
működéséhez. A Jánossomorjai Sportegyesület 7 szakosztállyal rendelkezik, rengeteg embert
mozgat meg a Sportpályán, Művelődési Házban és Sportcsarnokban. Nagy hibának látja az
önfenntartó rendszer hiányát. Véleménye szerint amikor a TAO pénzt öntötték ki, nem végzett
el a JSE olyan beruházásokat, mint a műfüves pálya, konditerem, teniszpálya létrehozása. Pedig
ezeknek a létesítményeknek a bérleti díjából önfenntartóak lehetnének most. A JSE egyetlen
bérbeadható létesítménye a tekéző, melyet már nem igen vesznek igénybe, így nem származik
belőle bevétel. Mindebből kifolyólag ró ilyen nagy mértéket a testületre. Büszkék lehetünk arra
azonban, hogy van olyan focistánk, aki a Megyei I. osztályban játszik és a város hírét is tovább
viszik.
Lőrincz György: Megkérdezte, hogy a megjelentek közül kíván-e valaki hozzászólni.
Lacknerné Fördős Klára: Megköszönte, hogy a képviselő-testület támogatja a civil
szervezeteket. Elmondta, hogy ennek a támogatásnak és a civil szervezeteknek köszönhetően
lehet ilyen színvonalas rendezvénynaptára a városnak, mint 2022-ben. Elmondta továbbá, hogy
a Nemzeti Művelődési Intézet is felfigyelt rá, megkérte az intézményt, hogy ötperces videókban
osszák meg a jó gyakorlatokat, melyet más települések civil szervezetei is adoptálhatnának.
Megköszönte a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság nevében is a támogatást.
Véleménye szerint sajnos kevés civil szervezet rendelkezik olyan tudással, hogy pályázatot
nyújtson be. Helyi szinten is ki kellene találni egy olyan támogatást a civil szervezeteknek, aki
segítené a pályázatírást.
Winkler László: Bejelentette érintettségét az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával
összefüggésben.
Molnár Gábor: Bejelentette érintettségét a Jánossomorjai Sportegyesület kérelmével
kapcsolatban.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a két érintett civil szervezet esetében külön szavazásra kerül
sor, majd a többi civil szervezet esetében egy szavazást rendel el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az érintett képviselők kizárását.
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A képviselő-testület 6 igen, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5./ Az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati
rendelet alapján beérkezett pályázatok elbírálása c. napirendi pont keretében történő
döntéshozatal során
-

a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatáról történő szavazás esetén Winkler
László képviselőt,
a Jánossomorjai Sportegyesület pályázatáról történő szavazás esetén Molnár Gábor
képviselőt

a szavazásból kizárja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Civil
szervezetek 2022. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a következő
civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:
Támogatott civil
szervezet neve
Jánossomorjai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Támogatási
összeg
1.900.000 Ft

Elszámolható költségek megnevezése
Gépjármű kötelező biztosítás: 540.000 Ft
Alkatrészek, motorolaj: 200.000 Ft
Nyomtatvány: 50.000 Ft
Nevezési, szövetségi díjak: 210.000 Ft
Felszerelések: 250.000 Ft
Üzemanyag költség: 400.000 Ft
Műszaki vizsga: 250.000 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.
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Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
2022. április 20., ill. 2022. május 12.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Sportegyesület támogatását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Civil
szervezetek 2022. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a következő
civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:
Támogatott
civil szervezet
neve
Jánossomorjai
Sportegyesület

Támogatási
összeg
11.850.000 Ft

Elszámolható költségek megnevezése

Labdarúgás - Karbantartás - Szellőztetés

0 Ft

Labdarúgás - Karbantartás - Műtrágyázás

0 Ft

Labdarúgás - Karbantartás - Homokszórás

0 Ft

Labdarúgás - Karbantartás - Pálya felfestése

0 Ft

Labdarúgás - Fűnyírók - Szerviz 250

0 Ft

Labdarúgás - Fűnyírók - Benzin

0 Ft

Labdarúgás - Fűnyírók - Gázolaj

0 Ft

Labdarúgás - Egyebek - Gyomírtás

0 Ft

Labdarúgás - Egyebek - 1100 l kuka

0 Ft

Labdarúgás - Egyebek - 5 m3 kuka

0 Ft

Labdarúgás - Egyebek - Pályahitelesítés

0 Ft

Labdarúgás - Egyebek - Futsal terembérlet

0 Ft

Labdarúgás - Autók - Éves szerviz

0 Ft

Labdarúgás - Autók - Biztosítások

440 453 Ft

Labdarúgás - Autók - Nyári/téli gumik

450 000 Ft

Labdarúgás - Autók - Matricák
Labdarúgás - Autók - Üzemanyag

0 Ft
2 000 000 Ft

Labdarúgás - Banki költség

300 000 Ft

Általános működési költség

8 250 000 Ft

Labdarúgás - Bérek - Könyvelő
Labdarúgás - Bérek - Sportorvos
Labdarúgás - Bérek - Szertáros

0 Ft
209 547 Ft
0 Ft

Labdarúgás - Irodai eszközök

0 Ft

Labdarúgás - Takarítás/mosás

200 000 Ft

Darts - Tábla cserék

0 Ft

Darts - Utazási költségek

0 Ft

Darts - Közvetítési díjak

0 Ft

Darts - Nevezési díjak

0 Ft

Darts - Catering

0 Ft

Karate - Sportcsarnok bérlés

0 Ft

11

Karate - Edzői díj

0 Ft

Karate - Eszközök

0 Ft

Asztalitenisz - Nevezési díjak

0 Ft

Asztalitenisz - Utazási költségek

0 Ft

Asztalitenisz - Eszközök (ütő, háló)

0 Ft

Asztalitenisz - Catering

0 Ft

Asztalitenisz - Eszközök (nagy értékű)

0 Ft

Teke - Utazási költségek

0 Ft

Teke - Étkezés

0 Ft

Teke - Mezek, cipők cseréje

0 Ft

Teke - Nevezési díjak

0 Ft

Kézilabda - Terembérlés

0 Ft

Kézilabda - Utazási költségek

0 Ft

Kézilabda - Bírói költségek

0 Ft

Kézilabda - Sportorvos

0 Ft

Kézilabda - Játékengedélyek

0 Ft

Kézilabda - Biztosítás

0 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:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
2022. április 20., ill. 2022. május 12.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a civil szervezetek kérelmét.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Civil

szervezetek 2022. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a következő
civil szervezetet az alábbi összegekkel támogatja:
Támogatott civil szervezet neve
Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület

Támogatási
összeg
750.000 Ft
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Elszámolható költségek megnevezése
Fellépések, fesztiválok, versenyek: 120.000 Ft
Nőnapi köszöntés: 45.000 Ft
Nagyfödémesi klub fogadása: 235.000 Ft
Kirándulás (Székesfehérvár, Pákozd): 140.000 Ft
Nagymama konyhája rendezvény: 0 Ft
Mikulás, karácsony: 100.000 Ft
Koszorúzások, köszöntések: 50.000 Ft
Működési költségek, tagdíjak: 60.000 Ft

Erdészeti Horgász Egyesület
F06 Postagalambsport Civil Társaság
Glázer-Kozma Edit
Gondoskodás Alapítvány

400.000 Ft
0 Ft
200.000 Ft

0 Ft

Heideboden Kulturális Egyesület

300.000 Ft

I. sz. Átalános Iskoláért Alapítvány

400.000 Ft

Jánossomorjai Baseball Egyesület

3.400.000 Ft

Jánossomorja
Alapítvány

Művészetoktatásáért

200.000 Ft

Jánossomorja Sakk Barátok Egyesülete

400.000 Ft

Jánossomorja Fúvós Egyesület

900.000 Ft

Jánossomorja
Társaság

Független

Menedék Állatvédő Alapítvány

Közéleti

750.000 Ft

350.000 Ft
13

Madárerdei tónál pavilon kialakítása: 400.000 Ft
Csipsz gyűrűk: 0 Ft
Kiállítási hirdetőanyagok: 120.000 Ft
Kiállítási szerkesztési munkák: 40.000 Ft
Nyári művészeti tábor anyagok: 40.000 Ft
Hangterápia: 0 Ft
Dietetikus: 0 Ft
Gyógytornász: 0 Ft
Háziorvos: 0 Ft
Pszichológus: 0 Ft
Eszközök: 0 Ft
Pannonhalmi kirándulás (útiköltség): 0 Ft
Pannonhalmi kirándulás (belépők): 0 Ft
Német Családi Nap (anyagok) 100.000 Ft
Német Családi Nap (gyerekjátékok): 200.000 Ft
Advent fényei rendezvény: 200.000 Ft
I. Családi Sportnap: 200.000 Ft
Szövetségi díjak: 280.000 Ft
Működési költségek: 1.100.000 Ft
Bírói díjak: 300.000 Ft
Továbbképzések: 50.000 Ft
Felszerelések: 385.000 Ft
Téli terembérlet: 250.000 Ft
Utazási költségek: 1.035.000 Ft
Rézfúvós verseny: 60.000 Ft
Nyári tábor: 60.000 Ft
Térítési díjak átvállalása: 20.000 Ft
Pollák Ferenc emlékkoncert: 0 Ft
Zeneiskolai kották: 20.000 Ft
Zeneiskolai házihangverseny: 20.000 Ft
Működési kiadások: 20.000 Ft
Nevezési díjak: 92.000 Ft
Utazási költségek: 80.000 Ft
Éves regisztrációs díj: 48000 Ft
Versenyek rendezése: 40.000 Ft
Terembérleti díj: 40.000 Ft
Eszközök: 50.000 Ft
Edzői díj: 50.000 Ft
Egyenruha-mellény: 496.600 Ft
Egyenruha-ing: 0 Ft
Egyenruha-nadrág: 347.400 Ft
Dobfelszerelés: 0 Ft
Hangszermikrofon: 0 Ft
Kották: 30.000 Ft
Hangszerfelújítás: 0 Ft
Schmidt Márton emlékkoncert: 0 Ft
Megbízási díjak: 0 Ft
Honlap készítése: 0 Ft
Útiköltségek: 26.000 Ft
Működési költségek: 0 Ft
Tökfesztivál: 550.000 Ft
Forgatagok anyagköltsége: 100.000 Ft
Canto Excolo útiköltség: 100.000 Ft
Microchip beültetés, oltás, ivartalanítás: 350.000 Ft

Moson-Szél Ku.Sza. Egyesület

1.150.000 Ft

Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány

150.000 Ft

Örökség Kulturális Egyesület

900.000 Ft

Senior Örömtánc Klub Egyesület
Jánossomorja Polgárőr Egyesület

200.000 Ft
1.800.000 Ft

Hospice Segítő-kéz Alapítvány

3.999.000 Ft

Hyppolit – Színpadi kellék, jelmez: 75.000 Ft
Hyppolit – Stúdió munkálatok: 40.000 Ft
Hyppolit – Általános költségek: 380.000 Ft
Hyppolit – Plakátok, reklámanyagok: 0 Ft
Miért n.m.r. – Színpadi kellékek, jelmez: 420.000 Ft
Miért n.m.r. – Általános költségek: 125.000 Ft
Miért n.m.r. – Plakátok, reklámanyagok: 0 Ft
Rómeó és J. – Színpadi kellékek, jelmezek: 0 Ft
Rómeó és J. – Általános költségek: 0 Ft
Rómeó és J. – Plakátok, reklámanyagok: 0 Ft
Működési költségek: 110.000 Ft
Klafszky Nap: 150.000 Ft
Néptáncoktatás: 180.000 Ft
Koreográfiak díja: 20.000 Ft
Szent Iván éji tűzugrás: 70.000 Ft
Eszközök (Sós Antal Közösségi Házba): 80.000 Ft
Sörpadok: 0 Ft
Ruhafejlesztés, javítás: 80.000 Ft
Májusfa kitáncolás: 75.000 Ft
Német táncoktatói képzés: 50.000 Ft
Magyar Népmese Napja: 190.000 Ft
Néptáncgála: 155.000 Ft
Fellépő ruha kiegészítőkkel (16 db): 200.000 Ft
Üzemanyag, biztosítás: 700.000 Ft
Szolgálati autó: 450.000 Ft
Telefon költség: 170.000 Ft
Postaköltség, irodaszer: 120.000 Ft
Könyvelési díj: 60.000 Ft
Egyebek: 300.000 Ft
Dolgozói bér és járulékok kifizetése 2022. október
hó

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:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
2022. április 20., ill. 2022. május 12.

6./ A beiratkozás időpontjának meghatározása a Kék Bagoly Bölcsődében – 8. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 6./ napirendi pont a beiratkozás időpontjának meghatározása
a Kék Bagoly Bölcsődében. Ezt az új intézményvezető, mint egy máshol bevált jó gyakorlatot
szeretné bevezetni azzal, hogy a beiratkozás időpontját össze kívánja hangolni az óvodai
beiratkozás időpontjával. Elmondta, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. Felkérte Horváth Dániel bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát, véleményét.

14

Horváth Dániel: Véleménye szerint ez egy olyan szakmai kérdés, melyet, ha egy szakmai
tapasztalattal rendelkező személy támogat, akkor a képviselő-testületnek is támogatni kell.
Elmondta továbbá, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Megkérte az intézményvezetőjét, hogy pár mondatban indokolja meg a javaslatát.
Németh Tímea: Véleménye szerint szakmailag előre vinné a bölcsődét a beiratkozás időpontjának
meghatározása, hiszen a csoportok felépítése előre láthatóvá válnának, továbbá a családok számára
is felértékelődnének a bölcsődei férőhelyek. Tapasztalata szerint 80-85% beiratkozik ezeken a
napokon. Természetesen a beiratkozástól független, a szabad férőhelyek erejéig évközben is lesz
lehetőség a bölcsődei felvételre. A beiratkozás megvalósításával továbbá életkor szerint lehetne
felépíteni a bölcsődei csoportokat. Nem ért egyet azzal, hogy a két éves és négy éves gyermekek
egy csoportban vannak. Kiemelte továbbá, hogy az állami támogatás is jobban kihasználhatóvá
válik. Elmondta továbbá, hogy jelenleg két csoportban 12 fő, egy csoportba 9 fő és egy további
csoportban 14 fő kisgyermek elhelyezése lehetséges. A beiratkozással tudatosan tervezhetővé
válnak a csoportok ugyanis a gyermekvédelmi törvény szerint két év feletti gyermekek 14 fős
csoportban, míg két év alatti gyermekek 12 fős csoportokban helyezhetők el.
Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy az intézményvezető tapasztalata szerint jobb-e az a szemlélet,
hogy „kiscsoport-középső-nagycsoport”.
Németh Tímea: Igen, hiszen teljesen máshogy kell ellátni egy egyéves gyermeket, mint egy
négyévest. Egy egyéves gyermeket sokszor még akár ölben is kell etetni.
Molnár Gábor: Nagyon jó irány, hiszen véleménye szerint egy vegyes csoport nem épít, hanem
rombol.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beiratkozás időpontjának meghatározását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kék
Bagoly Bölcsődében bevezeti a központi beiratkozást.
2) A Kék Bagoly Bölcsődébe a központi beíratás időpontját 2022. április 25-26. között
határozza meg.
3) Felkéri az intézményvezetőt, hogy a központi beiratkozásról szóló hirdetményt tegye
közzé.
Felelős:
Határidő:

Németh Tímea intézményvezető
1)-2) vonatkozásában azonnal, ill. 3.) pont vonatkozásában 2022. április 13.

Németh Tímea intézményvezető és Kempf Ákos vendég elhagyták az üléstermet.
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7./ Ingatlanügyek – 9. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy az ingatlanügyek között a Jánossomorja, 6/4 helyrajzi számú
ingatlan nyílt árverés útján történő értékesítése szerepel. Elmondta továbbá, hogy az előterjesztést
megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits
Máté elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.
Lipovits Máté: Bemutatta a térinformatikai rendszerben a Jánossomorja, 6 helyrajzi számú
ingatlan elhelyezkedését, melyet korábban négy egyenlő részre, telkenként 2000 m2 területre
osztott fel az önkormányzat. Egyik részét a tavalyi év folyamán a vagyonrendelet szerint nyílt
árverésen értékesítette az önkormányzat, azonban a jelenleg piaci helyzetet figyelembevéve
javasolja egy másik 2000 m2 rész értékesítését is. Ismertette, hogy a Jánossomorja, 6/4 helyrajzi
számú ingatlant 35 millió Ft-ra becsülte az értékbecslő. Ezt és a korábbi licit eredményességét
látva a bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett 38 millió Ft-ra javasolja kitűzni az ingatlan
kikiáltási árát.
Molnár Gábor: Véleménye szerint meg lehet próbálni 38 millió Ft-os kikiáltási árral a licitet,
jelenleg lehet még fizetőképes vásárlási szándék a befektetőkben, ha meglehet szabadulni tőle,
akkor szabaduljunk meg mindtől.
Lipovits Máté: Véleménye szerint figyelni kellene arra is, hogy mekkora embertömeg érkezik
ezáltal Jánossomorjára, hiszen ez mind hatással lehet a szociális szférára, iskolai és bölcsődei
férőhelyre, háziorvosi ügyeletre. Elmondta továbbá, hogy a gyors értékesítés miatt a befektetők
elveszthetik a bizalmat Jánossomorja Városban. Ennek az értékesítésnek a bevételéből javasolja,
hogy a másik két telket közművesítse az önkormányzat, illetve vásároljon ingatlanokat.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a módosító indítvány szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorja, 6/4 helyrajzi számú ingatlant nyílt árverés útján történő értékesítésre
kijelöli. Az ingatlan kikiáltási árát 38.000.000 Ft-ban határozza meg.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílt árverést Jánossomorja Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló
16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint lefolytassa, ill. nyertes
ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. június 30.

8./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 10. sz. melléklet
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Lőrincz György: Ismertette, hogy a 8./ napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük,
hozzászólásuk az előterjesztéshez.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

9./ Egyéb ügyek
Horváth Dániel képviselő elhagyta az üléstermet.
9/1. Egyéb ügyek – Gördülő Fejlesztési Terv módosítása - 11. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv módosítása az első az egyéb
ügyek között, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a jelenlegi piaci árak növekedése tükröződik a
közműszolgálató kérelmében, melyet a bizottság támogat.
Egyéb kérdés, kiegészítés 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 52/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint ellátásért felelő döntött arról, hogy a 45/2021. (IX.15.) Kt. határozat mellékleteként elfogadott a
viziközművek felújítására, pótlására és beruházására a 2022-2036. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervet módosítani kívánja.
2) A Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette
és képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési terv módosításával
kapcsolatos valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.
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3) A Képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a viziközmű rendszerek
2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv valamennyi szükséges módosítását.
4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges felhatalmazást kiadja.
5) Felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével az AQUA Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjét értesítse.

Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester, ill.
Csapó Imre ügyvezető
4-5) pont vonatkozásában 2022. április 30.

Horváth Dániel megérkezett az ülésterembe.
9/2. Egyéb ügyek – Gyermekorvosi team kérelme - 12. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a gyermekorvosi team javaslatát megtárgyalta a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a gyermekorvosi team 10 db Epipen beszerzésére tett
javaslatot. A beszerzését az általános tartalék terhére javasolja a bizottság.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dánielt, a bizottság tagját, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja. Elmondta,
hogy a javaslat korábban neki és Maglódi Zsolt képviselőnek is eszébe jutott. Érdeklődött, hogy
meddig jók az Epipenek, illetve ez mekkora összeget jelent éves szinten.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Öt évig.
Lőrincz György: Kiegészítésképpen a helyszínek közé javasolja a Balassi Bálint Művelődési
Ház és Könyvtár székhelyét, illetve a Kék Bagoly Bölcsődét, amennyiben szakmailag
támogatható.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Véleménye szerint teljesen indokolt lenne, hiszen
sok új élelmiszerrel találkoznak ebben a korban.
Lipovits Máté: Javasolta, hogy a gyermekorvos készítsen egy tájékoztatót a hatóanyagról,
illetve arról, hogy milyen esetben és hogyan használható az Epipen.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Jellemzően fulladás esetén, illetve, ha a padlón
fekszik a gyermek. Az eszköz laikusok számára került kifejlesztésre egy szem gombbal
beadható az injekció. Vállalta, hogy a gyermekorvos felé tolmácsolja, hogy készüljön egy
tájékoztató a tünetekről, illetve az eszköz használati utasításáról.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot a módosító indítvánnyal.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
6) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2022. évi
általános tartalék terhére a fiatalkorú gyermekek egészségének védelme érdekében az
alábbi intézményekben Epipent (adrenalin tollat) kíván elhelyezni:
-

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9241
Jánossomorja, Iparos u. 10.)
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9241
Jánossomorja, Rákóczi u. 51.)
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9241
Jánossomorja, Szabadság utca 21.)
Városi Sportcsarnok (9241 Jánossomorja, Iparos u.)
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Pusztasomorjai Tagóvoda (9242 Jánossomorja,
Kossuth Lajos u. 12.)
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Központi Tagóvoda (9241 Jánossomorja, Óvoda
utca 13.)
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Mosonszentpéteri Tagóvoda (9241 Jánossomorja,
Rákóczi u. 45.)
Jánossomorjai Háziorvosi Ügyelet (9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2.)
Gyermekorvosi Rendelő (9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2.)
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár (9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.)
Kék Bagoly Bölcsőde (9241 Jánossomorja, Óvári u. 4.).

7) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések (beszerzés, átadás, értesítés)
megtételére, ill. az adrenalin tollak esetleges későbbi pótlására a mindenkori
költségvetés terhére.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. április 30.

9/3. Egyéb ügyek – Pályázati lehetőség - 13. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi utak fejlesztése
című pályázat keretében lehetőség van pályázatot benyújtani. A pályázat tervezett összege
178.503.820 Ft, mely 100%-os intenzitású. Ismertette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt,
hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a pályázat keretében az eredeti előterjesztés szerinti 5 utca
kerülhetne felújításra, a Nándor utca lakóutcai szakasz építése már nem férne be a
keretösszegbe. Erre tekintettel a bizottság javasolja, hogy az első öt utca kerüljön be a
pályázatba. A Bizottság egyhangúan támogatja a javaslatot.
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Egyéb kiegészítés, módosító indítvány nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2022. (IV. 12.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot kíván benyújtani a
TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati
felhívásra, az alábbi utcák felújítására, illetve építésére:
−
−
−
−
−

Radnóti utca építése
Hanság utca – Óvoda utca építése
Sport utca – Rákóczi utca közötti út építése
Várbalogi utca felújítása
Nándor utca – Óvoda utca – Legelő utca felújítása
A projekt összköltsége: 178.503.820,- Ft.

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos
megállapodások és támogatói okirat aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

9/4. Egyéb ügyek – Törlési kérelem - 14. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérelem a Jánossomorja, 1235/1/A/1 helyrajzi számú
ingatlanra, természetben Jánossomorja, Szabadság utca 42. sz. alatti társasházi önálló ingatlanra
vonatkozik. Ismertette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a
Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan támogatta.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2022. (IV. 12.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jánossomorja, 1235/1/A/1
helyrajzi számú, természetben Jánossomorja, Szabadság utca 42. sz. alatti társasházi
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önálló ingatlanra 231/1985.01.17. sz. határozattal bejegyzett elidegenítési és terhelési
tilalom törlésre kerüljön.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot kiadja.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítsék.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. április 30.

9/5. Egyéb ügyek – Járdafelújítási és építési program módosítása
Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a járdafelújítási és építési
program módosítása, melynek előterjesztője Bella Zsolt alpolgármester. Az előterjesztést
megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits
Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a költségvetési rendelet megalkotásakor betervezésre került a
keretösszeg, így a Bizottság egyhangúan támogatta.
Molnár Gábor: Megköszönte, hogy a Leier díszburkolattal készül az érintett járdaszakasz.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2022. (IV.12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 35/2020. (VI.25.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja 2020-2022. közötti
időszakra vonatkozó Járdafelújítási-építési Programot az alábbi prioritási sorrend szerinti
megvalósítási ütemezéssel fogadja el:”
Utca
Szent István
Árpád u.2-4;9-15
Bem u.
Féltoronyi u.
Felsőlókert u.
Rózsa u.
Hanságfalvi u.
Malom utca vége
Tó u.
Erdősor u.
Újerdő utca 26-tól a Kiss utca sarkáig

Burkolat
térkő
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
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Hossz
(fm)
123
114
95
143
167
100
109
60
167
122
207

Szélesség
(m)
1.8
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4

Terület
(m2)
218
160
123,5
200
234
140
153

1,4
1,3

233
159

Óvoda u.
Vásártér u.
Újerdő u-Rákóczi u. között
Hanság u.
Újtanya
Halomalja u
Szent I. u (gödör mögött)
Petőfi u.
Szabadság utca (páratlan oldala)
Ady E. u.
Kereszt u.
Radnóti u.-Rákóczi u. között
Kis u.
Legelő u.
Jókai u.
Erdősor u. (Iparos u-Lajos u. között)
Liget u.
Bartók B. u.
Árpád u.
Hanságliget (Tulipán u.)
Sipőcz I. u.
Felelős:
Határidő:

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
térkő
térkő
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton

140
150
100
50
150
210
260
316
409
236
140
51
200
150
150
267
200
160
180
200
100

1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,3
1,4
1,3

196
195
120
65
180
273
364
410

1,4
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3

330
196
66
280
195
210
347
280
224
252
280
130

Bella Zsolt alpolgármester
folyamatos

9/6. Egyéb ügyek – Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja figyelemfelhívó
levele
Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Jánossomorja figyelemfelhívó levele, melyet megtárgyalt a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát, véleményét.
Kempf Ákos: Zavarban van. Véleménye szerint nem kérelmet, hanem megkeresést küldött.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta és tudomásul vette a levelet. A
Bizottság kéri, hogy a képviselő-testület változatlan formában tartsa fenn a határozatát. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja kijelenti, hogy amennyiben pályázatai
meghiúsulnak, vagy azok vonatkozásában többletköltség merül fel, úgy annak költségét és a
kárt Jánossomorja Város Önkormányzatának kell viselnie, azonban ezt a Bizottság nem tudta
értelmezni. Érdeklődött, hogy van-e nyertes pályázatuk.
Kempf Ákos: Véleménye szerint ez köztudott volt, hiszen alpolgármester úr is felhívta rá a
figyelmet korábban.
Lipovits Máté: Kiemelte, hogy a levél hangneme nem tetszett a Bizottságnak. Sajnálja, hogy
ilyen irányba indultunk el. A Bizottság véleménye szerint a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak kára nem keletkezhetett, hiszen, ha kialakul egy közösségi tér, helye lesz ott
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a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is. Nem érti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jánossomorja hozzáállását. A képviselő-testület határozata érvényben volt korábban 1,5 évig,
azonban a megvalósításra nem került sor.
Horváth Dániel: Nem tudja, hogy hogyan jutott el idáig a viszony, hiszen ő emlékszik a
jelenlegi elnök megválasztására. Tudomása szerint minden támogatást megkapott, hogy
bizonyíthasson. Véleménye szerint tudták, hogy nyert a pályázat, azonban nem haladt előre a
megvalósítás és az önkormányzatok viszonya folyamatosan mérgesedett el. Nem érti, hogy
hogyan tudott idáig elfajulni a helyzet.
Lőrincz György: Megkérte Kempf Ákos elnököt, hogy mondjon pár szót a nyertes pályázatról.
Kempf Ákos: Nem azért vagyunk most itt. Elmondta továbbá, hogy amikor ez a döntés született
nem vehettek részt a furcsán összehívott testületi ülésen. A nemzetiségi önkormányzatnak
sokkal kevesebb költségvetési támogatása van, számít az „aprópénz” is, ahogy Alpolgármester
Úr fogalmazott korábban a civil szervezetek támogatásánál. Partnerként tekint továbbra is a
testületre, azonban a jelenlegi szabályrendszer miatt nem tud érdemben reagálni.
Lőrincz György: Érdeklődött, hogy van-e nyertes pályázat, mekkora összegben.
Kempf Ákos: Ott ül melletted a Jegyző Asszony, minden számla, szerződés bent van a
Pénzügyön. Megadom az engedély a Jegyző Asszonynak, hogy átadja a dokumentációt.
dr. Péntek Tímea: Az Adó-és Pénzügyi Osztály kezeli ezeket a dokumentumokat, így Elnök
Úr az adó-és pénzügyi osztályvezetőnek adja meg az engedélyt.
Lőrincz György: Rendben, meg fogom kérdezni.
Kempf Ákos: Párbeszéd híve vagyok, azonban ezeket illene előre megtárgyalni, a testületi
ülésen pedig csak egy igent vagy nemet kellene mondani.
Lipovits Máté: Visszautasította a vádat, hogy vakon szavaz a képviselő-testület.
Kempf Ákos: Elmondta, hogy félreértés történt. De vannak olyan kereszthivatkozások,
melyeket fel tudott volna oldani, ha kap meghívót.
Lőrincz György: Kérte, hogy a képviselő-testület térjen vissza a napirendhez, a felhíváshoz.
Kempf Ákos: Véleménye szerint megkeresés.
Lőrincz György: Az írásos anyagban „felhívja a képviselő-testületet (…)”.
Winkler László: Érdeklődött, hogy az elnyert bútorokat, eszközöket elhelyeznék-e az új
közösségi házba.
Kempf Ákos: Nem akar válaszolni, mert ennek jogi következménye van. Ha lesz ebből dolog,
akkor azt Jánossomorja veszíti el. Nagyjából tudja, hogy mi hangzott el azon az ülésen, az
Alpolgármester Úr felhívta a figyelmet a pályázatokra. A TOP-os pályázatokról pedig nem tud
semmit, csak mende mondákat hall.
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a TOP Plusz - Élhető települések c. pályázaton benyújtásra
került a pályázat. Elmondta, hogy a honlapon, illetve Bella Sándornál lehet tájékozódni a TOP
Plusz pályázatokról.
Kempf Ákos: Ha azt nekünk, szánják (…)
Lőrincz György: Azt nem kizárólag a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hanem egész
Jánossomorjának szánjuk, ahogy Elnök Úr is korábban fogalmazott.
Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a pályázat keretében az ingatlan külsőleg újulna meg, melybe
a Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyert bútorok, eszközök is elhelyezhetőek lennének.
Nem érti, hogy milyen jogi akadályok vannak.
Kempf Ákos: Faramuci helyzet alakult ki. Itt merül fel az a kérdés, hogy ha elveszti a Német
Nemzetiségi Önkormányzat a pályázatot, akkor kár merül fel.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2022. (IV. 12.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 2022. február 14-én kelt figyelem felhívó
levelét.
2) Döntött továbbá arról, hogy 18/2022. (I.13.) Kt. határozatát változatlan tartalommal
fenntartja.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja
Képviselő-testületét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. április 30.

Kempf Ákos: Elmondta, hogy lehet, hogy a 30 millió Ft megérkezik, de a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elveszítheti a másik támogatást. Ez két külön szervezet, külön
felelősségvállalással. Szívesen áll rendelkezésre, a levél csak egy megkeresés volt. Véleménye
szerint a jelenlegi időkeret nem ad lehetőséget a tárgyalásra.
9/7. Egyéb ügyek - Törlési kérelem visszavásárlási jog és annak biztosítéka tárgyában
Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel még egy törlés iránti
kérelem, melyet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján zárt ülésen javasol tárgyalni.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2022. (IV. 12.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 9/7. Egyéb ügyek
– Törlési kérelem visszavásárlási jog és annak biztosítéka tárgyában c. előterjesztést
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
c.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
Felelős:
Határidő:

dr. Péntek Tímea jegyző
azonnal

10./ Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben (zárt ülés)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 10./ napirendi pontot Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján
zárt ülés keretében tárgyalja.
A vendégek elhagyták az üléstermet.
A képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódott.
A zárt ülést követően a képviselő-testület ülése nyílt ülés keretében folytatódott.
Közérdekű kérdések, bejelentések:
Lőrincz György: Elmondta, hogy nyert a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott
Termelői piac felújítására vonatkozó pályázat, illetve a TOP Plusz pályázat keretében
benyújtott Városháza energetikai korszerűsítési pályázat is. Tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy mindkét támogatási szerződés aláírásra került. A piacpályázat esetében közel 100
millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyhez 18 millió Ft önrészt kell biztosítani. A
szükséges önrész a nyertes pályázat reményében már elkülönítésre került a költségvetési
rendeletünkben. Elmondta továbbá, hogy a Városháza energetikai korszerűsítése c. pályázat
100%-os támogatottságú, így 85 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az
önkormányzat. Ismertette, hogy a projektek előkészítése zajlik, előrehaladásukról később majd
tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, a közvéleményt. Elmondta továbbá, hogy a városban is
lezajlott az országgyűlési választás és országos népszavazás. Jegyző Asszony tájékoztatása
szerint rendkívüli esemény nélkül zajlott a választás és népszavazás. Megköszönte az éjszakába
nyúló munkáját a szavazatszámláló bizottságoknak. Megköszönte továbbá a hivatal
dolgozóinak is a munkáját élükön Jegyző Asszonnyal. Elmondta továbbá, hogy május 1-jén
kerül megrendezésre a sportpályán a városi majális, melynek részletes programja hamarosan
elérhető lesz. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület következő tervezett
ülése május 18-án lesz. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy kinek van közérdekű
bejelentése, kérdése.
A képviselő-testület tagjai részéről közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el.
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Kempf Ákos: Elmondta, hogy minden évben húsvét utáni hétvégén tartja a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a megemlékezés napját. 2022. április 23-án 14 óra 30 perckor kezdődik a
megemlékezés, majd 15 órakor német nyelvű szentmise lesz a mosonszentjánosi templomban.
Ezt követően a Hulladékudvar melletti felújított Fehérkereszt megszentelésére, átadására kerül
sor. A program zárásaként étellel, itallal vendégelik meg a résztvevőket a Patkó Étteremben.
Meghívta a képviselő-testület tagjait, illetve Jánossomorja lakosságát.
Lőrincz György megköszönte a jelenlévők munkáját, a polgármester 18 óra 30 perckor a
képviselő-testület ülését berekesztette.
K.m.f.
Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

26

