JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. május 18. napján (csütörtökön) 15 óra 30 perckor a Városháza tárgyalójában
(9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket Jánossomorja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének május havi ülésén. Megállapította, hogy Winkler László és Molnár
Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő nincs jelen. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy Winkler László képviselő jelezte, hogy késik. Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna
képviselő nem jelezte távolmaradását, így valószínűleg késik. Megállapította továbbá, hogy a
képviselő-testület határozatképes.
Egyéb módosító indítvány nem hangzott el.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő megérkezett az ülésterembe.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el:
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési
Szabályzatról szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Humánpolitikai Bizottság összetételének módosítása
3. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
5. A 2021. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése
6. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2021. évi beszámolója
7. A helyi adóztatásról szóló beszámoló megtárgyalása
8. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása
9. A Kék Bagoly bölcsőde beszámolója
10. A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója
11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
12. Egyéb ügyek
13. Ingatlanügyek
14. A Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Zenetanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény
Kiváló Dolgozója cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés)
15. A Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (zárt ülés)
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal
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Napirendi pontok tárgyalása előtt:
Lőrincz György: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 17 óra 30 perckor közmeghallgatást tart az emeleti díszteremben. Kérte,
hogy a képviselő-testület tagjai a napirendi pontok tárgyalása során erre legyenek figyelemmel.
Winkler László képviselő megérkezett az ülésterembe.
1./ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési
Szabályzatról szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendelet módosítása – 3. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy miért van szükség az
önkormányzati rendelet módosítására. Korábban mindig jellemzően jogszabályi változás miatt
kellett módosítani a szervezeti és működési szabályzatot, jelenleg is van ilyen javaslat. De van
a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntés is, ilyen a polgármester átruházott hatásköreinek
módosítása. Az előterjesztésben szerepel továbbá a Humánpolitikai Bizottság összetétele miatt
történő módosítás is. Ismertette továbbá, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság.
Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy tulajdonképpen kisebb korrekciókról van szó. Fontos
módosítás továbbá, hogy a 100%-os intenzitású pályázatok benyújtásáról átruházott
hatáskörben a módosítást követően dönthet a polgármester, amennyiben a pályázat
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat nem érint. Elmondta továbbá, hogy több kormányzati
funkció felvételét kezdeményezte az Adó-és Pénzügyi Osztály. Ezt szintén támogatja a
Bizottság. Ismertette továbbá, hogy az előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a
bizottság a képviselő-testületnek.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát,
véleményét.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Véleménye szerint megtalálták a megfelelő személyt a
Humánpolitikai Bizottságba, így ennek megfelelően módosulhat most a szervezeti és működési
szabályzat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelet elfogadását, megalkotását.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 9 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.
(V.18.) önkormányzati rendeletét Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lőrincz György: Szünetet rendelt el.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jánossomorja Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelet 2022.
május 18-án 15 óra 38 perckor kihirdetésre került.
A képviselő-testület ülése folytatódott.
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2./ A Humánpolitikai Bizottság összetételének módosítása – 4. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy 2./ napirendi pont a Humánpolitikai Bizottság összetételének
módosítása. Az előterjesztésből kiolvasható, hogy korábban megüresedett egy nem képviselő
bizottsági tag pozíció a korábbi tag elköltözése miatt, mely azóta nem került feltöltésre. A
Humánpolitikai Bizottság továbbra is szükségét érzi annak, hogy legyen egy aktív külsős
bizottsági tag. Neubergerné Berta Barbarát kérte fel a Bizottság elnöke, aki elvállta a nem
képviselő bizottsági tagságot.. Elmondta továbbá, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a
Humánpolitikai Bizottság. Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a Bizottság
javaslatát.
Horváth Dániel: Megköszönte Neubergerné Berta Barbarának, hogy elfogadta a felkérést.
Véleménye szerint nagyon hasznos tagja lesz a bizottságnak. Négy fő korábban arra adott
lehetőséget, hogy egyenlő szavazati arány mellett nem tudott döntést hozni a bizottság.
Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Elmondta továbbá, hogy Neubergerné Berta Barbara előzetesen írásban
nyilatkozott, hogy elvállalja a nem képviselő bizottsági tagságot..
Bella Zsolt: Rendkívül örül annak, hogy a Humánpolitikai Bizottság felkérte Neubergerné
Berta Barbarát nem képviselő külső bizottsági tagnak. Elmondta továbbá, hogy a jelenlévők
közül mindenki ismeri Barbarát, de talán ő ismeri a legjobban. Hosszú munkakapcsolatban
álltak, azonban ettől az évtől már nem a Körzeti Általános Iskola munkatársa. Rendkívül
felkészült, átlátja a kérdéseket, ismeri a város ügyeit, továbbá építő kritikával látja el az érintett
szervezeteket, egyéneket. Reméli, hogy nem bánja meg döntését.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatának rendelkezései alapján a Humánpolitikai Bizottság összetételét az alábbiak
szerint módosítja:
elnökének: Horváth Dánielt
tagjainak: Molnár Gábort
Maglódi Zsoltot
Prátser Krisztiánt (nem képviselő bizottsági tag)
Neubergerné Berta Barbara (nem képviselő bizottsági tag)
választotta meg.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal
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Lőrincz György: Elmondta, hogy megválasztott nem képviselő bizottsági tagnak esküt kell
tennie. Megkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel.
Neubergerné Berta Barbara nem képviselő bizottsági tag Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti szöveggel letette az esküt a
képviselő-testület előtt. Az esküokmány a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Lőrincz György: Megkérdezte, hogy a megválasztott nem képviselő bizottsági tag kíván-e
szólni a képviselő-testülethez.
Neubergerné Berta Barbara: Megköszönte a felkérést. Az eskünek megfelően igyekszik a
város és közösség érdekének megfelelően mindent megtenni.
3./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása – 5. sz. melléklet

szóló

4./ Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása – 6. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 3./ napirendi pont Jánossomorja Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása, melyet
javasolja, hogy a képviselő-testület a 4./ napirendi ponttal, Az Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása együtt
tárgyalja. Ismertette továbbá, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság is együtt tárgyalta a napirendi pontokat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 3./ Jánossomorja
Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati
rendelet módosítása és 4./ Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása napirendi pontokat együtt tárgyalja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Elmondta, hogy hosszasan lehetne tárgyalni a költségvetés módosítását,
illetve lezárását is, azonban ezek már elmúlt évről szólnak. A 2021. évi költségvetés
módosításából következik továbbá, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletet is módosítani kell
majd, melyre tervezetten a következő ülésen kerül sor. Sikeres évet tudhat maga mögött az
önkormányzat, hiszen ezt mutatják a számok, illetve írásos beszámolók is. A mostani
bizonytalan gazdasági és társadalmi környezet függvényében reméljük, hogy majd ugyanezt
mondhatjuk el a 2022-es évről is. Ismertette továbbá, hogy a napirendi pontokat megtárgyalta
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a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt,
hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, esetleges módosító indítványait.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy módosító javaslattal nem kíván élni a bizottság, hiszen lezárt
gazdasági évről van szó. A költségvetés 2,7 milliárd Ft-ban teljesült. A bevételi oldalon
kiemelte az iparűzési adóbevételek teljesülését, melyet az önkormányzat minden évben
alacsonyabban kalkulál. A teljesülés felülmúlta a várakozásokat. Az ingatlanértékesítésből
további 48 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. Elmondta továbbá, hogy közel 45 millió Ftot tett ki a kieső iparűzési adóbevétel kompenzálása, az állam által nyújtott támogatásként.
Elmondta továbbá, hogy az Önkormányzat és intézményei takarékoskodnak is, hiszen a
személyi juttatások között 53 millió Ft, míg a járulékok esetében 13,4 millió Ft megtakarítás
keletkezett. A dologi kiadásoknál 53 millió Ft-tal lett kevesebb a teljesítés a tervezetthez képest.
Szeretné hangsúlyozni továbbá, hogy milyen beruházások, fejlesztések valósultak meg a 2021es évben. Kiemelte, hogy a tavalyi év az infrastruktúra fejlesztés, bölcsődefejlesztés éve volt.
2021-ben 168 millió Ft-ot fordított beruházásra, fejlesztésre az Önkormányzat, mely kimagasló
az önkormányzat életében is. Megköszönte a VÜMESZ előkészítő munkáját. Elmondta
továbbá, hogy a járdafelújítás 62 millió Ft-ban teljesült. A járdafelújítás azonban nem biztos,
hogy ekkora összegben tud folytatódni. A Bölcsőde felújítása 70 millió Ft támogatáshoz,
további 38 millió Ft-ot biztosított. Elmondta továbbá, hogy folytatódik az Óvoda vizesblokk
felújítása, előrelépés történt továbbá a városüzemeltetés géppark fejlesztésében is. Ismertette
továbbá, hogy 2021-ben 26,4 millió Ft civil szervezeteknek nyújtott támogatás, 2,3 millió Ft
babakötvényen keresztül nyújtott támogatás. Reméli, hogy többen igénybe fogják venni a
jövőben az önkormányzat életkezdési támogatást. Elmondta továbbá, hogy az államháztartáson
kívüli forrás átadás 40 millió Ft volt, ebben szerepelt a Győri Tankerületi Központ, a
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány támogatása is. Jánossomorja Város szerencsés
helyzetben van. Jól használja fel az önkormányzati támogatásokat, hiszen egyszerre tudja
támogatni a civil szervezeteket, fiatalok helyben maradását. Elmondta továbbá, hogy a
várakozásokon felül 160 millió Ft tartalék keletkezett, melyet a 2022-es évben fel lehet
használni. Kiemelte továbbá, hogy az önkormányzati vagyon nagy mértékben gyarapodott.
Elmondta továbbá, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Lőrincz György: Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatát.
Winkler László: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta mindkét napirendi pontot, melyet
változtatás nélkül elfogadásra javasol.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a Humánpolitikai
Bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja mindkét
napirendi pontot. Kiemelte, hogy Jánossomorja Város gazdálkodása tervszerű,
kiegyensúlyozott, mely a munkatársaknak, képviselő-testületnek is köszönhető. Hangsúlyozta,
hogy a tartalékfelhasználásnak óvatosnak kell lennie. Véleménye szerint a tartalékot majd a
költségnövekedés kompenzálásra kell fordítani.
Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a szavazás következik. Elmondta továbbá, hogy két rendelet
megalkotásra kerül sor, továbbá a napirend része a civil szervezetek beszámolóinak elfogadása
is. Javasolta, hogy a civil szervezetek beszámolóinak elfogadása során a képviselő-testület
minden civil szervezetről egy határozatban döntsön. Megköszönte mindazok munkáját, akik a
költségvetés megvalósításában részt vettek. Megköszönte továbbá az Adó-és Pénzügyi Osztály
munkáját is.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadását, megalkotását.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletét Jánossomorja Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Önkormányzat és intézményei 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta 10/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és
intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Winkler László képviselő bejelentette érintettségét.
Molnár Gábor képviselő bejelentette érintettségét.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az érintettség miatt történő kizárást.
A képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a civil szerveztek
beszámolóinak elfogadásáról szóló szavazásból Molnár Gábor és Winkler László képviselőt
érintettsége miatt kizárja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a civil szervetek beszámolóinak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V.18.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy civil szervezetek 2021. évi
elszámolásait és beszámolóit az alábbiak szerint fogadja el:
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Elszámolt önkormányzati
támogatás 2021. év

Civil szervezetek
1.

Jánossomorjai Sportegyesület

2.000.000,- Ft

2.

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület

1.000.000,- Ft

3.

JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET

2.100.000,- Ft

4.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

5.

Jánossomorjai Sportegyesület

800.000,- Ft
3.500.000,- Ft

6.. Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület

506.800,- Ft

7.. Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány

627.000,- Ft

8.

F06 Postagalambsport Civil Társaság

9.

JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET

100.000,- Ft

10. Jánossomorjai Sportegyesület

1.200.000,- Ft
6.343.000,- Ft

11. Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete

411.000,- Ft

12. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

850.000,- Ft

13. MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület

510.000,- Ft

14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

1.159.000,- Ft

15. „Örökség” Kulturális Egyesület

800.000,- Ft

16. Menedék Állatvédő Alapítvány

500.000,- Ft

17. Varga Ferencné

100.000,- Ft

18. Szigeti Lajosné

45.000,- Ft

19. Mátyás Ferenc

100.000,- Ft

20. Varga Ferencné

100.000,- Ft

21. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

85.000,- Ft

22. Gondoskodás Alapítvány

90.000,- Ft

23. Menedék Állatvédő Alapítvány

100.000,- Ft

24. Jánossomorjai Fúvós Egyesület

400.000,- Ft

25. Hospice - Segítő Kéz Alapítvány

3.999.000,- Ft

26. Jánossomorja Polgárőr Egyesület

1.500.000,- Ft

27. Jánossomorjai Sportegyesület

400.000,- Ft

28. Jánossomorjai Sportegyesület

865.736,- Ft
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Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. május 26.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az egyházaknak átadott támogatás felhasználásáról szóló
beszámolók elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az egyházaknak
átadott támogatások 2021. évi elszámolásait és beszámolóit az alábbiak szerint fogadom el:
-

Jánossomorjai Református Egyházközség
Jánossomorjai Keresztelő Szent János Plébánia

Felelős:
Határidő:

1.000.000,- Ft
5.000.000,- Ft.

Lőrincz György polgármester
2022. május 26.

5./ A 2021. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése – 7. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a törvény értemében a jegyző feladata, hogy a képviselőtestület elé terjeszti elfogadásra a belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést, melynek
Jegyző Asszony határidőben megtette. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy az éves összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési vezető
készítette. Amennyiben kérdés merül fel, szívesen továbbítja felé.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a
bizottság véleményét, javaslatát.
Lipovits Máté: Örömmel látta a bizottság, hogy mind pénzügyi, mind szabályszerűségi
szempontból kisebb kifogások érkeztek a vizsgált területekre, melyet a hivatal javít. A Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2021. éves
belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

dr. Péntek Tímea jegyző
azonnal

6./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2021. évi beszámolója – 8. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy 6./ napirendi pont a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
beszámolója. Elmondta továbbá, hogy a társulás tagja önkormányzatunk is, mely útján
jellemzően szociális feladatokat lát el. Ismertette továbbá, hogy a társulási megállapodás
alapján évente egy alkalommal a társulás tevékenységéről be kell számolnia a társulásnak,
ennek tett eleget most a társulási tanács elnöke. A Társulási Tanács Elnöke nem tudott eljönni
a mai ülésre. Amennyiben kérdés merül fel megpróbálja megválaszolni, amennyiben nem tudja,
továbbítani fogjuk a kérdéseket a Társulási Tanács Elnöke felé. Ismertette, hogy az
előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság.
Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a beszámoló II. pont harmadik bekezdésében a bevételi oldalon
valószínűleg elírás történt. A beszámolóban 11 milliárd Ft szerepel, mely vélhetően helyesen 1
milliárd 500 e Ft lenne. Ismertette továbbá, hogy a beszámolót a javításon kívül egyébként
bizottság egyhangúan elfogadta.
Lőrincz György: Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményét.
Winkler László: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta, az
idősek nappali ellátásánál egy esetben elírás történt, hiszen az idősek klubja új helyszínen
működik.
Lőrincz György: Elmondta, hogy tavasszal még a régi helyszínen működött az idősek klubja,
de jelezni fogja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás felé, hogy a jövőben az új címet
szerepeltessék.
Horváth Dániel: Sajnálattal halljuk, hogy nagy munkaerőhiánnyal küzdenek a szociális
szférában, kevés megbecsüléssel. Megköszönte a szociális szférában dolgozók áldozatos
munkáját.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

7./ A helyi adóztatásról szóló beszámoló megtárgyalása – 9. sz. melléklet
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Lőrincz György: Elmondta, hogy törvényi kötelezettség, hogy a jegyző évente egy alkalommal
beszámol az adóztatás helyzetéről. Az előterjesztést Jegyző Asszony munkatársaival
elkészítette, az egyik adóügyi ügyintéző jelen van továbbá a képviselő-testület ülésén, akitől
kérdezhetnek a képviselő-testület tagjai. Megkérdezte Jegyző Asszonyt, hogy kíván-e
kiegészítést tenni.
dr. Péntek Tímea: Nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Lőrincz György: 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 grafikonokból nagyon jól kiolvasható, hogy a helyi iparűzési
adó folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy egy növekedő gazdasági
élet van Jánossomorján. Elmondta továbbá, hogy az építményadó is növekedő pályán van,
ennek oka, hogy a cégek újabb üzemeket építenek, illetve a magánszemélyek is bejelentik a
nem lakás céljára használt ingatlanjaikat. Ismertette továbbá, hogy a gépjárműadó bevétel már
a Magyar Államot illeti. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2020. évi adózási
tevékenységről szóló jegyzői beszámolót - hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g.) pontjára- elfogadta.
Felelős:
Határidő:

dr. Péntek Tímea jegyző
azonnal

Lőrincz György: Megköszönte az Adó-és Pénzügyi Osztály munkáját. Elmondta továbbá,
hogy javuló adózási morál tapasztalható Jánossomorján.
8./ A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása – 10. sz. melléklet
Lacknerné Fördős Klára megérkezett az ülésterembe.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 8./ napirendi pont a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Ismertette továbbá, hogy törvényi kötelezettség, hogy minden év május 31-ig be kell számolni
a képviselő-testület felé. A beszámoló tartalmát jogszabály szabályozza. Véleménye szerint egy
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átfogó képet nyújtanak a beszámolók. Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét.
Winkler László: Elmondta, hogy a kolléganők legjobb tudásuk szerint segítik a
hozzáfordulókat. Ismertette, hogy 215 alkalommal történt családlátogatás, mely naponta
legalább egy családlátogatást jelent. Azonban ezen felül több feladata is van a családsegítőknek.
Gratulált, hogy ilyen pontosan, precízen végzik munkájukat. Megköszönte munkájukat. A
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Átadta a szót a képviselő-testület tagjainak.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy csökkent a rendkívüli települési támogatást igénylők száma.
Érdeklődött, hogy mi ennek az oka.
Gősi Barbara: Véleménye szerint sok munkalehetőség van a településen, illetve támogatják a
családokat. Elmondta továbbá, hogy a támogatások jellemzően a 2008 óta változatlan nyugdíj
minimumhoz vannak igazítva, ami 28.500 Ft. Nincsenek rászorulva annyira, mint az elmúlt
években. A COVID helyzet alatt nőtt a beadott kérelmek száma, illetve a munkanélküliség,
jelenleg csökkenő tendenciát mutat.
Lőrincz György: Megköszönte a Család-és Gyermekjóléti Központ, illetve az igazgatási
csoport munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a tendencia folytatódni fog
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Család-és Gyermekjóléti Központ beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Család – és
Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

A Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
megjelent munkatársai elhagyták az üléstermet.
9./ A Kék Bagoly bölcsőde beszámolója – 11. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 9./ napirendi pont a Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója.
Jelezte, hogy az ülésen jelen van a Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetője is. Elmondta
továbbá, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója szerepel a Képviselő-testület
munkatervében, ennek tett eleget az intézményvezetője. Felkérte Winkler László elnököt, hogy
ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát.
Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. A
Bölcsőde idéntől további 14 kisgyermeket tud ellátni, így tulajdonképpen 14 családnak tud
segítséget nyújtani. Kiemelte, hogy a fejlesztés nagyon jól sikerült, a bölcsőde kerítése is
felújításra került. Érdeklődött, hogy mit jelent az egészséges táplálkozás fejlesztése.
Németh Tímea: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy jelenleg az intézmény 47 fős,
egy NÉBIH ellenőrzés eredményét várja az intézmény. Ismertette, hogy 2022. február 1-jén a
járványügyi hatóság tartott ellenőrzést az intézményben, aki kifogásolta az élelmezésvezető
hiányát. Ennek megoldásaként a VÜMESZ Főzőkonyhája látja el az élelmezésvezetői
feladatokat. Nagyon szeretné elérni a gyermekek életkorának megfelelő étkezést, illetve a két
lépcsős étlap bevezetését a 37/2014-es közétkeztetési rendeletnek megfelelően. A kétlépcsős
étlap a húsz hónapos kor alatt és felett biztosítana megfelelő étkezést, mely az intézményben
történtő magasabb szintű ellátását is megvalósítaná. Reméli, hogy kielégítő választ adott a
bizottsági elnök úrnak.
Winkler László: Elmondta, hogy nem teljesen erre gondolt, inkább arra, hogy akkor a kifli
helyett zsemlét adunk.
Németh Tímea: Személy szerint kevesebb mirelit árú felhasználását szeretné elérni. Kiemelten
fontos, hogy friss gyümölcs, zöldség kerüljön a gyerekek elé. Ebben a korban kiemelten fontos
rostok, vitaminok, továbbá a 37/2014-es közétkeztetési rendeletnek történő megfelelés is.
Kiemelte, hogy kiáll az egészséges életmód mellett.
Molnár Gábor: Elmondta, hogy a közétkeztetési rendelet heti 5-szöri főzelékről, illetve
burgonyával történő sűrítésről is rendelkezik. Továbbá meghatározza só-és fűszer felhasználást.
Véleménye szerint a bölcsődei étkeztetés nem változatos, íztelen világgal rendelkezik.
Maglódi Zsolt: Kiemelte, hogy jó hangulatú családi programok vannak a bölcsődében.
Érdeklődött továbbá, hogy milyen a munkakapcsolat a bölcsődében.
Németh Tímea: Elmondta, hogy november 1-je óta vezeti a bölcsődét, korábban egy sokkal
nagyobb bölcsődét vezetett. Elmondta továbbá, hogy próbál újítani az intézményben, azonban
ezek feszültséget is szülnek. A kinevezésekor felelősséget vállalt az intézményért, illetve az
ellátott gyermekekért is. Esküjének megfelelően a lehető legmagasabb szintű ellátást kell
biztosítani az ellátottaknak. A lehető legmagasabb szintű tárgyi feltételek és személyi feltételek
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adottak. Elmondta továbbá, hogy nehezebb helyzetben van abból a szempontból, hogy nem
helyi, így több idő kell ahhoz, hogy egymáshoz szokjanak a kollégákkal.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kék Bagoly
Bölcsőde beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

10./ A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója – 12. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület éves munkatervében szerepel a
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója, mely egy 100%-os önkormányzati
alapítású alapítvány. Elmondta továbbá, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság.
Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság az 1. sz. melléklet szerint elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Lőrincz György: Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. Elmondta
továbbá, hogy a felmerült kérdéseket a bizottsági ülésen a kuratóriumi elnök megválaszolta.
Lőrincz György: Megköszönte a kuratórium tagjainak munkáját, akik tiszteletdíj nélkül látják
el ezt a feladatot.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2022. (V.18.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint
elfogadta.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítványt értesítse.
Felelős:

Lőrincz György polgármester
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Határidő:

2022. május 31.

11./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 13. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 11./ napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
észrevétel.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

12./ Egyéb ügyek
12/1. Aranykapu Óvoda vizesblokkjának felújítása – 14. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a tavalyi évben került beárazásra az Aranykapu Óvoda
vizesblokkjának a felújítása, azonban mire elérkeztünk a beszerzési eljárás lefolytatásához már
nem elegendő rá a betervezett keretösszeg. Az árak napról napra emelkednek. Megtárgyalta a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt,
hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor 20 millió Ft került meghatározásra,
melyet újabb 7 millió Ft-tal kell kiegészíteni. A jelenlegi 7 millió Ft-os átcsoportosítás nem
jelent kockázatot a gazdálkodásra, így a bizottság elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Aranykapu
Óvoda felújítási munkáira további 7.000.000 Ft kiegészítő forrást biztosít a 2022. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal
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12/2. Közművelődési megállapodás – 15. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a közművelődési megállapodás
jóváhagyása, melyet két bizottság tárgyalt. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Humánpolitikai Bizottság
javaslatát, véleményét.
Horváth Dániel: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az elszámolás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2022. (V.18.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány és Jánossomorja Város Önkormányzata
között 2021. március 3-án, J/1728-1/2021 iktatószámon létrejött közművelődési
megállapodás alapján nyújtott pénzügyi támogatás elszámolását bruttó 7.200.000 Ft
összegben elfogadja.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítványt értesítse.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. május 31.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a közművelődési megállapodás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2022. (V.18.) Kt.
határozata
1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvánnyal az 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal
közművelődési megállapodást köt azzal, hogy a kapott támogatással az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.)
önkormányzati rendelet alapján évente elszámol.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodást aláírja.
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestülete által a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a tárgyévre
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meghatározott keretösszeggel a közművelődési megállapodás 4.) pontját módosítsa,
illetve a közművelődési megállapodás módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
2022. május 31.

12/3. TOP Plusz pályázat benyújtása – 16. sz. melléklet
Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a TOP Plusz pályázat benyújtása,
melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte
Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy korábban több utcát szeretett volna az önkormányzat a
programba betenni, azonban a program kerete beszűkült. A jelenleg benyújtandó pályázatban a
Várbalogi, Nándor utca – Óvoda utca – Legelő utca szerepelne, melyet a Bizottság egyhangúan
elfogadásra javasol.
Lőrincz György: Elmondta, hogy jelenleg egy TOP Plusz pályázata van benyújtva az
Önkormányzatnak. Ígéret érkezett arra, hogy május végéig kihirdetik az eredményeket.
Azonban a pályázat alapját az Európai Uniós helyreállítási alap képezi, melyről még nem
egyezett meg a Magyar Kormány és az Európai Unió.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a korábbi pályázat visszavonását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2022. (V. 18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 54/2022. (IV.
12.) Kt. határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2022. (V.18.) 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:
−
−

Várbalogi utca felújítása
Nándor utca – Óvoda utca – Legelő utca felújítása

A projekt összköltsége: 172.213.694 Ft.
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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

13. Ingatlanügyek
13/1. Ingatlanügyek
13/2. Ingatlanügyek
Lőrincz György: Elmondta, hogy az ingatlanügyek között szereplő kérelmeket a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta. Erre tekintettel
javasolta, hogy a képviselő-testület a 13/1. és 13/2. Ingatlanügyek napirendi pontokat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés
c.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 13/1. és 13/2.
Ingatlanügyek napirendi pontokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Németh Tímea, Lacknerné Fördős Klára intézményvezető elhagyta az üléstermet.
14./ A Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Zenetanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény
Kiváló Dolgozója cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés)
15./ A Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (zárt ülés)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Képviselő-testület a 14/-15./ napirendi pontot Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján
zárt ülés keretében tárgyalja.
Winkler László képviselő jelezte, hogy döntést igénylő kérelmet kíván előterjeszteni.
12/4. Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme – 17. sz. melléklet
Lőrincz György: Megadta a szót Winkler László képviselőnek.
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Winkler László: Elmondta, hogy egy egyedi támogatási kérelmet adott be a Jánossomorjai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Sajnos a gépjárműadómentesség nem érvényesült az Egyesületnél,
ezért kérte, hogy az önkormányzat járuljon hozzá 160.700 Ft támogatással az egyesület
működéséhez. Javasolta továbbá, hogy az eszközök tulajdonjoga kerüljön át az önkormányzathoz
annak érdekében, hogy a jövőben újra gépjárműadó mentesség keletkezhessen.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérelmet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja.
Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy a második féléves gépjárműadóra is kell-e számítania a
testületnek, vagy változhat évközben is.
dr. Péntek Tímea: Ebben az évben már adóköteles a jármű.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Maximálisan támogatni fogja a kérelmet. Az ÖTE és az
orvosi ügyeletnek is hatalmas előnye, hogy helyben vannak. Megköszönte munkájukat.
Winkler László képviselő bejelentette érintettségét.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szavazásból történő kizárást.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2022. (V.18.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy Winkler László
képviselőt a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyedi támogatási kérelméről történő
szavazásból kizárja.
Felelős:
Határidő:

Lőrincz György polgármester
azonnal

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ÖTE támogatását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2022. (V.18.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
következő civil szervezetet egyedi támogatási kérelme alapján az alábbi összeggel
támogatja:
Támogatott civil szervezet
neve
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Jánossomorja

Támogatási
összeg
160.770 Ft
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Elszámolható költségek megnevezése
Gépjárműadó: 160.770 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. május 26., ill. 2022. június 17.

Közérdekű kérdések, bejelentések:
Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy a katasztrófavédelemtől milyen tájékoztatást kapott az
önkormányzat, mikor számíthat Jánossomorja Város szúnyoggyérítésre.
Lőrincz György: Elmondta, hogy aktuálissá vált a szúnyoggyérítés kérdése, hiszen a Városban
eltérő mennyiségben ugyan, de megjelentek a szúnyogok. Elmondta továbbá, hogy az elmúlt
években egy állami program keretében zajlott a szúnyoggyérítés a katasztrófavédelem
koordinálásában. Magyarországon kiemeltek olyan területeket, ahol elvégezték a
szúnyoggyérítést, ide tartozott korábban Jánossomorja is. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot
a katasztrófavédelem megyei igazgatójával, aki továbbította az önkormányzat kérését az
országos igazgatóság felé. Ekkor tájékoztatták az önkormányzatot, hogy minden héten hétfőn
teszik közzé a szúnyoggyérítés helyszíneit, azonban az e hetiben nem szerepel még
Jánossomorja. A katasztrófavédelem is folyamatosan monitorozza a helyzetet, azonban jelenleg
már a kikelt szúnyogokat kellene gyéríteni. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy árajánlatot
kértünk egy helyi vállalkozótól, aki a földi kémiai gyérítéshez megfelelő eszközökkel,
ismerettel rendelkezik. Az ajánlat alapján megrendelünk egy kémiai gyérítést az országos
program indulásáig. Reméli, hogy jövő héttől Jánossomorja is részese lesz az országos gyérítési
programnak.
Lőrincz György: Megköszönte a Városi majális szervezőinek munkáját. Megköszönte továbbá
a TeSzedd! akció, több mint 400 résztvevőjének a részvételt. Örömteli, hogy a szemét
mennyisége csökkenő tendenciát mutat a városban, mely annak is köszönhető, hogy a
városüzemeltetés és a Zöld Jánossomorja csoport is küzd az illegális szemétlerakók
felszámolásával.
Lipovits Máté: Az összetartozás napja 2022. június 4-én 10 órakor kerül megrendezésre.
Lőrincz György: Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő-testület
következő tervezett ülése 2022. június 15-én, szerdán lesz.

A képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódott.
A képviselő-testület ülése nyílt ülés keretében folytatódott.
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Lőrincz György polgármester a képviselő-testület ülését 17 órakor a zárt ülést követően
berekesztette.

K.m.f.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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