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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. június 15. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában (9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott rendes képviselő-testületi üléséről. 

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

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület június havi rendes ülésén. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, azonban Jánó Zoltán és Molnár Gábor 

képviselők nincsenek jelen, akik távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Elmondta továbbá, 

hogy Bella Zsolt alpolgármester jelezte, hogy késik. Ismertette a meghívó szerinti napirendet. 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosító indítványuk. 

Módosító indítvány nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

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

1./ Az Anubisz Kft. beszámolója 

2./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

3./ A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról 

szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a nyári táborok élelmezési 

díjának megállapítása  

4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

5./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

6./ A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója  

7./ A települési értéktár bizottsággal összefüggő döntések meghozatala 

8./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

9./ Egyéb ügyek 

10./ Ingatlanügyek 

11./ A díszpolgári és a tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozása (zárt ülés) 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1./ Az Anubisz Kft. beszámolója – 3. sz. melléklet 

 

Bella Zsolt megérkezett az ülésterembe. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testület munkatervében szerepel az ANUBISZ 

Kft. beszámolója, akik a jánossomorjai temetők fenntartását végzik. Az idei évben is eleget tett 

a beszámoló készítési kötelezettségének, melyet minden képviselő-testületi tag megkapott. 

Elmondta továbbá, hogy új ügyvezetője lett a Kft-nek, az együttműködés a szerződésben 

foglaltak szerint működik, nem okozott törést a szerződéses kapcsolatban a változás. Elmondta, 

hogy a beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Az írásos beszámoló alapján elmondható, hogy a vállalkozó is tapasztalja az ár 

növekedést, de pozitív, hogy ez idáig nem kértek szerződés módosítást, kiegészítő forrást. 

Fontos kiemelni, hogy az idei évben megindult a temetődigitalizáció, ennek eredményeként a 

mosonszentpéteri és pusztasomorjai temetőben már elérhető a Temetőinfó rendszer. A 

digitalizációt végző vállalkozó több megbízása miatt nem biztos, hogy az idei évben el tudja 

végezni a mosonszentjánosi temetőben is a digitalizációt, de az önkormányzat igyekszik a jövő 

évben bevezetni a rendszert a mosonszentjánosi temetőre vonatkozóan is. Kiemelte, hogy 

jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években a temetőkben, amely nem csak technikai 

fejlesztésben jelenik meg. Az önkormányzat is igyekszik az útvonalakat megújítani, veszélyes 

fákat gyéríteni. Elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a cég ügyvezetőjét meghívtuk a képviselő-testületi ülésre, 

aki írásban jelezte, hogy nem tud részt venni. Amennyiben kérdés, észrevétel van a képviselő-

testület részéről, eljuttatjuk a cég ügyvezetőjének. 

 

Maglódi Zsolt: A közösségi oldalakon többször merült fel, hogy a temetőkben eltűnnek dolgok. 

Felkérte a temetőgondnokokat, a polgárőrséget a probléma orvoslására. Reméli, hogy minél 

előbb sikerül megszüntetni ezt az állapotot. 

 

Lőrincz György: Megköszönte az észrevételt, jelezni fogjuk feléjük. Elmondta, hogy leírja az 

ügyvezető a beszámolóban, hogy a megfelelő technikai rendszer nem áll rendelkezésre a 

Temetőinfóhoz, illetve az meghaladja a költségeiket. Megkérdezzük a cég ügyvezetőjét, hogy 

technikai fejlesztésről, vagy miről lenne pontosan szó. Elmondta továbbá, hogy a beszámolóban 

több helyen szerepel, hogy a városüzemeltetéssel jó a kapcsolata a cégnek, illetve a 

temetőgondnokoknak, azonban sokszor kell kérni és lassan kapnak segítséget. Megjegyezte, 

hogy az emberek legtöbb esetben nagyon türelmetlenek. A városüzemeltetésnek is számtalan 

feladata van, ahol tudnak segítenek, de kevés az ember. A lakosság, illetve a cég türelmét is 

kérte. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a technikai felkészültséghez kíván hozzászólni. Korábban volt 

egy egyeztetés a Temetőinfó rendszerről, akkor itt volt a cég képviselője is. Elmondta akkor, 

hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának is végeznek hasonló tevékenységét. Így 

véleménye szerint nem lehet technikai probléma. Ismertette továbbá, hogy az adatmigrációval 

is a városüzemeltetés foglalkozik, így ez sem jelent többletmunkát a vállalkozásnak. 

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy ő felel a temetőkkel kapcsolatos kapcsolattartásért. Rendszeresen 

tartja a kapcsolatot az ANUBISZ Kft. ügyvezetésével, illetve a temetőgondnokokkal is. 

Elsőként találkozik a gondokkal, panaszokkal, melyet továbbít a VÜMESZ felé. Véleménye 

szerint élő kapcsolat van a vállalkozás és az önkormányzat között. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az ANUBISZ 

Kft. beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

2./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása – 4. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 2./ napirendi pont az egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A napirendi pont 

előterjesztője dr. Péntek Tímea jegyző. Az előterjesztésben szerepel, hogy egyes 

önkormányzati rendeletek elavultak, szükségtelenné váltak, vagy tartalmilag kiüresedtek, ill. 

egyébként alkalmazhatatlanok, így hatályon kívül helyezésük vált szükségessé. Megkérdezte 

dr. Péntek Tímea jegyző asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy két típusú rendelet hatályon kívül helyezése szerepel az 

előterjesztésben. Egyrészt a költségvetési- és zárszámadási rendeletek, másrészt egy 2009-es 

elektronikus ügyintézését kizáró önkormányzati rendelet. A rendelet kizárta az önkormányzati 

ügyekben az elektronikus ügyintézést, azonban ez központi jogszabályba ütközik így, ezt 

hatályon kívül kell helyezni. 

 

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

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

Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Lipovits Máté: A Bizottság támogatja a rendeletek hatályon kívül helyezését. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet megalkotását, elfogadását. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2022. (VI.15.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezéséről.  

 

3./ A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a nyári táborok 

élelmezési díjának megállapítása – 5. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 3./ napirendi pont a gyermekjóléti alapellátásokról, az 

igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata és a nyári táborok élelmezési díjának megállapítása. Ismertette, hogy 

egy rendeletet kell megalkotnia és két határozatot kell hoznia a testületnek. A rendeletmódosítás 

a térítési díjak módosítása miatt, míg a két határozat a nyári táborok élelmezési díjának és a 
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vendégétkezés díjának megállapítása miatt szükséges. Ismertette, hogy a napirendet 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits 

Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a vendégétkeztetés korábban 800 Ft volt, mely bruttó 1000 Ft-

ra emelkedne, a nyári táborok élelmezési díját bruttó 870/Ft/fő/napban határozná meg a testület. 

Ismertette, hogy az utóbbi időben bekövetkezetett élelmiszerár robbanások miatt az 

önkormányzatnak is lépnie kellett a térítési díjak tekintetében. Kérték a hivatalt, hogy gyűjtse 

ki a hatályos térítési díjakat. Ezeket megvizsgálva a jelenlegi előterjesztésben szereplő díjak 

30%-os emelést mutatnak. Elmondta továbbá, hogy a Bölcsőde esetében nem történt módosítás, 

azonban sajnos az iskolai és óvodai tízórai és uzsonna 59 Ft-ból már nem biztosítható. 

Amennyiben a képviselő-testület nem emelné a térítési díjat, az állami normatíva is alacsonyabb 

lenne, így veszteséges lenne az üzemeltetés. A Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság. Megadta a szót, Winkler László elnöknek. 

 

Winkler László: Sajnos, nem lehet tovább áremelés nélkül működtetni az étkeztetést. Nem 

csak az élelmiszerárak, hanem a szolgáltatások ára, a bérek és az energiaköltség is emelkedtek 

az utóbbi időben, így az önkormányzat sem tudja tovább finanszírozni a korábbi térítési díjak 

mellett az étkeztetést. Lipovits Máté elnök véleményéhez kapcsolódva elmondta, hogy ugyan 

30%-os a térítési díj emelkedése, de nem mindegy, hogy minek a 30%-ával emelkedik. 

Számításai szerint egy gyermeknél ez havi 4000 Ft emelkedést jelent. Ismertette továbbá, hogy 

a táborokra vonatkozó élelmezési díj a kihirdetést követően azonnal életbe lépne, a 

felnőttétkeztetés díja 2022. július 1-jével emelkedne, míg a térítési díjak 2022. szeptember 1-

jével emelkedésének. Elmondta továbbá, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a pandémia alatt az önkormányzatoknak nem volt lehetősége 

a térítési díjak módosítására, azonban az idő alatt mindenki tapasztalhatta, hogy az árak és 

költségek jelentősen emelkedtek. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a teljes körű kompenzálás 

esetén még nagyobb térítési díj emelésre lenne szükség, de az önkormányzat próbál szociálisan 

érzékeny maradni, így nem emel a térítési díjakon akkora mértékbe. 

 

Lipovits Máté: Hangsúlyozta, hogy 2013 óta nem emelt a térítési díjakon az önkormányzat, ez 

is mérsékli az emelés mértékét. 

 

Maglódi Zsolt: 400 Ft-ról 150 Ft-tal emelkednek a térítési díjak a közétkeztetésben egy 

hírműsor szerint, így az országos szinthez képest még mindig kedvezőbb Jánossomorján.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását, megalkotását az eredeti 

előterjesztés szerint. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta 13/2022. (VI.16.) önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti 

alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. 

(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a vendégétkezés térítési díját a Bizottságok véleménye 

alapján. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2022 (VI.15.) Kt. 

határozata 

 
1) Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett Napközi Otthonos 

Konyha és a Kék Bagoly Bölcsődében működő konyhán a vendégétkezés térítési díját 

2022. július 1-jétől nettó 787,-Ft+áfa (bruttó: 1.000,-Ft) összegben határozza meg.  

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy az intézményeket értesítse. 

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő:         2022. június 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a nyári táborok élelmezési díjának megállapítását a 

Bizottságok véleménye alapján. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2022 (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2022. nyarán a 

településen megszervezésre kerülő nyári táborok élelmezési díját bruttó 870,- Ft/nap/fő 

összegben állapítja meg, mely a tízórait, ebédet és uzsonnát is magában foglalja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

dr. Péntek Tímea: Kiegészítésként elmondta, hogy a 96/2022. (VI.15.) Kt. határozatban 

foglaltak csak a 2022. évi nyári táborokban érvényesek. 

 

Góber Katalin, Lintnerné Szalay Ildikó élelmezésvezetők elhagyták az üléstermet. 

 

4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 6. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, melynek 

előterjesztője dr. Péntek Tímea jegyző. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a belső ellenőrzés tárt fel némi hiányosságot a rendeletben, 

illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján került felülvizsgálatra a 

jövedelemhatárok. 
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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: Elmondta, hogy az öregségi nyugdíjminimum állami emelésének elmaradása 

miatt szükségessé vált a jövedelemhatárok emelése a szociális rendeletben minden esetben 

+100%-kal, illetve a rendelet-módosításban 200.000 Ft-ban határozták meg a helyben szokásos 

legolcsóbb temetés mértékét. Megjegyezte, hogy technikai jellegű kisebb módosítások is 

bekerültek a rendeletben. Elmondta, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a 

rendeletet. 

 

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

Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Ismertette, hogy 

2015 óta nem volt változás a rendeletben, azóta azonban emelkedtek a nyugdíjak, a bérek, így 

már nem volt realitása a rendkívüli települési támogatásnak. Továbbá alacsonyok voltak a 

korábban meghatározott jövedelemhatárok. Kérte, hogy bizalommal forduljanak a 

Bizottsághoz. A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a rendkívüli települési támogatásokat a Szociális-és 

Egészségügyi Bizottság bírálja el, ezért nincs a képviselő-testület előtt ilyen kérelem.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet megalkotását, elfogadását. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2022. (VI.16.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.18.) rendelet módosításáról. 

 

5./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása – 7. sz. 

melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 5./ napirendi pont a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának módosítása. Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség miatt 

szükséges egyes kormányzati funkciók besorolása. Megkérdezte dr. Péntek Tímea jegyző 

asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

 

dr. Péntek Tímea: Pontosításként elmondta, hogy a 2022. évi népszámlálás lebonyolításához 

szükséges egy kormányzati funkció felvétele az alapító okiratba, mely a kiadások, bevételek 

elszámolásához szükséges. Elmondta továbbá, hogy a 2022. évi népszámlálás a Közös 

Önkormányzati Hivatal feladata lesz az idei évben. 

 

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

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

Bizottság javaslatát.  

 

Lipovits Máté: Jegyző asszony már elmondta a módosítás lényegét, a 013210-es kormányzati 

funkció felvétele szükséges a kiadások és bevételek szabályszerű könyveléshez. A Bizottság 

támogatja, elfogadásra javasolja. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozat elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

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

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását és annak 

egységes szerkezetbe foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadom.  

 

2) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntését követően 15 napon belül gondoskodjon a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetéséről.  

 

3) Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 1) pontban jóváhagyott alapító okirat 

módosítását, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

6./ A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója – 8. sz. 

melléklet  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 6./ napirendi pont a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás beszámolója, mely szerepel a képviselő-testület idei 

munkatervében. Elmondta továbbá, hogy a társulási tanács nevében maga számol be a társulás 

elnökeként, a társulási tanács tagja továbbá Várbalog és Újrónafő Községek polgármesterei. 

Ismertette továbbá, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásakor már több számadat ismert volt 

a testület előtt, ez került most kiegészítésre. Ismertette továbbá, hogy a napirendi pontot 

megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Megkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse 

a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Horváth Dániel: Megköszönte Polgármester Úrnak, hogy a Társulás elnökeként jelen volt a 

bizottsági ülésen. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Winkler László: Érdeklődött, hogy hogyan állnak férőhely alapján az óvodák. 

 

Lőrincz György: Megadta a szót, Schwartzné Varga Mónika óvodavezetőnek. 

 

Schwartzné Varga Mónika: A 2021/2022-es nevelési év végén mindhárom tagóvoda 100% 

feletti kihasználtsággal működik, az újrónafői tagóvodában két férőhely van. 2022/2023-as 

nevelési évben a mosonszentpéteri, pusztasomorjai tagóvoda 100% feletti kihasználtsággal fog 

indulni, a központi tagóvodában 4 üres férőhely van, mely valószínű a nevelési év kezdetéig 

betelik, hiszen nagyon nagy a mozgás a városban, sok kisgyermekes szülő érkezik. Elmondta 
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továbbá, hogy az újrónafői tagóvoda 100%-os kihasználtsággal indul. Összefoglalva nagyon 

magas a gyermeklétszám a tagóvodákban. 

 

Lőrincz György: Örvendetes hír, azonban felvethet olyan kérdéseket, hogy szükséges lehet a 

jövőben a tagóvodák bővítése. Ezt a demográfiai adatok alapján is prognisztizálhatjuk. A 

születésszámok jelenleg stagnálnak Jánossomorján, azonban a beköltözők száma módosíthatja 

ezt a jövőben. Aggódik a pedagógushiány miatt a tagóvodákban, hiszen a dolgozói létszám 

átlagéletkora elég magas. Nem látszik jele annak, hogy fiatalok jönnének a pályára. Az 

alkalmazottak szempontjából a Bölcsőde jobb helyzetben van jelenleg. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

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

Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Schwartzné Varga Mónika, Németh Tímea elhagyták az üléstermet. 

 

7./ A települési értéktár bizottsággal összefüggő döntések meghozatala – 9. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 7./ napirendi pont a település értéktár bizottsággal 

összefüggő döntések meghozatala. Korábban lehetőség volt arra, hogy az önkormányzatok 

települési értéktár bizottságot hozhatnak létre, ekkor az önkormányzat élt a lehetőséggel. A 

bizottság munkája során összegyűjtötte az akkor fellelhető értékeket, melyből többet a megyei 

értéktárba felterjesztettek, így a megyerikumok között jelenleg két helyi érték szerepel. 

Elmondta, hogy a napirend két részre bontható. Egyrészt a Bizottság beszámolójának 

megtárgyalása, másrészt a Bizottság megszűnésével kapcsolatos döntések. A Bizottság feladata 

átkerülne a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtárhoz, amennyiben a testület támogatja. 

A Művelődési Ház menedzseri feladatként látná el az értéktár gondozását. A napirendi pontot 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits 

Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. A Bizottság 

hasznos, példaértékű munkát végzett, azonban okafogyottá vált. A Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtárra vonatkozó határozati javaslatot is elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendet megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság is. 

Horváth Dániel elnöknek adta meg a szót. 

 

Horváth Dániel: Az elhangzottakat helyesbítve elmondta, hogy három érték szerepel a megyei 

értéktárban: az Albertkázmérpusztai Kegytemplom, Sós Antal kecskedudás öröksége, illetve a 

pusztasomorjai mákosrétes. Nem ért egyet azzal, hogy a bizottság munkája okafogyottá vált, 

hiszen az elnök lemondása miatt nem találtak megfelelő személyt, akivel a bizottság kiegészült 
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volna. Amennyiben később találnának megfelelő személyt, a bizottság újra létrehozható lenne. 

Elmondta továbbá, hogy mindkét javaslatot elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Lőrincz György: Az albertkázméri templom nem Jánossomorja közigazgatási területén 

található, ezért nem soroltam a helyi értékek közé, de igaz, hogy a mi bizottságunk terjesztette 

fel megyerikumra. Reméli, hogy a jövőben lesz három olyan lelkes ember, akik új értékeket 

feltárnának, menedzselnék is. Véleménye szerint jelenleg a meglévő értékek óvására, illetve 

menedzselésre kell hangsúlyt helyezni. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

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

Jánossomorjai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Bizottságot.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a második javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 84/2013. (II. 

27.) Kt. határozatát létrehozott Települési Értéktár Bizottságot megszünteti. 

Megállapítja, hogy ezzel egyidejűleg az értéktár bizottsági tagok tagsága megszűnik. 

 

2) Döntött továbbá arról, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdése alapján a települési értékek azonosításával, a 

települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak az 

érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő megküldésével a Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtár bízza meg. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy jelen képviselő-testületi határozatot a Hungarikum Bizottság, 

illetve a Megyei Értéktár Bizottság Vezetőjére részére a döntést követő 30 napon belül küldje 

meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, ill. 

  Lacknerné Fördős Klára intézményvezető 

Határidő: azonnal ill. a 3.) pont vonatkozásában döntést követő 30 napon belül  
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Lőrincz György: Megköszönte a bizottság korábbi tagjainak munkáját. 

 

8./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 10. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 8./ napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, melyet egyetlen bizottság sem tárgyalt. Megkérdezte a képviselő-

testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a beszámolóhoz.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

9./ Egyéb ügyek – 11. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között az ötéves gazdasági ciklusprogram 

végrehajtásáról szóló félidős beszámoló szerepel. Emlékeztetett, hogy a gazdasági ciklus 

programot korábban a pandémia alatt átruházott hatáskörben polgármesteri határozattal fogadta 

el, de a képviselőkkel egyeztetve. A program több fontos célt is tartalmazott, melyek a IV. 

fejezetben szerepelnek, ennek állapotát mutatja be a beszámoló a ciklus felénél. Annak ellenére, 

hogy a pandémia mennyi nehézséget okozott, kiemelten jól áll az önkormányzat, mely sok 

ember összehangolt munkájának is köszönhető. Köszönhető ez továbbá a reálisan kitűzött 

céloknak is. A folyamatban lévő célok megvalósítására még két év rendelkezésre áll. Reméli, 

hogy a ciklus végére szinte minden kitűzött célt sikerül megvalósítani. Elmondta továbbá, 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 41 kitűzött cél közül 11 cél lezárult, 19 cél folyamatban van 

vagy megvalósult, 1 cél sikertelen lett. Összefoglalva a célok 25%-a lezárult és 50 %-a 

folyamatban van. A ciklus félidőjénél a kitűzött célok felénél már többet teljesített a testület. A 

program megvalósítása tükrözi az alapos tervezést, a testület, a bizottságok és a hivatali 

apparátus, városüzemeltetés együttgondolkodását. Korábbi testületeknek is voltak szép 

eredményei, de nem biztos, hogy ilyen jól sikerült megvalósítani a kitűzött célokat. Az 

önkormányzatnak sikerült az eddigi időben sok pályázati lehetőséget megragadnia, emellett 

most is sok nyitott pályázata van az önkormányzatnak. Remélünk további uniós, állami 

forrásokat, de az önkormányzat saját forrásaiból is igyekszik megvalósítani célkitűzéseit. 

Megköszönte az alpolgármester, polgármester munkáját is, hiszen ők vezénylik a beruházások 

oroszlánrészét. Bízik benne, hogy a további még folyamatban lévő, vagy nem megkezdett célok 

is megvalósíthatóak lesznek. Ha szinte minden cél megvalósulna, sikeres ciklust zárna a 

testület, mely nem csak a testület, a polgármester, hanem az egész város sikere lehetne. A célok 
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megvalósításához a civilek észrevételeit is várják. Véleménye szerint egy jövőbe mutató 

koncepció útján indult el az önkormányzat, melynek keretében utcákat nyitott, bölcsődét 

fejlesztett. Az infrastruktúra mellett a gondolkodásmód is változott a városban, ide sorolható 

akár a Zöld Jánossomorja csoport, vagy a városkép megváltozása is. A fásítások kezdetén 

tapasztalt problémák ellenére a fásítások sikeresek, a kisfák szépen megnőtek. Sok utcában az 

újonnan ültetett fák megnőtek, az aszfaltburkolat és járda is megújult. Környező vidéken élők 

is elismerően nyilatkozatnak. Véleménye szerint a két ciklus tervei összhangban vannak, 

melyek a város fejlődését is nagyban meghatározzák. Megköszönte mindenki munkáját. A 

bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a Bizottság pontonként áttekintette. Véleménye szerint az 

ifjúságpolitika célkitűzései még nem teljesek. Kérte, hogy a fiatalok keressék meg a testületet 

ötleteikkel. Akkor fog jól működni az ifjúságpolitika, ha valami olyan dolgokat hozunk létre, 

melyek őket is érdeklik, vigyáznak rá. Nem ért egyet továbbá a sporttelep állapotával sem, a 

kitűzött célok között szerepel a hálók fejlesztése, a műfüves pálya kialakítása is. Szeretné, ha 

JSE partner lenne az amatőrsportolók támogatásában. 

 

Lipovits Máté: Kíván fejleszteni valót a Sporttelep, de történt ott is beruházás, hiszen egy 

fitneszpark is kialakításra került. Céljainkat azonban az előttünk álló bizonytalanságok lehet, 

hogy megakasztják. 

 

Maglódi Zsolt: Nem erre gondolt, inkább egy kis odafigyelésre, ilyen például a meglévő hálók 

kihelyezése, cseréje. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadta a gazdasági program végrehajtásának félidős beszámolóját. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések:  

 

Lőrincz György: Idősebb Bella Sándor díszpolgár levelét olvasta fel a képviselő-testületnek. 

(12. melléklet) 

 

A képviselő-testület részéről közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 

10./ Ingatlanügyek  

 

Lőrincz György: Javasolta, hogy a 10./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a 

képviselő-testület tekintettel Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) alapján. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelését. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 10./ napirendi 

pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) 

bekezdés c.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ A díszpolgári és a tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozása (zárt ülés) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 11./ napirendi pontot Magyaroroszág helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) alapján zárt ülés 

keretében tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A vendégek és a sajtó munkatársai elhagyták az üléstermet. 

 

A képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódott.  

 

A képviselő-testület ülése nyílt ülés keretében folytatódott.  

 

Lőrincz György polgármester a képviselő-testület ülését 17 óra 24 perckor berekesztette. 

 

 

 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 


