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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. július 15. napján (pénteken) 8 óra 30 perckor a Városháza tárgyalójában (9241 

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

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

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület július havi rendkívüli 

ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, azonban Winkler László 

képviselő nincs jelen, akik távolmaradását előzetesen bejelentette. Ismertette a képviselő-

testületi ülés napirendjét az összehívásnak megfelelően. 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, 8 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

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

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. 

(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

2) A 2022. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

 

3) A 2022. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

4) Egyéb ügyek 

 

5) Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. 

(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása – 3. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 1./ napirendi pont Jánossomorja Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Elmondta 

továbbá, hogy a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta a képviselő-testületi ülést megelőzően, azonban a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, illetve a Humánpolitikai Bizottság nem tárgyalta, így döntést kell hozni arról, hogy 

a rendelet-tervezet a képviselő-testület e két bizottság véleménye nélkül tárgyalja. 



2 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy Jánossomorja 

Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati 

rendelet módosítása c. előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 

Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül tárgyalja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Ahogy korábban említette a napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság részletesen áttekintette az előterjesztést.  

Elmondta, hogy a működési célú támogatások államháztartáson belül rovaton található meg 

többek között 21.863.711 Ft értékben a helyi iparűzési adó kieső bevételének kompenzálása. 

Ismertette továbbá, hogy a bevételek között szerepel az utak felújítására kapott állami 

támogatás is EU-s támogatásként. A Bizottság kérte, hogy a Hivatal vizsgálja meg az EU-s 

támogatás jogcím helytállóságát a költségvetési rendelet mellékletében. Egyéb működési 

bevételek között található továbbá a közüzemi díjak, a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat és a 

hálózat csatlakozási díjak visszatérítése. A maradványérték növekedett továbbá az előző évi 

költségvetési maradvány igénybevételével, további 168.237.808 Ft értékben, melyről korábban 

döntött a testület. A kiadások között szerepel továbbá 2.332.590 Ft értékű személyi juttatás, 

mely a VÜMESZ-t, illetve a Kék Bagoly Bölcsődét is érinti. Ebben szerepel továbbá a 

VÜMESZ-nél korábban nem tervezett személyi jellegű kiadások, illetve a Bölcsődénél egyes 

kötelezően biztosítandó pótlékok. A dologi kiadások 49.840.586 Ft-tal növekedtek, ebben 

szerepel az energiaárak emelkedése is. Általános tartalék 57 millió Ft-tal, míg a céltartalék 7 

millió Ft-tal növekedett. Ismertette továbbá a beruházások és felújítások alakulását a 8. 

melléklet szerint. Elmondta, hogy az útépítésnél szerepel továbbá 45 millió Ft beruházásként, 

ASDAG útnál a csatornázás további 7 millió Ft-ot jelent. Javasolja a bizottság, hogy ennél a 

felújításnál a helyrajzi szám kerüljön törlésre a 8. mellékletben. Elmondta továbbá, hogy 

további 20 millió Ft-ot biztosít a testület a járdafelújításra, beállításra került a pumpapálya 

15.000.000 Ft-os támogatás az önrész mellé, az iskolafelújítások soron szerepel további plusz 

2 millió Ft. Elmondta továbbá, hogy a bizottság az elhangzott módosításokkal együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy milyen módszerrel kalkulálták az energiaárakat. 
 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a jelenlegihez képest várhatóan négy-ötszörös 

energiaárakat jelent az önkormányzatnál, a rendszerhasználati díjjal együtt került tervezésre. 

 

Molnár Gábor: Jövő évi költségvetésben ez tehát további 200 millió Ft kiadást jelent. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött továbbá, hogy áll az útfelújítási program a tervezetthez képest. 
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Bella Sándor: Elmondta, hogy a kormányzati támogatásból megvalósuló felújítások, építések 

szinte elkészültek, illetve kiírásra került továbbá a következő közbeszerzés, mely a korábbi TOP 

Plusz pályázatban szereplő utcák egy részét is tartalmazza.  

 

Molnár Gábor: Érdeklődött, hogy melyek ezek az utcák. 

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy ezek a következőek: Radnóti utca, Sport utca és a Rákóczi utca 

közötti átkötő szakasz, Hanság utca és Óvoda utca közötti átkötő szakasz, illetve a Nándor utca 

még kavicsos szakasza. Elmondta továbbá, hogy erre az útépítési engedély megérkezett, 

azonban azok még nem váltak véglegessé. 

 

Horváth Dániel: Érdeklődött, hogy a Vasút utca felújításánál történt-e előrelépés. 

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy a pályázatot az országos közútkezelő megnyerte, jelenleg a 

közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Kérte, hogy a terveket az önkormányzat részére 

juttassák el, ez idáig ezek nem érkeztek meg. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött továbbá, hogy hogy áll a járdafelújítási program.  

 

Bella Zsolt: Válaszul elmondta, hogy a 2022. évi keretösszeg elfogyott, mely köszönhető annak 

is, hogy az önkormányzat idén felújítja a Szabadság utcát, hiszen ez korábban nem volt a 

koncepcióban. A Szabadság utca a keretösszeg majdnem felét kitette, így a forrás a korábban 

elvégzett munkák kifizetése mellett elfogyott. A további szakaszok felújítása érdekében kérte a 

kérelemben szereplő támogatást, keretösszeget. 

 

Lipovits Máté: Javasolta továbbá Winkler László képviselővel egyetértve, hogy a Szabadság 

utcában az önkormányzat előtti járdaszakasz is kerüljön felújításra. Véleménye szerint célszerű 

lenne, hogy a homlokzat felújítását követően történne a felújítás. 

 

Molnár Gábor: Egyetért Lipovits Máté, Winkler László javaslatával. 

 

Bella Zsolt: Egyetért a javaslattal. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy egyeztet a városi főépítésszel, hogy az épülethez méltó 

díszburkolat kerüljön itt kialakításra. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelt elfogadását és megalkotását. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

15/2022. (VII.20.) önkormányzati rendeletét. 

2./ A 2022. évi belső ellenőrzési terv módosítása – 4. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2./ napirendi pont a 2022. évi belső ellenőrzési terv 

módosítása, melynek előterjesztője dr. Péntek Tímea jegyző. Átadta a szót, dr. Péntek Tímea 

jegyzőnek.  
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dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy minden intézménynél egy adatbekérésen alapuló ÁSZ 

ellenőrzés volt. Az ellenőrzés során az ÁSZ intézkedést keletkeztető megállapításokat tett. Az 

egyéb munkáltatói jogkörbe tartozó döntést a polgármester meghozta, azonban ezt követően 

célszerű a módosítások belső ellenőrzés útján történő ellenőrzése is. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Megadta a szót, Lipovits Máté elnöknek, hogy 

ismertesse a Bizottság javaslatát. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztés szerint. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 112/2021. 

(XI.24.) Kt. határozattal elfogadott 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 

módosításával. 

 

2) Felhatalmazza a belső ellenőrzési vezetőt, hogy a módosítást végrehajtsa. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat ellátásához szükséges vállalkozói 

szerződést megkösse. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző, ill. 

  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal, ill. 2.) pont vonatkozásában 2022. július 30. 

3./ A 2022. évi közbeszerzési terv módosítása – 5. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 3./ napirendi pont a 2022. évi közbeszerzési terv 

módosítása, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

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

Lipovits Máté: A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2022. évi közbeszerzési terv módosítását. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2022. (VII.15.) Kt. 

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

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Jánossomorja Város 

Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosítását. 

 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy döntés közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban gondoskodjon. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. július 31. 

4./ Egyéb ügyek 

4/1. Egyéb ügyek – Megállapodás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben a 

háziorvosi feladatok ellátására – 6. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Hanságliget városrészt ellátó háziorvos kezdeményezte a 

megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, így a háziorvosi feladatok 

ellátására új megállapodást kell kötni. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, azonban a bizottsági ülést megelőzően a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság nem tárgyalta. Így dönteni kell arról, hogy a testület a megállapodás 

felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására c. 

előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül tárgyalja. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 4/1. Egyéb ügyek 

- Megállapodás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok 

ellátására c. előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül tárgyalja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, 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 elfogadásra javasolja. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy ellátásra kerülhetnének-e Jánossomorján. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Válaszul elmondta, hogy igen, azonban az 

engedélyező hatóság ezt finanszírozási szempontok miatt nem támogatja. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy korábban a NEAK, illetve az AEEK a képviselő-testület 

fogászat átszervezése vonatkozó döntési javaslatával sem értett egyet, nem támogatta. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

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

Bősárkány I. – Acsalag – Hanságliget – Földsziget felnőtt és gyermek (vegyes) 

háziorvosi körzetben a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében Jánossomorja, 

Hanságliget vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 2022. augusztus 1-

jei hatállyal megállapodást köt a Leé és Társa Kft. megbízottal. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosi körzet gesztorát, Bősárkány Nagyközség 

Önkormányzatát értesítse. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:   1.)-2.) pont vonatkozásában 2022. július 15. 

  3.) pont vonatkozásában 2022. július 30. 

 

4/2. Egyéb ügyek – Beszámoló a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról - 7. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Mosonmagyaróvár 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló. A 

Társulás évente egy alkalommal beszámol az előző évben végzett tevékenységéről, ennek tett 

eleget a Társulás elnöke, aki egyben Mosonmagyaróvár Város Polgármestere is. Elmondta 

továbbá, hogy a jelenlegi működési forma 2023 júliusig tart, hiszen egy jogszabálymódosítás 

következtében a hulladékgazdálkodás állami feladat lesz. Sajtóhírek szerint e feladatot a MOL 

fogja átvenni az eddigi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásoktól. A 

hulladákgazdálkodás állami finanszírozása nőtt az elmúlt időszakban, azonban jelenleg a 

munkaerőhiány a legnagyobb probléma ezen a területen. A közszolgáltató a munkaerőhiány 

miatt valószínűleg nem fogja tudni zökkenőmentesen biztosítani a jövőben a házhoz menő 

szelektívgyűjtést, zöldhulladék elszállítását. 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: A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4/3. Egyéb ügyek – ITS, Koncepció egyeztetési anyaga – 8. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy elkészült egy Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

által nyújtott támogatásnak köszönhetően az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára vonatkozó anyag. 

Bella Sándor: Elmondta, hogy az EU támogatásból megvalósuló projekteknél az első 

mérföldkő megvalósulásáig összhangban kell lenni az integrált településfejlesztési stratégiának, 

illetve a pályázatban szereplő céloknak. Ezeknek a módosításoknak az átvezetése zajlik. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy jelenleg még csak az egyeztetési munkaanyag került 

jóváhagyásra. Kérte, hogy amennyiben a képviselő-testület tagjainak a jövőben észrevétele van 

az anyaghoz, az elfogadásig jelezze azokat. Elmondta továbbá, hogy a napirendet megtárgyalta 

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

hogy ismertesse a bizottság javaslatát, véleményét. 

Lipovits Máté: A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. Érdeklődött továbbá, hogy 

2019-es statisztikai adatoknál nincs-e frissebb. 

Bella Sándor: A tervező a KSH-tól kér adatszolgáltatást, azonban későbbiek nem állnak 

rendelkezésre. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és egyetért az 

integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció 1. sz. 

mellékletben foglalt egyeztetési munkaanyagával.  

 

2) Felkéri a polgármestert a véleményezési eljárás lefolytatására. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal, ill. 2022.12.31. 

 

4/4. Egyéb ügyek – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás előterjesztése – 9. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 384.782 Ft pénzmaradvány van Jánossomorja 

vonatkozásában a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás költségvetésében. Döntést kell hozni 

arról, hogy a Társulás általános tartalékba helyezheti-e át, vagy Jánossomorja visszakéri a 
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támogatást. Tájékoztatta a testületet, hogy a társulást alkotó önkormányzatok mindegyike a 

Társulás általános tartalékába helyezte. 

Lőrincz György: Elmondta továbbá, hogy a napirendet 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 elfogadásra javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2022. (VII.15.) Kt. 

határozat 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 32/2022. (V.24.) TT. határozatára, valamint a Társulás részére az 

Önkormányzat által 2021. évben átadott hozzájárulás elszámolásáról szóló 33/2022. 

(V.24.) TT. határozatra, úgy dönt, hogy a 2021. évben megfizetett 1.223 Ft/lakos 

kiegészítő hozzájárulás maradványának visszafizetésétől eltekint, a következő 

összegben: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatra jutó, 2021. évi kiegészítő hozzájárulás többlet 384 

782 Ft 

2.  A maradvány forrást Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésében, 

az általános tartalék előirányzatán hagyja, a Társulás fenntartásában lévő intézmények 

működésének és fejlesztésének céljára. 

 

3. A Képviselő-testület jelen határozat 1. pontjában meghatározott forrás felhasználásáról 

a Mosonmagyaróvár Térségi Társulástól beszámolást kér, legkésőbb a 2022. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló határozat elfogadását követő testületi ülésen. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

határidő:  1-2.) pontok vonatkozásában azonnal 

3) pont vonatkozásában 2023. június 30-ig 

 

4/5. Egyéb ügyek – NAV tájékoztatása – 10. sz. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal tájékoztatja a testületet, hogy 

Jánó Zoltán képviselő törlésre került a köztartozásmentes adózói adatbázisból.  

Jánó Zoltán: Bejelentette érintettségét. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jánó Zoltán képviselőt a 4/5. Egyéb 

ügyek – NAV tájékoztatása c. előterjesztésről történő szavazásból kizárja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Jánó Zoltán: Elmondta, hogy a cég megszűntetése során történt adminisztratív könyvelési 

hiba, azóta visszakerült a KOMA nyilvántartásba. 

 

Lipovits Máté: A Bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a 

tájékoztatásokat. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a tájékoztatások tudomásul vételét. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

 

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

tájékoztató levelében foglaltakat, miszerint Jánó Zoltán a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból törlésre került. 

 

2) Tudomásul vette továbbá Jánó Zoltán képviselő tájékoztatástá, miszerint visszakerült a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4/6. Egyéb ügyek – Temetési hely megváltási, illetve újra váltási díjának felülvizsgálata  

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a temetési hely megváltási, 

illetve újra váltási díjának felülvizsgálata. Átadta a szót, dr. Péntek Tímea jegyzőnek. 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a képviselő-testület a tavalyi évben döntött a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról is. 

Jelenleg a temetőkről szóló rendelet felülvizsgálatának előkészítése zajlik. Kéri a képviselő-

testületet, hogy a rendelet előkészítése során hatalmazza fel a térítési díjak (összességében 

változatlan mértékű) bruttó összegben történő meghatározására. A lakosság részére nem 

változnak a megváltási és újraváltási díjak.  
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

bizottság javaslatát, véleményét. 

Lipovits Máté: A Bizottság nem javasolja a megváltási és újraváltási díjak emelését a Hivatal 

által javasolt korrekción felül. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza, hogy a 

rendelet módosításának előkészítése során a jegyzőt, hogy a rendeletben a térítési 

díjakta bruttó összegben határozza meg. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy véleménykérés céljából a tervezett díjakról 

tájékoztassa a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveit, majd ezután a 

rendelettervezetet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. július 31. 

 

4/7. Egyéb ügyek – Egyedi támogatási kérelem – 11. melléklet  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Jánossomorjai 

Sportegyesület kérelme.  

 

Molnár Gábor: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kizárást. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 4/7. Egyéb ügyek 

– Egyedi támogatási kérelem c. előterjesztésről történő szavazásból Molnár Gábor képviselőt 

kizárja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyedi támogatási kérelmet a Humánpolitikai Bizottság 

nem tudta tárgyalni előzetesen, így dönteni kell arról, hogy a bizottság véleménye nélkül 
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tárgyalja a testület. Jelezte, hogy a szavazást követően átadja a szót, Lipovits Máté elnöknek, 

hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 4/7. Egyéb ügyek 

– Egyedi támogatási kérelem c. előterjesztést a Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy korábban jelezte a képviselő-testület számára, hogy további 

karbantartás szükséges az egyik kisbusz esetében, továbbá rendezni kell a NAV felé fennálló 

2020/2021-es évadra vonatkozó tartozásokat is. Ha ezt a támogatást nem kapja meg az 

Egyesület, abban az esetben nem fog tovább működni a NAV tartozás kiegyenlítése miatt.  

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolja. 

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy miért nem a pályázati felhívásban szereplő pályázat során 

kérték, illetve, hogy az Egyesület rendelkezik-e elfogadott költségvetéssel. 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy 2022. februárjában még nem volt ismert a tartozás mértéke a 

folyamatban lévő átadás-átvételi eljárás, jogi eljárás miatt. Elmondta továbbá, hogy az 

Egyesület nem rendelkezik költségvetéssel, a következő elnökségi ülésig kerül elkészítésre. 

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a labdarúgó csapat a Megyei II. osztályban fog indulni, 

nem engedélyezte, hogy a Megyei I. osztályban induljon.  

 

Lipovits Máté: Abban az esetben tudja támogatni a kérelmet, ha az Egyesület bemutatja a 

javítás számláját, illetve a NAV felszólítását, adószámláját, valamint az Egyesület elfogadott 

költségvetését. 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy elkészítik a költségvetést, a szükséges iratokat bemutatják. 

Hangsúlyozta, hogy a korábbi elnökség 11 éves munkájának zárása történik még mindig. Az 

autókat már kizárólag az Egyesület használja, nem adják bérbe. 

 

Horváth Dániel: Egyetért több kérdésben Molnár Gábor képviselővel. Nem érti, hogy miért 

engedte el a Megyei I. osztályban történő szereplést az elnök. Többször hallani, hogy 

legdrágább dolog egy osztályból kiesni, vagy feljutni. Elmondta, hogy az elnökség tagja, 

azonban szomorú, hogy sok esetben nem az ülésről, hanem pletykákból tud tájékozódni. 

Sajnálatos, hogy két utánpótlás edző elhagyta a csapatot, nem tudja, hogy a pótlásuk 

megtörtént-e.  

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy a két utánpótlás edzőnek környezetváltozásra volt szükség. 

Véleménye szerint a Megyei I. osztályban történő szerepléshez magasabb önkormányzati 
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támogatásra lenne szükség, mint Lébényben, Csornán. Elmondta továbbá, hogy az utánpótlás 

edzők pótlása megtörtént, a felnőtt csapat azonban jelenleg nem rendelkezik edzővel.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy információja szerint Lébényben sem magasabb az 

önkormányzati támogatás és a közüzemi díjakat ott is az Önkormányzat vállalta át.  

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint az elnökség-váltás célja az volt, hogy a korábbi elnökség 

által használt gyakorlat megszűnjön. Kérte, hogy amennyiben lehetséges az Elnökség soron 

kívül számoljon el a támogatással. 

 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy a pénzügyi kérdésben egyetért Molnár Gáborral, azonban 

sérelmezte, hogy a Megyei II. osztályban történő indulásról nem az elnökség döntött. 

 

Lőrincz György: Elmondta abban az esetben tudja támogatni a JSE kérelmét, ha az elnök 

bemutatja az Egyesület Megye II. osztályba történő nevezését, illetve az aktuális 

bankszámlakivonatát. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a JSE támogatását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

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

Jánossomorjai Sportegyesület egyedi támogatási kérelme eredményeként a 2022. évi 

általános tartalék terhére az alábbi összeggel támogatja:  

 
Támogatott 

civil szervezet 

neve 

Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek megnevezése 

Jánossomorjai 

Sportegyesület 

 4.359.750 Ft Gépjármű javítás: 761.750 Ft 

NAV tartozás kiegyenlítése: 3.598.000 Ft 

 

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

megkösse. 
 

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

szervezetet a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. július 23., ill. 2022. augusztus 15. 
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4/8. Egyéb ügyek – 136/2016. (X.18.) Kt. határozat pontosítása 

Lőrincz György: Átadta a szót, dr. Péntek Tímea jegyzőnek. 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy korábban a képviselő-testület 136/2016. (X.18.) Kt. 

határozatával döntött arról, hogy 2017. január 1-jei hatállyal módosítani kívánja a Hanságliget 

településrészen található közterületek elnevezéseit. A határozat ingatlannyilvántartáson történő 

átvezetése ez idáig nem történt meg a Lechner Tudásközpont részéről, a határozat pontosítását 

kérték. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozat pontosítását. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2016. (X. 18.) Kt. 

határozatát az alábbiak szerint pontosítja: 

 

„Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

január 1-jei hatállyal a Jánossomorja 

 

− Hanságliget Dózsa utca közterület elnevezését Hanságliget Tulipán utca 

elnevezésre 

− Hanságliget Kossuth utca közterület elnevezését Hanságliget Boglárka utca 

elnevezésre 

− Hanságliget Liget utca közterület elnevezését Hanságliget Boróka utca 

elnevezésre 

− Hanságliget Vasút utca közterület elnevezését Hanságliget Liliom utca 

elnevezésre változtatja.  

 

Az utcanév-változással felmerülő költségek a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre 

állnak.” 

 

2) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2016. (X. 18.) Kt. 

határozatának további pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. július 31. 
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5./ Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 5./ napirendi pont a Döntés a Fiatalok Lakóházában 

történő elhelyezésről. Javasolta, hogy a képviselő-testület Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján 

zárt ülés keretében tárgyalja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelését. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2022. (VII.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5./ napirendi 

pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő elhagyta az üléstermet. 

A képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódott. 

A képviselő-testület ülése nyílt ülés keretében folytatódott. 

Közérdekű kérdések, bejelentések: 

dr. Péntek Tímea: Az avar-és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletet a 

felhatalmazás megszűnése miatt hatályon kívül helyezte a képviselő-testület, azonban a 

jogalkotó 2022. december 1-jei hatállyal ismét lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok 

számára, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályokat rendeletben megállapítsa. Jelen felhatalmazásra tekintettel összeállításra került egy 

korábbival azonos tartalmú önkormányzati rendelet-tervezet az avar és kerti hulladék égetésre 

vonatkozó szabályokról, mely az érintett államigazgatási szerv és önkormányzatok részére 

megküldésre került. A képviselő-testület várhatóan szeptember havi ülésén tárgyalja a 

beérkezett véleményekkel együtt. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy várhatóan 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára is a 

szeptember havi ülésen kerül sor, amennyiben a vélemények megérkeznek. 

 

Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés, tájékoztatás nem hangzott el. 
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Lőrincz György polgármester a képviselő-testület ülését 9 óra 30 perckor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

 

 


