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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése tartalmazta, 

hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni 

köteles a képviselő-testületet szeptember 15-ig. 2015. január 1-től hatályon kívül helyezték ezt a 

bekezdést, nem kötelező, de az átlátható gazdálkodás érdekében úgy döntöttünk, hogy a T. 

Képviselő-testület számára az előző évekhez hasonlóan készítünk féléves beszámolót. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

megfelelőnek ítélhető.  

Köztisztviselők besorolásánál a képviselő-testület által megállapított 70.000,-Ft-os illetményalapot 

alkalmaztuk.  

2013. március 1-jétől létrejött a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Jánossomorja, 

Újrónafő és Várbalog tekintetében látja el a közigazgatási feladatokat. 

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson belül látjuk el a gyermekjóléti szolgálat, a családgondozói, 

házi-segítségnyújtás, és az idősek klubja működtetésének feladatait. 

 

Az önkormányzat tagja a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.  

 

A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan külső szakértő 

(vállalkozás) bevonásával látja el. 

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás látja el Jánossomorja és Újrónafő 

önkormányzat területén lévő 4 óvoda fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Döntéshozó szerve a 

Társulási Tanács, mely az intézmények irányítását végzi. 

 

Az intézményeink működtetése során önkormányzatunk esetében változatlanul igaz, hogy a 

működtetéshez központilag biztosított normatíva nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. 

2022. évben a működési célra kapott állami támogatások eredeti előirányzata 479.271.287 Ft, 

módosított előirányzata 502.427.966 Ft. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata (intézményi szinten): 

 

Bevételek alakulása: 

  

Az önkormányzat bevételei összesen 74 %-ban teljesültek. 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55 %-ban teljesültek: 

- Önkormányzat működési támogatásai 55%-ban teljesültek.  

- A kiegészítő támogatások között az IPA 1 % kompenzáció 21.863.709 Ft 

- Elszámolásból származó bevételek 2.972.970 Ft, mely az előző évi pótlólagos 

támogatást tartalmazza. 



3 

 

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 23.910.596 Ft  

▪ Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelő (védőnő, iskole eü., ügyelet 

támogatás) 16.139.700 Ft 

▪ Újrónafő Község Önkormányzata 7.770.896 Ft 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 %-ban teljesültek: 

- TOP Energetika felújítás Városháza: 82.374.545 Ft 

- Jánossomorja Bringapark támogatás 15.000.000 Ft 

 

Közhatalmi bevételek 57 %-ban teljesültek 

 

Helyi adó bevételek alakulása: 

 

 Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Teljesítés % 

Iparűzési adó: 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 466.401.198 Ft 58 % 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

6.200.000 Ft 6.200.000 Ft 3.171.579 Ft 51 % 

Építményadó 143.000.000 Ft 143.000.000 Ft 72.893.652 Ft 51 % 

Talajterhelési díj 200.000 Ft 200.000 Ft 115.600 Ft 58 % 

Bírság, pótlék 450.000 Ft 450.000 Ft 274.345 Ft 61 % 

 

Működési bevételek 101 %-ban teljesültek. A működési bevételek meghaladják az időarányos 

teljesítést.  

- A szolgáltatások ellenértéke 110 %-ban teljesült. Az uszoda bevételek tervezésénél az 

előző 2 év időszakos zárva tartása miatt a várhatónál kevesebb összeg került 

betervezésre.  

- Az önkormányzat kamatbevételként az idei évben 2022.06.30-ig 8.802.560 Ft-ot, 

biztosító általi kártérítésre 266.022 Ft-ot, egyéb működési bevételként ( közüzemi díjak 

visszatérítése, hálózati csatlakozási díj visszatérítése) 8.232.541 Ft-ot kapott. Ezekkel az 

összegekkel a költségvetés tervezésekor nem számoltunk. 

 

Felhalmozási bevételek 43 %-ban teljesültek.  

- Ingatlan, telek értékesítés: 26.852.204 Ft 

 

Működési célú átvett pénzeszközök 3 %-ban teljesültek. 

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről  ( köztemetés visszafizetés) 57.290 Ft 

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 193.200 Ft (fel nem használt támogatás 

visszafizetése) 

 

Finanszírozási bevételek: 

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 923.933.024 Ft 

- Államháztartáson belüli megelőlegezések: 26.535.990 Ft 
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Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad (32 %), 

melynek legfőbb oka, hogy a beruházok, felújítások nagyrészt a következő félévben valósulnak 

meg. 

 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 39 %-ban teljesültek. 

 

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 41 %-ban teljesültek. 

 

Ellátottak személyi juttatásai 15 %-ban teljesültek, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat 

tartalmazza 

 

Az egyéb működési célú kiadások 31%-ban teljesültek, melynek részletezését a 8. melléklet 

tartalmazza. Az átadott pénzeszközök időarányosan teljesültek, a civil szervezetek a támogatásaikat 

a támogatási szerződésben meghatározott ütemekben megkapták. 

 

A beruházások 14 %-ban teljesültek, a felújítások 16 %-ban. melynek részletezését a 7. melléklet 

tartalmazza. 

 

Pénzkészlet alakulása: 

 

2022. június 30-án az önkormányzat költségvetési bankszámlájának egyenlege 1.050 millió Ft. 

Háziorvosi szolgálat elszámolási számla egyenlege 19 millió Ft. A Covid 19 vírus miatt létrehozott 

elkülönített számlán 1 millió Ft található, a talajterhelési díj beszedési alszámlán 3,5 millió Ft. Az 

intézmények számláin 16 millió Ft van.  

 

 

TOP-os pályázatokhoz a MÁK-nál kellett az önkormányzatnak számlákat nyitni, melyeken 87 

millió Ft található. 

 

Részesedések alakulása: 

 

Részesedéssel a Magyar Cukornál, a Pannon-Víz Zrt-nél és a Hanság Biogáz Kft-nél rendelkezik az 

önkormányzat. A Pannon-Víz Zrt-nél lévő részesedéseket az önkormányzat 2022. július hónapban 

értékesítette Győr Megye Jogú Város Önkormányzatának 9.520.000 Ft összegben. 

A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt-nél letétbe vannak helyezve a törzsrészvényeink. 
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Intézmények gazdálkodásának alakulása: 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ): 

 

Az önkormányzat a Vümeszen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak 

fenntartási, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag 

összefogja és lebonyolítja a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület 

hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül – 

február közepe óta – működik a városgazda, aki az önkormányzati vagyon védelmével, az 

önkormányzati területek, ingatlanok ellenőrzésével, közterületek tisztaságával, illegális 

hulladéklerakók felderítésével, illetve városi rendezvények lebonyolításának támogatásával 

kapcsolatos feladatokat lát el. 

Az első félév során az egyik kiemelt feladat volt az útfelújítási-útépítési program ez évi feladatainak 

előkészítése, illetve megvalósítása. Kormánytámogatással ebben az időszakban megépült a Sarok 

köz, és a Kereszt utca még burkolatlan szakasza, illetve felújításra került a Domb utca és a Legelő 

utca. A Radnóti utcának, a Sport-Rákóczi közötti utcának és a Hanság-Óvoda utcának elkészültek a 

tervei és lefolytattuk az engedélyezési eljárást. A másik kiemelt tevékenységet a TOP Plusz 

pályázatok előkészítése és a pályázat benyújtása jelentette. Pályázat került benyújtásra a Városháza 

energetikai korszerűsítésére, Milleniumi Park felújítására, közösségi tér kialakítására, Gördeszka 

pálya létesítésére, Péteri közösségi tér kialakítására, Közösségi parkoló kialakítására, Városháza 

pincében közösségi tér kialakítására, Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldására, illetve 

belterületi utak felújítására. A harmadik kiemelt feladat a Termelői piac pályázatának 

előkészítésével, terveztetésével kapcsolatos tevékenységek voltak. Szintén jelentős feladat volt a 

Bringapálya pályázat előkészítése, benyújtása, a beszerzési eljárás lefolytatása és a beruházás 

elindítása. 

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is ebben az időszakban: 

játszótéri eszközök beszerzése, közvilágítás építések, iskolai vizesblokk felújítás, gépbeszerzések. 

Részt vettünk a fitnesz park kialakításának előkészítésében és tereprendezési munkáinak 

végzésében is. 

Elkészültek az új telephely engedélyezési tervei és lefolytattuk az engedélyezési eljárást. 

 

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a 

parkosítási, virágosítási feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú 

utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a 

vízelvezetési problémák kezelésére. Jelentős időt és energiát igényelt a füves területek nyírása, 
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illetve a száraz idő beköszöntével a növények, fák öntözése. Faöntöző zsákokat szereztünk be az 

öntözés hatékonyságának növelése érdekében. 

Jelentős feladatot jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és 

ágnyesedék, valamint betontörmelék kezelése.  

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkája kiegyensúlyozottnak tekinthető, 

a bevételek 42 %-ban, a kiadások 41 %-ban teljesültek.  

A hivatal 2022. első félévében a 2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazás 

lebonyolításában vett részt, illetve előkészítette a 2022. július 24-én megtartott időközi választást 

Újrónafőn. 

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltségvezető 

feladatait a jegyző, jegyzői referens látja el, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a pénzügyi 

osztályvezető, a székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők látják el. Az adóügyi feladatokat 

mind Újrónafő, mind Várbalog településeken 1-1 fő köztisztviselő látja el.  

A 2022. évben továbbra is – a 2017. évi átszervezésnek köszönhetően - a feladatok ellátása 

zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen.  

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 

Bölcsődénk 2022 március 1-től 47 férőhelyessé bővült. Erről a határozatlan működési engedélyt 

2022.augusztus 17-én állította ki a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal, mivel 2022. 

júliusában megszerezte kisgyermeknevelői végzettségét az egyik dolgozónk. Intézményünkben 

valamennyi szakmai dolgozó megfelelő végzettséggel rendelkezik, kivéve egy fő dajkát, akinek a 

beiskolázása folyamatban van, a képzés előre láthatólag szeptember- októberben megvalósul. 

Összesen 4 csoportban 8 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka és egy fő bölcsődevezető látja el a 

szakmai feladatokat. Főzőkonyhánkon 2 fő szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. 

Összesen 13 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. Bölcsődénk a gyermekorvossal kötött 

szerződést 2022.01.01-től felmondta, mivel a törvényi előírások már nem teszik kötelezővé 

bölcsődeorvos alkalmazását. 

2022.01.01-2022.08.31-ig összesen 54 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. Az első félévben 50 

gyermek lett beíratva, folyamatosan teltházzal működtünk. Sajátos Nevelési Igényű gyermek száma 

összesen 5 fő. Az új nevelési évben is telt házra számítunk. Várólistán jelenleg 10 fő van. 

A 2022-es év első felében jelentősebb kiadások a bölcsőde bővítése és az új bölcsődei csoport 

működési engedélyeztetésével kapcsolatban merültek fel. 
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Beszerzésre került: 

- udvari homokozó, 

- udvari párakapu, 

- a terasz új tetőburkolatot kapott, 

- kerítés kialakítása az udvaron, melynek köszönhetően elválasztásra került a játszóudvar a 

technikai résztől, ahol a kerékpártároló. a hulladékszállító edények találhatók, 

- beszerzésre került 6 db fém dolgozói öltözőszekrény 

- az új bölcsődei csoport átadójába 14 rekeszes fa öltözőszekrény paddal kialakításra került, 

- 6 db fém tárolópolc (5 db a szárazáru raktárba, 1 db a mosóhelyiségbe), 

- a konyhába húsdarálót és konyhai mérleget vásároltunk. 

 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

 

Az integrált intézmény a város kulturális életének meghatározó szervezője. Az intézmény 

mindamellett, hogy egy kulturális „szolgáltató” központ, ezen feladatain felül hivatott a városban 

élő és működő civil szervezeteket támogatni, a kulturális hagyományokat, eredményeket megőrizni, 

a városi rendezvényeket szervezni, koordinálni. 

2022. I. félévében személyi változás nem történt intézményünkben, minden kolléga a munkaköri 

leírásnak megfelelően végezte munkáját. 

Tárgyi, szakmai feltételek alakulása:  

2022-es évre már tervezhettünk nagyobb beszerzéseket, felújításokat. A költségvetésben 

meghatározott bérek és járulékain felül a fenntartási kiadások, valamint a táborozásokhoz 

kapcsolódó kiadások mellett hangrendszerünk felújításának tervezett kiadásai realizálódtak 1 120 e 

Ft-ban ebben a félévben, valamint a könyvtárban elfogadott szakmai anyagok beszerzései kerültek 

kifizetésre. Kiemelve: a könyvtárban 2022. I. félévében könyv- és folyóirat beszerzésre összesen 

1 268 e Ft-ot költöttünk. A művelődési ház bevétele inkább a rendezvények terembérleti, illetve 

jegybevételéből tevődik össze. A könyvtárnak (beiratkozási díj, kártérítés, internethasználat, irodai 

szolgáltatások) 346 e Ft, a művelődési háznak 897 e Ft, a SAKH-nak 300 e Ft, míg a Helytörténeti 

gyűjteménynek a bevétele 1,2 e Ft volt. Így összesen 1 545 e Ft folyt be június 30-ig. A 

költségvetésbe betervezett további eszközök beszerzése a pénzügyi osztállyal egyezteve fog 

megvalósulni. 
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Aranykapu Óvoda Jánossomorja: 

 

Az illetmények kifizetése a félévnek megfelelő. Négy óvodapedagógusi álláshely üres, pedagógiai 

asszisztensek segítségével látjuk el a feladatokat, az ő illetményük alacsonyabb, így várhatóan a 

személyi juttatások előirányzatból bérmaradvány képződik. Minden dolgozó munkavégzésének 

minősége szerint differenciáltan jutalomban részesült és kifizetésre került a cafetéria juttatás is. 

A dologi kiadásokon belül a szakmai anyagok beszerzése folyamatos, ez biztosítja a zavartalan 

munkavégzést. Az óvoda üzemeltetési költségei közül a gáz, víz és áram előirányzat felhasználása 

az első félévnek megfelelő volt. Sajnos a 2022. augusztus 1-től életbe lépő gáz- és áram 

áremelkedés miatt az év végére nagymértékben átlépjük az előre tervezett keretet. Kérem a 

fenntartót, hogy engedélyezze a költségvetés módosítását a gáz- és áram tekintetében. 

Az üzemeltetési és szakmai szolgáltatások felhasználása megfelelő. 

A dologi kiadások közül, több a működéshez szükséges felszerelés a nyár folyamán kerül 

beszerzésre- plédek, ágynemű, szőnyegek, melyek a II. félév kiadásait terhelik. 

Az SNI költséghely felhasználása az első félévnek megfelelő.  

A fenntartó költségvetéséből kerül felújításra a központi óvoda vizesblokkja (két gyermekmosdó és 

két felnőtt mosdó). Köszönöm szépen Zalán Zsolt folyamatos ellenőrző és egyeztető tevékenységét 

és a kivitelező magas színvonalú és pontos munkavégzését! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2022. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

                                                            

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                         polgármester 


