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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. szeptember 7. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában (9241 

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

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket rövid nyári szünet után a képviselő-testület 

szeptember havi rendes ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

azonban Molnár Gábor képviselő nincs jelen, aki távolmaradását előzetesen nem jelentette be. 

Ismertette a képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívónak megfelelően, melyet minden 

képviselő-testületi tagnak és érintettnek az ülést megelőzően kiküldtünk. Megkérdezte a 

képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosító indítványuk, kiegészítésük. 

Módosító indítvány, kiegészítés 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 129/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

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

1) Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
2) Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

5) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

6) A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás 

módosítása 
7) A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása  

8) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója 
9) Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. beszámolója 

10) Egyedi pénzbeli támogatás iránti kérelmek 
11) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 
12) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

13) Ingatlanügyek 
14) Egyéb ügyek 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lőrincz György: Emlékeztetett, hogy tavaly nyáron fogadta el a képviselő-testület 
Jánossomorja Város Környezetvédelmi Programját, melynek elemeit fokozatosan valósítja meg 

az önkormányzat. Ennek eredményeként „száműzték” a PET-palackokat az ülésteremből és 
üvegkancsókra áll át a közös önkormányzati hivatal is, majd szeretnék ezt az intézmények né l 
is bevezetni. 

 
1./ Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása – 

3. melléklet  
 
Lőrincz György: Elmondta, hogy az 1./ napirendi pont az önkormányzat gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása, mely már néhány éve törvényileg nem kötelező. 
Ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy hasznos, ha „félidőben” látják a képviselők, hogy hogyan 

áll pénzügyileg az önkormányzat. A beszámoló elkészítése megtörtént. Ha megnézzük a 
beszámolót, elmondható, hogy anyagilag stabil a költségvetés, nincsenek likviditá s i 
problémáink. Az önkormányzat bevételei 74 %-ban már teljesültek, a kiadások csak 32 %-os 

szinten állnak, hiszen a felújítások, beruházások jellemzően nyáron vannak, számlázásuk a nyár 
végén, ősz elején történik meg, így a június 30-ával lezárt beszámolóban még nem szerepelnek. 

Elmondta továbbá, hogy minden állandó bizottság megtárgyalta a beszámolót. Felkérte 
Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság véleményét, javaslatát.  

 

Lipovits Máté: Elmondható, hogy a város gazdasága és gazdálkodása összességében stabil, 

megfelelő tartalékokkal rendelkezünk a változó gazdasági környezethez történő reagáláshoz. 
Elmondta, hogy a költségvetési bevételek 60%-ban teljesültek. A fő közhatalmi bevételek közül 
a helyi iparűzési adó teljesítése 58%-os. Az óvatos becslés mellett talán bizakodhatunk a jobb 

bevételekben. Szerencsére a gazdasági recesszió Jánossomorja esetében még nem érezhető, de 
erre készülni kell. A működési célú támogatások 56-58%-os teljesítés látható, ezek javarészt az 

állam által nyújtott támogatások. A felhalmozási célú támogatások között a TOP Plusz 
Energetika és Bringapálya pályázat bevétele szerepel. A közhatalmi bevételek esetében a 
vagyoni típusú adók között az építményadó és a kommunális adó 51%-on teljesült, az 

adóbevételek a terveknek megfelelően alakultak. Ami alacsonyabb a bevételek között az az 
ingatlan értékesítésből származó bevétel, ez egy ismeretlen tényező, nehéz becsülni. A bevételi 

oldalon a maradványok többletét emelte ki. 763 millió Ft-tal tervezték a tavalyi évi maradványt, 
ehhez képest 929 millió Ft lett a maradvány. Elmondta, hogy a 763 millió Ft becsléssel került 
betervezésre korábban, azonban a többlet 180 millió Ft sem teljes már, hiszen többször kellett 

többletforrásokat biztosítani. Azonban az jól látható, hogy jól tartalékol az az önkormányzat. 
Áttért a beszámoló kiadási oldalára. Elmondta, hogy a személyi juttatások és járulékok összesen 

40%-ban, a dologi kiadások 37-38%-ban teljesültek. Fontos kiemelni, hogy a beruházások, 
felújítások félévkor még nem indulnak, a nagyobb dologi kiadások, beszerzések nyáron 
teljesülnek. Kiemelte a szolidaritási hozzájárulást is, melynek 52%-a már teljesült. A 

beruházásoknál 15%-on áll az önkormányzat, azonban el kell mondani, hogy még előttünk 
állnak nagyobb útfelújítások, útépítések. Kiemelhető, hogy a járda felújítás és építés közel 80%-

ban már júniusra teljesült. Jól látható ebből a Szabadság utcában elkészült járdaszakasz is, mely 
a keretösszeg legnagyobb költsége volt. Kiemelte, hogy egyéb felhalmozási célú kiadások 
(vezetékcsere, egyházak támogatása) 0%-ban teljesültek. Elmondta, hogy összességében 41%-

on áll a költségvetés. Elmondható, hogy a költségvetés stabil, a Városnak nincs likviditá s i 
gondja, jól áll tartalékokkal. Hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a 2023-as év így kezdődik, 

biztonságban van az önkormányzat a gazdasági kihívásokkal szemben. A bizottság egyhangúan 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy elhangzott a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy az egyházaknak nyújtott támogatás még nem teljesült. 

Plébános Úr elmondta, hogy nemsokára jönnek a kivitelezők, megkezdődik a mosonszentjános i 
templom felújításának befejező része, akkor fogja igényelni ezt az önkormányzati támogatást. 
Elmondta továbbá, hogy a Szociális-és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta a napirendet, így 

dönteni kell, hogy a testület a véleménye nélkül tárgyalja a napirendi pontot. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 1./ napirendi 

pontot a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a beszámolót megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. 
Felkérte Horváth Dániel elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.  

 

Horváth Dániel: Megköszönte az Adó-és Pénzügyi Osztály munkáját. Látszik, hogy magas a 
tartalék, azonban hamar lehetne neki helyet találni. Közel sem járunk a gazdasági válság végén, 

nem látjuk hol fog tetőzni, így óvatos tartalék felhasználást javasolt. Ha a függőben lévő 
pályázati tervek is elindulnak, kelleni fog a tartalék az önerő kiegészítésére. Hangsúlyozta, hogy 

a testület mindig törekedett az áttekinthető gazdálkodásra, ami több településről nem mondható 
el, hiszen már most csőd közeli állapotban vannak. Véleménye szerint az önkormányzat 
működésére és a kiszolgáltatottak megsegítésére kell fókuszálni. A Bizottság elfogadásra 

javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek. 
 

Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük 
a beszámolóhoz. 
 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az 1. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Felelős: Lőrincz György polgármester 
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Határidő: azonnal 

 
2./ Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása – 4. melléklet 
 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 2./ napirendi pont az avar és kerti hulladék szabadtéri 

égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Elmondta továbbá, hogy 
volt korábban egy ilyen tárgyú rendelete az önkormányzatnak, azonban azt az egészségügyi 

veszélyhelyzet alatt egy törvénymódosítás miatt hatályon kívül kellett helyezni. A 
veszélyhelyzet megszűnése után a jogalkotó azonban ismét lehetőséget biztosított arra, hogy az 
önkormányzati rendeletet az önkormányzatok megalkothassák. Tájékoztatta testületet, hogy az 

önkormányzati rendelet tartalmában azonos a korábbi rendelettel az égetés időtartama 
kivételével. Most február 1-jétől április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő 

időszakban lehet égetni, két héttel több időtartamban mint korábban. Ugyanakkor felhívta a 
figyelmet a komposztálásra, mint környezetbarát megoldásra. Kérte a lakosságot, hogy 
komposztáljanak, hiszen a kerti zöldhulladék érték. Elmondta, hogy a rendelet-terveze tet 

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: Felhívta a lakosság figyelmét a komposztálásra. Amennyiben a lakosságnak 
segítségre, ötletre van szüksége nyugodtan fordulhatnak a Zöld Jánossomorja csoporthoz. 

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelet elfogadását, megalkotását. 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 16/2022. (IX.15.) 

önkormányzati rendeletét. 

 

3./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása – 5. melléklet 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 3./ napirendi pont a hulladékgazdálkodás i 
közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása. Ismertette, 

hogy az előterjesztés szerint jogszabálymódosítások miatt vált szükségessé a módosítás. 
Megkérdezte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.  

 
dr. Péntek Tímea: Nem kívánja kiegészíteni. 
 

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

 
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság támogatja a rendeletalkotást, módosítást. A 
bizottsági ülésen többször elhangzott, hogy a központi szabályozás inkább hátrányára van a 

helyi hatóságoknak, a Zöld Jánossomorja akciócsoportoknak, így nehezebb bizonyítani az 
illegális hulladéklerakásokat is. A hatáskör tulajdonképpen az állam szervezetében van.  

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelet módosítását. 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
4./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása – 6. melléklet 
 
Lőrincz György: Elmondta, hogy 4./ napirendi pont a temetőkről és a temetkezésről szóló 

11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Korábban a képviselő-testület kérte fel 
a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a rendeletet és a szükséges módosításokat terjessze a képviselő-

testület elé. Megkérdezte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Péntek Tímea: Nem kíván kiegészítést tenni. 

 
Lőrincz György: Elmondta, 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 Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet azzal a 
technikai jellegű módosítással, hogy a mosonszentjánosi köztemető helyrajzi száma 1415/2, a 

mosonszentpéteri köztemető helyrajzi száma 4302/2. Elmondta, hogy a VÜMESZ egy átfogó 
koncepció kidolgozását végzi. A Bizottság kérte, hogy a VÜMESZ a mosonszentpéteri temető 
birtokviszonyait is vizsgálja meg, tegyen rá javaslatot, hogy lehet egy helyrajzi szám alá vonni.  
  
Lőrincz György: Elmondta, hogy elhangzott a Bizottság javaslata. Megkérdezte a képviselő -

testület tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat. 
 
Kérdés, javaslat nem hangzott el. 

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet módosítását a Bizottság véleménye alapján. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2022. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. 

(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 7. 

melléklet 
 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 5./ napirendi pont a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Elmondta továbbá, hogy korábban a Képviselő-testület 

felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az önkormányzati rendeletet és a bekövetkezett 
változásokat (például magasabb szintű jogszabály változása miatt) vezesse keresztül a rendelet-

tervezeten. Megkérdezte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
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Dr. Péntek Tímea: Nem kíván kiegészítést tenni. 

 

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

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

Lipovits Máté: Megköszönte a Hivatal munkáját. Elmondta, hogy tulajdonképpen egy 
aktualizálásról van szó, melyet a bizottság elfogadásra javasolja. 

 
Maglódi Zsolt: Elmondható, hogy olyan hatáskörök kerültek át a kormányhivatalhoz, melyek 
korábban az önkormányzathoz tartoztak, ilyen például a hulladék közszolgáltatás igénybevé te l, 

a hulladékgazdálkodás, hulladékelhelyezéssel kapcsolatos bejelentések. Elmondta, hogy az 
önkormányzat már nem ellenőrizhet és szankcionálhat. Felkérte a jegyzőt és a polgármeste rt, 

hogy képviseljék majd a bejelentéseket, panaszokat a kormányhivatal felé. 
 

Lőrincz György: Ígéretet tett a bejelentések továbbítására. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, 

javaslat. 
 

Más kérdés, javaslat nem hangzott el. 
 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelet módosítását az eredeti 

előterjesztés szerint, mely megegyezik a Bizottság javaslatával. 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2022. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 
6./ A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulás i 

megállapodás módosítása – 8. melléklet 

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

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása. Kiemelte, hogy az 
előterjesztésből is kiderül, hogy két ok miatt kell módosítani a megállapodást. Egyrészt új 
polgármestere van Újrónafő Községnek. Gratulált a megválasztott polgármesternek, Tóth 

Máriának. Továbbá elmondta, hogy ezzel egyidejűleg célszerű a lakosságszám felülvizsgá lata 
is. Ismertette, hogy két bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkérte Lipovits Máté elnököt, 

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

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja. 
 

Lőrincz György: Felkérte Horváth Dánielt, hogy ismertesse a Humánpolitikai Bizottság 
véleményét. 
 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő -
testület részére. Jó, eredményes munkát kívánt Tóth Máriának. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a társulás jól működik, a társulási tanács tagjai Újrónafő, 

Várbalog, Jánossomorja Polgármesterei. Biztos benne, hogy jó lesz az együttműködés. 
 

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a társulási megállapodás módosítását. 
 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2022. (IX.7.) Kt. 

határozat 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az óvodai 

nevelésre vonatkozó társulási megállapodást egységes szerkezetben az 1. sz. mellék le t 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy Várbalog és Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületé t 

jelen határozat megküldésével értesítse.  

 

3) Felkéri a jegyzőt, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről az utolsó 

képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül gondoskodni szíveskedjen. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. szeptember 20. 
  utolsó képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül 

 
7./ A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása – 9. melléklet  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 7./ napirendi pont a vízi-közművek felújítására, pótlására és 

beruházására vonatkozó 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása . 

Minden évben ilyenkor a képviselő-testület elé kerül a Gördülő Fejlesztési Terv, hiszen 

törvényi kötelezettség a terv elkészítése a víziközmű szolgálatóval. A tervet minden év 

szeptember 30-ig be kell nyújtani az illetékes hatóság részére. Elmondta, 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 bizonytalan a vízszolgálatatás jövője a várható állami 

intézkedések, befolyás miatt. A Terv szerint amortizációs cserékre kerül sor (pl. szivattyú), 

azonban láthatóak a hosszabb távú célok is. A Bizottság támogatja a Gördülő Fejlesztési Terv 

elfogadását, benyújtását. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy jó a kapcsolat az önkormányzat és a közszolgáltató között. 

A Tervtől eltérően vis maior helyzet esetén eddig is megtalálták a megoldást. Megkérdezte a 

képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2022 (IX.7.) Kt. 

határozat 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős - a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) 
bekezdése alapján megbízza az Aqua Szolgáltató Kft-t a viziközművek felújítására, 

pótlására és beruházására a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 
elkészítésével az általa üzemeltetett mind a 9 db viziközmű-rendszerre vonatkozóan: 

• Mosonmagyaróvár-Jánossomorja vízellátó rendszer (MJ-IV)  
 VKR - 11-04783-1-008-00-00 

• Jánossomorja-Hanságliget vízellátó rendszer (HL-IV)    
 VKR - 11-29221-1-001-00-15 

• Észak-szigetközi vízellátó rendszer (ÉSZ-IV)     
 VKR - 11-27739-1-005-01-01 

• Közép-szigetközi vízellátó rendszer (KSZ-IV)     
 VKR - 11-26790-1-011-00-02 

• Mosonmagyaróvári szennyvízelvezető és tisztító rendszer (MM-SZV) 
 VKR - 21-04783-1-005-00-06 

• Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer (JS-SZV)   
 VKR - 21-29221-1-004-00-03 

• Hegyeshalmi szennyvízelvezető és tisztító rendszer (HH-SZV)  
  VKR - 21-17905-1-001-00-07 

• Észak-szigetközi szennyvízelvezető és tisztító rendszer (ÉSZ-SZV)  
 VKR - 21-29805-1-005-01-10 

• Közép-szigetközi szennyvízelvezető és tisztító rendszer (KSZ-SZV)  
 VKR - 21-14748-1-009-00-14 
 

2. Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette és 
képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye. 

 
3. Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben 

a későbbiekben szükségessé válik, a már jóváhagyott 2023-2037 gördülő fejlesztés i 
tervek módosításait megtegye. Ehhez kapcsolódóan valamennyi módosítási javaslatot, 
dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegyen és a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljeskörűen eljárjon.  
 

4. A Képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft. által készített, 

a viziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi 
gördülő fejlesztési tervet. 

 
5. A Képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a viziközmű rendszerek 

2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervét. 
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6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldéséve l 

értesítse az AQUA Szolgáltató Kft-t, egyben felhatalmazza a határozatban fogla ltak 
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására.  

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester az 6. pont vonatkozásában  
     Csapó Imre ügyvezető  

Határidő: 2022. szeptember 16., ill. 2022. szeptember 30. 
 

8./ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója – 10. melléklet 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy 8./ napirendi pont a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

beszámolója, melyet a bizottságok nem tárgyaltak. Elmondta továbbá, hogy a beszámoló 
szerepel a képviselő-testület munkatervében és elkészítésre került. Meghívásra került a 
szolgáltató képviselője, azonban nem tudnak részt venni az ülésen. Amennyiben kérdés merül 

fel, megküldjük részére. Megjegyezte, hogy a készülő kerékpárútról írnak a beszámolóban, 
azonban telefonon már a Vasút utca felújításának nyertes pályázatáról is tájékoztatták. Jelenleg 

az engedélyeztetés zajlik, jövőre várható a kivitelezés. 
 
Horváth Dániel: Nagyon örül a Vasút utca felújításának. Elmondta, hogy a beszámoló nem 

volt túl hosszú, azonban ilyenkor meg szoktuk említeni, hogy milyen helyeken szeretnénk még 
felújításokat. Elmondta továbbá, hogy a Várbalog felé vezető út felújítására, karbantartására 

szeretnénk kérni a közútkezelőt. 
 
Lőrincz György: A választ meg is tudnánk adni, de a kérdést megküldjük a közútkezelő 

részére. 
 

Lipovits Máté: Örömmel látja a kerékpárút tervezését. Érdeklődött, hogy a 85107-es 
Hanságfalvi bekötő út jánossomorjai belterületre eső részén (2408 hrsz.) nem tervez-e 
valamilyen felújítást a közútkezelő. Véleménye szerint megnő(tt) a forgalom, hiszen a Város új 

utcákat nyitott. Megnőhet továbbá a jövőbeni utcabővítési lehetőségek miatt is. Rövid-és 
hosszú távon le fog romlani az út állapota, ezt jobb volna megelőzni. 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Város honlapján van egy közérdekű bejelentések, kérdések 
menüpont, melyen keresztül érkezett egy kérdés sebességkorlátozó tábla kihelyezése iránt ezen 

az útszakaszon. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza megérkezett, továbbítja a képviselők 
felé. Megkérdezte a képviselő-testületet, 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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. beszámolóját az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. beszámolója – 11. melléklet  

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő beszámoló az MVM Energiakereskedelmi Zrt. 

beszámolója. Elmondta továbbá, hogy jómaga 2002 óta képviselő a Városban és a 
közszolgáltató rengeteg változáson ment azóta keresztül. A beszámoló mindig újabb 
formátumú. Jelenleg is nagyon szép a beszámoló, azonban Jánossomorjáról kevés adatot 

kaptunk. Meghívtuk a közszolgálató képviselőjét, de nagyon udvariasan jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni. Amennyiben kérdés, észrevétel merül fel, megküldjük a közszolgáltató 

részére. 
 
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a beszámolóban szereplő fogyasztói helyek és fogyasztás 

alapján 2350 köbméter fogyasztás jut egy fogyasztóra, mely jóval az állam által megszabott 
kedvezményes határ feletti fogyasztást jelent. De persze lehet nagyobb szórás is. Egyetért 

Horváth Dániellel, hogy a szociális érzékenységet még jobban el kell majd mélyíteni. Kiemelte, 
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program is részletezi, hogy tud segíteni az önkormányzat, de 
erre nagyobb fókuszt kell fordítani. Azonban az adatok felhívják arra is a figyelmet, hogy kicsit 

jobban takarékoskodjunk az energiával.  
 

Horváth Dániel: Nem elégséges beszámoló, nem fogadja el. 
 

Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés. 

 

Egyéb kérdés, kiegészítés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2022. (IX.7.) Kt. 

határozat 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az MVM 

Energiakereskedelmi Zrt. beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

10./ Egyedi pénzbeli támogatás iránti kérelmek – 12. melléklet 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy a 10./ napirendi pont az egyedi támogatás iránti kérelem, 

melyet két bizottság is tárgyalt. Elsőként a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökének, Lipovits Máténak adta meg a szót. 
 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság megvizsgálta, hogy ki a pályázó, milyen célra kérte. 
Véleménye szerint az Önkormányzatnak kötelessége egy ilyen célt támogatni. 500.000 Ft-ot 

javasol elfogadásra a Bizottság.  
 

Lőrincz György: Megadta a szót Horváth Dániel elnöknek, hogy ismertesse a Humánpolit ika i 

Bizottság véleményét, javaslatát. 
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Horváth Dániel: Gratulált a sikerekhez. Kurucz Kornél és Király Richárd élsportolónak 

számít, egyértelmű, hogy támogatni fogja a kérelmet. Bizottság is hasonló állásponton volt, 
500.000 Ft-os támogatást javasolt elfogadásra a bizottság. 

 

Más javaslat nem hangzott el. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az egyedi támogatás megítélését a bizottságok javaslata 
alapján. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

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

melléklet szerinti egyedi támogatási kérelem eredményeként a 2022. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére a következő magánszemélyt az alábbi összeggel 

támogatja:  
 

Támogatott személy neve Támogatási összeg Elszámolható költségek megnevezése  

Kurucz Kornél 500.000 Ft Fekvenyomó pad: 150.000 Ft 

Három rúd + egykezes rudak: 100.000 Ft 
Lengősúly 200.000 Ft 
Hasazó pad: 50.000 Ft 

 

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

megkösse. 
 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy az egyedi támogatási kérelemben szereplő pályázót a döntésről 

értesítse.  
 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 
   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. szeptember 15., ill. 2022. október 15. 

 
11./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz – 13. melléklet 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy ősszel jelenik meg a felhívás, hogy az önkormányzatok 
csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat 

mindig támogatta a pályázókat, de jelenleg csak a csatlakozási szándékról kell dönteni. A 
keretösszegről a jövő évi költségvetés során kell majd dönteni. Elmondta, hogy a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság határozatképtelen volt, így dönteni kell arról, hogy a bizottság 
véleménye nélkül tárgyalja a testület. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 
 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 11./ napirendi 
pontot a Szociális-és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 
 

 
Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Lőrincz György: Átadta a szót Lipovits Máté elnöknek, hogy ismertesse a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét. 
 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság támogatja az önkormányzat csatlakozást. Ez 
2.000.000 Ft-os terhet jelent a jövő évi költségvetésben, mely kigazdálkodható, így támogatja 
pénzügyi szempontból. 

 
Winkler László: Hosszú évek óta működik a rendszer. Véleménye szerint a fiatalok igényt 

tartanak a pályázati lehetőségre. Hullámzó a pályázók létszáma, valamikor 45-48 fő, most 38-
40 fő jelentkezett. Próbálja a bizottság igazságosan elosztani a keretösszeget, így próbálják 
előtérbe helyezni azokat a tanulókat, akik szociálisan jobban rászorulnak az ösztöndíjra. 

 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a csatlakozást. 
 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2023. 
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz csatlakozni 

kíván. 
 

2) Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
 

12./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról -14. melléklet  
 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 12./ napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. Megkérdezte van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. 
 

Kérdés nem hangzott el. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 



13 
 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
13./ Ingatlanügyek  

 

13/1. Ingatlanügyek – Visszavásárlás iránti kérelem - 15. melléklet 
 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az ingatlanügyek között az első kérelem egy visszavásár lás 
iránti kérelem, mely a 1668/46 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik. A tulajdonosok 
megkeresték az önkormányzatot, hogy a megnövekedett árak, az infláció miatt nem tudnak 

belevágni az építkezésbe, így kérik, hogy az önkormányzat éljen a szerződésben lévő 
visszavásárlási lehetőségével. Elmondta, hogy a kérelmet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

Lipovits Máté: Ne éljen a visszavásárlási jogával, hiszen az nem erre az esetre van. A Bizottság 
javasolja, hogy a visszavásárlási jog gyakorlása helyett a korábbi eladási áron vásárolja vissza 

az önkormányzat az ingatlant, azonban az ezzel összefüggésben felmerülő költségeket a 
kérelmezők viseljék. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát. 
 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 
 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
kérelmezőkkel 2022. február 17. napján megkötött adásvételi szerződésben fogla lt 

kedvezményes vételáron megvásárolja a Jánossomorja, 1668/46 helyrajzi számú 
ingatlant a 2022. évi általános tartaléka terhére. 
 

2) Döntött továbbá arról, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő  
valamennyi költséget a kérelmezőnek kell viselnie. 
 

3) Felkéri a polgármestert a kérelmezők értesítésére. 
 

4) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint 
valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
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13/2. Ingatlanügyek – Településrendezési szerződés-tervezet jóváhagyása - 16. melléklet 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy az ingatlanügyek között szerepel egy településrendezés i 

szerződés-tervezet jóváhagyása. Emlékeztetett, hogy korábban több lakossági, vállalati kérelem 
alapján megkezdődött a rendezési terv módosítása, ennek egyik legnagyobb eleme az egykori 
pusztasomorjai kavicsbánya és környezetében történő fejlesztés. A képviselő-testület akkor úgy 

döntött, hogy a rendezési terv módosítási eljárásának feltétele az önkormányzat és vállalkozás 
közötti településrendezési szerződés megkötése, melyben meghatározásra kerülnek a módosítás 

feltételei is. A szerződés-tervezet egyeztetésre került a befektetővel, aki részt vett a bizottsági 
ülésen is. Elmondta, hogy a szerződés-tervezetet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

bizottság javaslatát, véleményét. 
 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a befektető részt vett a bizottsági ülésen. A befektető egy 
tónagyobbítást és ingatlanfejlesztések sorát, 72 ingatlan kialakítását kívánja végrehajtani a 
területen. Az Önkormányzat részéről az Iskola utcát, az infrastruktúrát, illetve a kutyafut tató 

mögötti terület végét érinti. Fontos kitétel, hogy amennyiben megvalósulna a beruházás, abban 
az esetben az önkormányzat biztosítékokat szeretne magának arra, hogy az infrastruk túra 

fejlesztéseket a vállalkozó anyagilag támogatja, ilyen biztosítékok a szerződésben a 
telekalakítást követően bejegyzendő jelzálogjogok. A bizottság elfogadásra javasolja a 
szerződés-tervezetét az előterjesztés szerint. 

 
Lipovits Máté: Elmondta, hogy infrastruktúra fejlesztésre meghatározásra került 170.000 

Euro, melyet a telekalakítást követően kell az Önkormányzat részére megfizetni, azonban a 
telekalakítási eljárás elhúzódhat, továbbá az infláció is növekedhet. Erre tekintettel javasolta, 
hogy egészüljön ki a szerződés-tervezet 4.2.2. pontja az alábbiakkal: Amennyiben a 

telekalakítás a jelen szerződés aláírását követő két éven belül nem történik meg, akkor a 
170.000 eurónak megfelelő összeg Forintban a fizetéskori közép árfolyamon számolva az 

inflációval változik a szerződés megkötését követő két évtől a befizetés napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan az euró inflációval számolva. Javasolta továbbá, hogy a szerződés -
tervezet egészüljön ki egy 4.5. ponttal az alábbiak szerint: jánossomorjai 01060/11 hrsz-ú kivett 

közterület művelési ágú ingatlan ingyenes átadása az önkormányzat részére a 2022. december 
31-ig. 

 
Lőrincz György: Véleménye szerint mindkét módosító javaslat elfogadható a befektető 
részéről. A második pont vonatkozásában már korábban is történt egyeztetés.  

 
Winkler László: Nagyon örül az elképzelésnek. Nagyon szépen mutat a terv, valamikor a 

mosonszentjánosi bánya tervei is így kezdődtek, azonban ott nem lettek kialakítva a 
létesítmények. Bízik benne, hogy nem ugyanarra a sorsra jut a beruházás. Mindenben 
támogatja, ami ésszerű.  

 
Lőrincz György: Ha a képviselő-testület elfogadja a szerződést, nem jelenti, hogy 

automatikusan „zöld utat” kapott a beruházás, hiszen a hatóságok megfogalmazhatnak további 
feltételeket, sőt el is utasíthatják a módosítás végrehajtását. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, 
észrevétel az előterjesztéshez. 

 

Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 
Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté módosító indítványának megfelelően. 
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 
 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az előterjesztés 
1. melléklete szerinti településrendezési-szerződést a módosító indítványnak megfelelően az 

alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja: 
 

• az 1. melléklet szerinti településrendezési szerződés 4.2.2. pontja kiegészül az 
alábbiakkal: 4.2.2. (…) „Amennyiben a telekalakítás a jelen szerződés aláírását  
követő két éven belül nem történik meg, akkor a 170.000 eurónak megfelelő összeg 

Forintban a fizetéskori közép árfolyamon számolva az inflációval változik a 
szerződés megkötését követő két évtől a befizetés napjáig terjedő időszakra 

vonatkozóan az euró inflációval számolva.” 
 

• az 1. melléklet szerinti településrendezési szerződés kiegészül az alábbi 4.5. ponttal: 
„A jánossomorjai 01060/11 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú ingatlan ingyenes 
átadása az önkormányzat részére a 2022. december 31-ig.” 

 

2) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezés i 
szerződéstervezetnek megfelelő tartalommal kössön szerződést a beruházóval, illetve a 
módosítás kezdeményezőjével. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
 

14./ Egyéb ügyek – HEP felülvizsgálata - 17. melléklet  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között a helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálata szerepel, melyet határozatképtelenség miatt nem tárgyalt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság. Ezért dönteni kell arról, hogy a Bizottság véleményének megismerése 

nélkül tárgyalja a testület. 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 14/1. Egyéb 

ügyek napirendi pontot a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye nélkül kívánja 
tárgyalni. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



16 
 

Lőrincz György: Köszöntötte Gősi Barbarát, a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársát, aki 

a program összeállítását végezte. Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2019-ben 5 év 

időtartamra fogadta el a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi Programját, melyet felül kell 

vizsgálni. Az elfogadás óta bekövetkezett változásokat vezette át a kolléganő. Átadta a szót a 

képviselő-testület tagjainak. 

Lipovits Máté: Jól mutatja a program, hogy öregszik a Város lakossága, de a 0-14 év közötti 

gyermekek számának csökkenése megállni látszik. Fordulat tapasztalható, mely köszönhető az 

állami intézkedéseknek, új utcákban biztosított építkezési lehetőségeknek, bölcsőde 

fejlesztésnek. Meglepte az elvándorlás növekedése a KSH adatai alapján, melyen a 

népszámlálás pontosít majd. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat helyben segít. Kiemelte az 

szociális étkeztetést, a szociális tűzifa biztosítását, a gyermekjóléti gondozást, a 

bölcsődebővítést, az idősek nappali ellátását, az alacsonyabb térítési díjakat a környező 

településektől, illetve a szociális bérlakások alacsony bérleti díját. Szerencsére a 

munkanélküliség elenyésző. A bérlakás állomány folyamatos csökkenésen megy keresztül, 

ennek oka a sok elöregedett, rossz állapotú ingatlanok bontása. Elmondta, hogy idén is az 

önkormányzatnak 30.000.000 Ft-os felújítási kerete van. Felhívta a figyelmet egy új bérlakás 

építésére önköltségen, vagy pályázat segítségével. Véleménye szerint érdemes lenne 

meggondolni. A lakás alkalmas lehetne tanárok, orvosok, pedagógusok lakhatásának 

biztosítására, ennek hiányában alul fogunk maradni. Hosszú távú szellemi tőkében megterülő  

beruházásnak látja. 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy az érintettek mennyiben vannak tisztában lehetőségeikke l. 

Érdeklődött továbbá, hogy mennyire működik együtt az önkormányzat a nem régiben alakult 

segítséget nyújtó helyi szervezetekkel (Lions Club, Karitász).  

Gősi Barbara: Akik segítséget igényelnek jellemzően hozzánk, vagy a két családgondozóhoz 

fordulnak. Ha jól tudja, január 1-jétől a családsegítő szolgálat feladata kiegészül a 

fogyatékosságügyi tanácsadással. Elmondta továbbá, hogy anyagi jellegű gondok esetén segít 

az önkormányzat, vagy tovább irányítja az érintetteket a megfelelő szakemberekhez. Válaszul 

elmondta továbbá, hogy van együttműködés és az önkormányzat és a helyi Lions Club között, 

de ez is jellemzően a családsegítőn keresztül valósul meg.  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a HEP felülvizsgálatát. 
 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2022. (IX.7.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az intézkedési terv) elfogadja.  

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

Határidő:  azonnal 
 

Gősi Barbara elhagyta az üléstermet. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy kiküldésre került a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének levele, melyben megköszöni a Képviselő-
testületnek a helyi önkéntes tűzoltó egyesület támogatását. Hangsúlyozta, hogy kiváló 

kapcsolat van az önkéntes tűzoltó egyesület és az önkormányzat között. 
 
Közérdekű kérdések, bejelentések: 

 
Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e közérdekű kérdésük, 

bejelentésük. 
 
Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 
Lőrincz György: Elmondta, hogy az ülésen már szóba kerültek a drasztikusan emelkedő 

energiaárak, melyek érintik az önkormányzatot növekedő kiadások formájában. A sajtóban is 
olvasható, hogy egyes önkormányzatok hogyan készülnek energiahatékonysági 
intézkedésekkel. Jövő héten mi is áttekintjük az intézményvezetőkkel a lehetőségeket, egy 

rövid távú intézkedési tervet készítünk, majd egy közép-és hosszú távú intézkedési tervet. 
Például rövid távú intézkedés a termosztát szabályozása, de beruházást igénylő fejlesztések is 

szerepelni fognak a hosszú távú tervekben. Reméli, hogy drasztikus intézkedések (pl. 
intézmények bezárása) nem fognak bekövetkezni. Tájékoztatta a testületet, hogy holnaptól 
kezdődik a X. Malomfesztivál programja, melyet az önkormányzat is támogat. Elmondta 

továbbá, hogy két hét múlva a Jánossomorja Városnapok programsorozat lesz. Tájékoztatta 
továbbá a testületet, hogy 2022. szeptember 22-én 17 órakor ünnepi képviselő-testületi ülés lesz 

a városi kitüntető címek átadására. A hivatalos meghívót írásban megküldjük. Tájékoztatta 
továbbá a testületet, hogy 2022. szeptember 30-án lesz a városi idősek napja ünnepség, melynek 
programja hamarosan megjelenik. Elmondta továbbá, hogy tervezetten a következő rendes ülés 

október 26-án, szerdán lesz. 
 

Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 
 
Lőrincz György: Megköszönte a jelenlévők munkáját, a képviselő-testület ülését 17 óra 16 

perckor berekesztette. 
 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 


