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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. szeptember 22. napján (csütörtökön) 16 óra 30 perckor a Városháza 

tárgyalójában (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a rendkívüli képviselő-testületi ülésen. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, azonban Molnár Gábor, Molnár 

Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna, Jánó Zoltán képviselő nincs jelen, akik távolmaradását 

előzetesen bejelentették. Ismertette a képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívónak 

megfelelően. 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, 6 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2022. (IX.22.) Kt. 

határozata 

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

1) Egyedi támogatási kérelem elbírálása 
 

2) Véleménynyilvánítás a Győri Tankerületi Központ döntés-tervezetéről 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
Határidő: azonnal 

1./ Egyedi támogatási kérelem elbírálása – 3. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 1./ napirendi pont az egyedi támogatási kérelem 

elbírálása, melyet a testületi ülés előtt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság nem tárgyalt, így dönteni kell arról, hogy a testület a 
bizottságok véleménye nélkül kívánja tárgyalni.  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2022. (IX.22.) Kt. 

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

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a Humánpolit ika i 
Bizottság véleménye nélkül kívánja megtárgyalni. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a Jánossomorja Baseball Egyesület nyújtott be 500.000 Ft 
összegű egyedi támogatási kérelmet. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

kérdés, észrevétel a kérelemhez. 

Winkler László: Elmondta, hogy a Jánossomorjai Rascals Baseball Egyesület idén ünnepli 
alapításának 25. évfordulóját. Az eltelt idő alatt az ország egyik legismertebb baseball csapatává 
fejlődtek, és eredményeiken kívül az utánpótlás nevelésben is. Minden korosztályban adnak 

játékosokat a nemzeti csapatba. A város hírnevét nem csak szerepléseikkel, de a helyben 
szervezett színvonalas tornákkal is öregbítették. A csapat köré egy aktív, gyermekekből és 

szüleikből álló közösséget kovácsoltak, akikkel közösen tartják rendben a pályát. Az 
Önkormányzat eddig is tevékenyen vett részt az egyesület támogatásában, de javasolnám, hogy 
a 25. évforduló alkalmából a város 500.000 Ft-tal járuljon hozzá a további síkeres működéshez.  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az egyedi támogatás odaítélését. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2022. (IX.22.) Kt. 

határozata 

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

sz. 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  

Jánossomorja Baseball 

Egyesület 

500.000 Ft Hangosítás: 90.000 Ft 

Biztonsági szolgálat: 98.000 Ft 
VIP vendégek, rendezők étel és üdítő 

költsége (50 db): 120.000 Ft 
Díjak: 50.310 Ft 
Adománygyűjtő dobozok: 24.206 Ft 

Zászlók (asztali és normál): 91.586 Ft 
Szemeteszsák, papírtörlő: 13.382 Ft 

Gázpalack (sátorfűtés): 18.630 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.  
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Felelős:  Lőrincz György polgármester 
   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. szeptember 30., ill. 2022. október 24. 

2./ Véleménynyilvánítás a Győri Tankerületi Központ döntés-tervezetéről – 4. melléklet  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2./ napirendi pont a Véleménynyilvánítás a Győri 
Tankerületi Központ döntés-tervezetéről, melyet a testület ülése előtt a Humánpolit ika i 

Bizottság nem tárgyalt, így dönteni kell arról, hogy a Bizottság véleménye nélkül kívánja 
tárgyalni. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2022. (IX.22.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2./ napirendi 
pontot a Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül kívánja megtárgyalni. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

Lőrincz György: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
döntés-tervezethez.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2022. (IX.22.) Kt. 

határozata 

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

Tankerületi Központ TK/074/03395-1/2022. iktatószámú 2023/2024. évi felvéte li 

körzetekről szóló döntés-tervezetével egyetért. 

 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy a Győri Tankerületi Központ vezetőjét értesítse.  

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal, ill. 2022. október 15. 
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Lőrincz György polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 50 perckor berekesztette. 

 
 

K.m.f. 

 
 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 
 


