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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. október 11. napján (kedden) 7 óra 30 perckor a Városháza tárgyalójában (9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott rendkívüli 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 és 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, 7 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

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

1) Energiahatékonysági intézkedési terv elfogadása 

 

2) A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti-és működési szabályzatának 

módosítása 

 

3) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017. (VI.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

4) A Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kapcsolatos egyes döntések meghozatala 

 

5) Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1./ Energiahatékonysági intézkedési terv elfogadása – 3. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 1./ napirendi pont az energiahatékonysági intézkedési terv 

elfogadása. A napirendi pontot előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye 

nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

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

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a sajtóban, médiában is hallhatták, olvashatták a testület 

tagjai, hogy egyes önkormányzatok milyen döntéseket hoztak annak érdekében, hogy 

takarékoskodjanak az energiával. Az intézményvezetőkkel, a jegyzővel és az adó-és pénzügyi 

osztályvezetővel közösen áttekintettük az önkormányzat helyzetét és úgy értékeltük, bizonyos 

szemléletformáló intézkedések bevezetése vált szükségessé. Jelen előterjesztésben foglalt 

intézkedésekkel az intézményvezetők is egyetértenek. Az előterjesztésben szereplő 

intézkedések jellemzően anyagi ráfordítást nem igénylő intézkedések, inkább szemléletformáló 

jellegűek. Elmondta továbbá, hogy később a kisebb anyagi ráfordítást igénylő fejlesztések 

kerülnek megvalósításra, például mozgásérzékelő lámpák elhelyezése lépcsőházban, 

mosdókban. Ezt követően pedig a testület elé kerül majd a nagyobb mértékű anyagi ráfordítást 

igénylő fejlesztések, mint a kazáncserék, napelem fejlesztések lehetősége.  

 

Bella Sándor megérkezett az ülésterembe. 

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy a határozati javaslat 3. pontjában mit jelent a központi 

világítás. 

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy jellemzően a közvilágítást jelenti. Az utóbbi években 

kiépített park megvilágítások, temetőmegvilágítás nem képezi a közvilágítás részét. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy hallottak napja, mindenszentek kivételt képez-e. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a temető nyitvatartási idejében igen, utána lekapcsolásra 

kerül a megvilágítás. 

 

Maglódi Zsolt: Véleménye szerint, ha a bojlert csak kézmosásra használják, 55 foknál 

kevesebb hőfokban is szabályozni lehetne. Érdeklődött továbbá, hogy a csoportok be fognak-e 

férni a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtárba. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetője meg fogja tudni oldani a csoportok áthelyezését, azonban új csoportot nem 

fog tudni fogadni az intézmény. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a környék 

polgármesterei un. „energiaközösséget” hoztak létre, az E.ON-hoz kívánnak fordulni, hogy 0-

4 óra között járuljon hozzá a közvilágítás lekapcsolásához azokon a településeken, ahol ezt 

kérik. 
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Horváth Dániel: Nem támogatja a közvilágítás lekapcsolását. Érdeklődött továbbá, hogy az 

adventi díszkivilágítással, hogy lesz. Véleménye szerint időkapcsolóval megoldható lenne. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy lehet, hogy eljön az az idő, amikor el kell gondolkozni a 

közvilágítás időszakos lekapcsolásán.  

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint lemaradásban vagyunk a LED-es közvilágítás területén. 

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy a közvilágítás kérdésével régóta foglalkozik Jánossomorja. 

Jánossomorja sokkal jobb helyzetben a többi településhez képest, hiszen korábban még 

energiatakarékosnak számító lámpatesteink vannak. A lámpák élettartama következő években 

fog lejárni, most érkezik el a cseréjük. Elmondta továbbá, hogy több ajánlatot kért az 

önkormányzat, mely rövidesen a képviselő-testület elé kerül. A konstrukciók hasonlóak, az 

ajánlatok eltérő tartalmúak. A hőfokokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a fűtési rendszerek 

különbözőek, minden épületnek más a kazánja, más a szabályozása. Elmondta továbbá, hogy 

megtörténik a hőmérők beszerzése a hőmérsékletek követéséhez. Sajnos vannak olyan kazánok 

is, amelyek nem szabályozhatóak, így hosszabb folyamat lesz a határozatban szereplő hőfokok 

elérése.  

 

Lőrincz György: Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy az energiahatékonyságról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet alapján az 

önkormányzatnak energiahatékonysági intézkedési terveket kell készíttetni. Elmondta, hogy 

két cégtől kért az önkormányzat ajánlatot, későbbiekben kiválasztják a tervek elkészítőjét. 

Olyan terveket szeretnének, amelyek utánkövethetők és valós intézkedéseket tartalmaznak. A 

sajtóból értesülhetett a testület, hogy szociális alapon túl rezsitámogatásokat vezett be több 

önkormányzat is. Kérte a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy egyeztessenek az esetleges lehetőségekről. 

Véleménye szerint januártól emelkedni fog a rászorulók száma településünkön is. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy van-e az önkormányzatnak szükséglakása.  

 

Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs ilyen ingatlana. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az intézkedési terv elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei energiaracionalizálása, 

illetve az energiafelhasználás csökkentése érdekében 2022. október 15-ei hatállyal az alábbi 

döntéseket hozta: 

1. Az önkormányzati intézményekben az alábbi hőmérsékleti értékeket kell alkalmazni: 

 

1.1. Megengedett legmagasabb hőmérséklet fűtési idényben az intézményekben: 

1.1.1. Munkaidőben, 1,5 méteres magasságban mérve: 

1.1.1.1. Állandó tartózkodásra használt helyiségekben 21 C, kivéve a 

bölcsődében és az óvodákban, ahol 1 méteres magasságban 22 C lehet. 
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1.1.1.2. Nem állandó tartózkodásra használt helyiségekben 18 C. 

1.1.2. Munkaidőn kívül, 1,5 méteres magasságban mérve: 19 C. 

1.2. Megengedett legalacsonyabb hőmérséklet azokban az intézményekben, ahol hűtésre 

van lehetőség: 25 C. 

 

2. A biztonsági és vészvilágítás kivételével tilos az önkormányzati épületek és műemlékek 

külső megvilágítása. 

 

3. Tilos a parkok, játszóterek, parkolók, temetők egyedi megvilágítása a központi közvilágítás 

kivételével 20 óra után. 

 

4. Este 21 órától reggel 5-ig tilos megvilágítani a reklámfelületeket. 

 

5. Vízmelegítő bojlerek felfűtési hőfokát maximum 55 C-ra kell beállítani. 

 

6. Az intézményekben a központi fűtésen kívül a dolgozóknak egyedi hőforrásokat bevinni és 

használni tilos. 

 

7. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek működési idejét a fűtési 

időszakban csökkenteni kell az alábbiak szerint: 

 

7.1. A Városi Könyvtár pénteken, szombaton és vasárnap zárva tart. 

7.2. A Sós Antal Közösségi Ház, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény zárva tart. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, illetve valamennyi intézményvezető 

Határidő: 2022. október 15., illetve folyamatos 

 

2./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti-és működési 

szabályzatának módosítása – 4. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 2./ napirendi pont a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti-és működési szabályzatának módosítása. A napirendi pontot előzetesen a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell 

arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 153/2022. (X.11.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy az energiamegtakarítás érdekében négynapos munkahetet 

vezetne be a hivatal október 15-étől, mely azt jelenti, hogy csütörtök délutántól nem kell fűteni 

a Városháza épületét. Tudni kell, hogy a legrosszabb energiahatékonyságú intézménye az 

önkormányzatnak a Városháza, régi rendszeren régi kazánok vannak. A Városháza 

energiakorszerűsítésére elnyert pályázat várhatóan a következő fűtési időszakra valósul meg. 

Elmondta, hogy egyeztetésre került a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal az új 

nyitvatartási rend, amely pozitívan állt a megkereséshez. Ennek eredményeként pénteken nem 

lesz Kormányablakban ügyfélfogadás Jánossomorján, az itt dolgozó kormánytisztviselők 

Mosonmagyaróváron dolgoznak pénteki napokon. A Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó 

kollégái is jól fogadták a négynapos munkahét bevezetését.  

 

dr. Péntek Tímea: Módosító indítványt kíván tenni - Újrónafő Község Önkormányzata 

Polgármesterével egyeztetve - az újrónafői pénztári órák vonatkozásában. Kérte, hogy a testület 

a pénztári órát szerda 9-12 óráig állapítsa meg. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy hogy alakul a pihenőidő, hiszen látja, hogy a heti negyven 

óra megmarad. 

 

dr. Péntek Tímea: Válaszul elmondta, hogy a jelenlegi 30 perc munkaszüneten kívül plusz 

húsz perc munkaközi szünetet kell biztosítani, így napi ötvenperc pihenőidő lesz. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy érinti-e az ügyfélfogadást. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy az ügyfélfogadási időt nem érinti. 

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy milyen megtakarítást lehet elérni ezzel. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy egy gépészmérnök volt egyeztetni az önkormányzatnál, aki 

ezt a területet kutatja. Elmondta, hogy kutatási alapján a teljes leállással további 5-10% 

megtakarítás érhető el a temperáláshoz képest.  

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy több tényezőtől függ, hogy mi az induló hőmérséklet, mennyi 

a külső hőmérséklet, illetve hány napra szükséges lekapcsolni a kazánt. Felhívta a figyelmet 

továbbá a hőmérséklet és hőérzet különbségére.  

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy a Tankerületnél megbízott más szakemberek is ezt mondták, hogy 

így lehet a legjobban spórolni. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2022. (X.11.) Kt. határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és egyetért a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a munkáltatói jogkör 

gyakorló(k) által bevezetett munkarenddel.  
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2) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben 

foglalt tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján 

- jóváhagyja a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 2022. október 15-ei hatálybalépéssel. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról – 5. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az 3./ napirendi pont a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

11/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi pontot előzetesen a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell 

arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 3./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy hivatali időn belül ingyenes a házasságkötés, azonban a 

pénteki nap már hivatali időn kívüli lesz, így fizetőssé válik a házasságkötés pénteki napokon. 

A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá, hogy a Városháza házasságkötő terme csütörtök 

délutántól fűtetlen, helyette választható a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár fűtött 

előadóterme is házasságkötés céljából. 

 

Winkler László: Véleménye szerint ajánljuk fel a fűtés díjának megfizetésével a házasságkötő 

termet is. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy azért döntött korábban a testület a négynapos munkahétre 

történő áttérésről, mert így leáll a fűtési rendszer a Városházán csütörtökön délután és 

energiamegtakarítás érhető el. A képviselő javaslata esetén a hétvégi házasságkötés alkalmával 

azonban a teljes Városháza épületét fűteni kellene, mert helyiségenként nem szabályozható. 

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy két anyakönyvi eseményt érint az elkövetkező 

időszakban a jelenlegi előjegyzés alapján. 

 

dr. Mihályi Zsuzsanna: Véleménye szerint mindenkitől alkalmazkodást kíván ez a helyzet, 

amiben élünk. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2022. (X.13.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

11/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

4./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kapcsolatos egyes döntések meghozatala – 6. 

melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 4./ napirendi pont a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással 

kapcsolatos egyes döntések meghozatala. A napirendi pontot előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-

testület a bizottság véleménye nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 4./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának 

Elnöke két kéréssel fordult a települési önkormányzatok felé. Egyrészt a társulási megállapodás 

módosítása vált szükségessé, másrészt a társult településeknek lakosságszám arányos 

hozzájárulást kellene biztosítani a KESZI pótelőirányzatának biztosításához. Jánossomorja 

Város vonatkozásában ez 2.711.160 Ft többlet hozzájárulást jelent az idei évben az általános 

tartalék terhére.  

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy körülbelül hány fő veszi igénybe a szolgáltatásokat.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az igénybe vevők száma a KESZI beszámolójából ismerhető 

meg, melyet a társulási tanács tárgyal évente, de elmondható, hogy a szolgáltatásokat 

lakosságszám arányosan vesszük igénybe. Hegyeshalom, Jánossomorja az igénybe vevők 

szempontjából Mosonmagyaróvárt követi a sorban. 

 

dr. Mihályi Zsuzsanna: Elmondta, hogy az idősek bentlakásos otthonát is számos helyi család 

veszi igénybe, akiknek nagy segítséget jelent a fekvőbetegek, idősek ellátása. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a társulási megállapodás módosításához történő 

hozzájárulást. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2022. (X.11.) Kt. 

határozat 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodása 8.jb. és 8.jc. pontjának hatályon kívül 

helyezéséhez, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 

megváltozásával. 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy jelen 

határozat 1. pontja értelmében Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodás 9.) pontján a változások átvezetésre kerüljenek. 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Társulási 

Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lépjen. 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jelen határozat 

2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

5. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá. 

6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  

7. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás intézményeinek 

2022. szeptember havi likviditási jelentése alapján, valamint a Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás 2022. szeptember 20-án e tárgyban hozott tanácsi döntése alapján 

megállapítja, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére pótelőirányzat 

biztosítása szükséges a következők alapján: 

Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézmény működési hiányra 

vonatkozó pótelőirányzat igénye 

2022. szeptember havi előrejelzés 

alapján   54 452 530 Ft 
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2. Jelen határozat 1. pontja alapján, a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás költségvetésében megtervezett „szolidaritási alap” 

hozzájárulást (10 Ft/lakos), és a „kórházi eszközök beszerzésére” céljára szánt 

támogatást (20 Ft/lakos) megszüntetését támogatja azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő 

maradvány forrás felhasználásra kerül a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2022. 

szeptemberi hónapban készült, ez évi várható működési hiány finanszírozására szolgáló  

pótelőirányzat biztosítására. 

 

3. Jelen határozat 1. pontja szerint, a Képviselő-testület elrendeli Jánossomorja Város 

Önkormányzata által, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 47/2022. (IX.20.) TT 

határozata alapján, még biztosítandó 443 Ft/lakos forrás teljesítését, 2.711.160 Ft 

összegben a 2022. évi általános tartalék terhére 2022. október 31-ig. Az összeg 

felhasználásáról a Társulás a 2022. évi zárszámadás keretében számol el. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő- testület jelen határozat 

szerinti döntéséről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 

Felelős:           Lőrincz György polgármester 

Határidő:  1. és 2. pont vonatkozásában 2022. október 18. 

   3.határozati pont vonatkozásában 2023. május 31. 

   4. határozati pont vonatkozásában 2022. december 31. 

Ennek finanszírozása 
  

- kórházi eszközbeszerzés soron 

rendelkezésre álló forrás 

(maradvánnyal együtt) 
 

3 680 000 Ft 

- szolidaritási alapon 

rendelkezésre álló forrás 

(maradvánnyal együtt) 
 

5 700 000 Ft 

- 2021. évi külön hozzájárulás 

elszámolásából fent maradó rész a 

Tanács 33/2022. (V.24.) TT 

határozata alapján 
 

5 006 919 Ft 

- a 2021. évi beszámoló alapján a 

Tanács 32/2022. (V.24.) TT 

határozata alapján kapott többlet 

állami támogatás mely a Társulás 

általános tartalék során 

rendelkezésre áll 
 

3 390 252 Ft 

eddig rendelkezésre álló források 

összesen:   17 777 171 Ft 

még biztosítandó forrás 

tagtelepülések által 
 

36 675 359 Ft 
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5./ Egyéb ügyek 

 

5/1. Egyéb ügyek – Kiegészítő önerő biztosítása - 7. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a kiegészítő önerő biztosítása 

a termelői piac bővítésével kapcsolatos pályázathoz. A napirendi pontot előzetesen a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a 

képviselő-testület a bizottság véleménye nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5/1. napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy zajlik a Jánossomorja, helyi termékértékesítő piac fejlesztése 

tárgyú pályázat keretében a közbeszerzés előkészítése és felmerült, hogy bizonyos összeget a 

támogató nem minősített elszámolhatónak. Az el nem számolható költségeket önrészként az 

önkormányzatnak kell vállalnia.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület döntött arról, hogy a VP6-

7.2.1.1-20 kódszámú Felhívásra benyújtott 3318732283 azonosító számú, 

„Jánossomorja, helyi termékértékesítő piac fejlesztése” /építési beruházás/ tárgyú 

projekthez 661.479 Ft kiegészítő önerőt biztosít a Jánossomorja Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására és intézkedések 

megtételére. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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5/2. Egyéb ügyek – Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

módosítása - 8. melléklet  

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. A napirendi pontot előzetesen a 

Humánpolitikai Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a 

bizottság véleménye nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5/2. napirendi 

pontot a Humánpolitikai Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy egy új kormányzati funkció felvétele miatt szükséges a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása. Megadta a szót 

Világi Ariella adó-és pénzügyi osztályvezetőnek. 

 

Világi Ariella: Elmondta, hogy egy sikeres pályázatot követően a bérfejlesztési pályázat 

kiadásait, bevételeit erre az új kormányzati funkcióra kell könyvelni. A Magyar 

Államkincstárhoz benyújtásra kerülő havi beszámolókban pedig csak olyan kormányzati 

funkció szerepelhet, amely szerepel az intézmény alapító okiratában. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az alapító okirat módosítását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

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

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását és annak egységes 

szerkezetbe foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

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

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásban 

történő átvezetéséről.  

 

3) Felhatalmazza az polgármestert, hogy az 1) pontban jóváhagyott módosító okiratot, 

illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
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Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

5/3. Egyéb ügyek – Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 

és kirendeltségén a téli igazgatási szünetek időszakának módosítására - 9. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a javaslat a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a téli igazgatási szünetek időszakának 

módosítására. Elmondta továbbá, hogy az előterjesztés szerint az igazgatási szünet 2023. január 

5-éig tartana. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 108/2021. (XI.24.) 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén, kirendeltségén az igazgatási szünet időtartama télen: 2022. 

december 22-től 2023. január 5-ig tart.” 

A határozat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

5/4. Egyéb ügyek – Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjének kérelme - 10. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Kék Bagoly Bölcsőde 

intézményvezetőjének kérelme. A napirendi pontot előzetesen a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye 

nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5/4. Egyéb 

ügyek – 2022. október 15. napján történő zárva tartás c. kérelmet a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 
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Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetője kérelemmel 

fordult a képviselő-testülethez az intézmény 2022. október 15-én történő zárva tartás miatt. 

Felmérte az intézményben a szülői igényeket az áthelyezett munkanapra vonatkozóan és az 

igényekre és az energiamegtakarításra tekintettel javasolja az intézmény zárva tartását.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2022. október 15-ei zárva tartását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 165/2022. (X.11.) Kt. határozata 

 

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

Bagoly Bölcsőde 2022. október 15. napján zárva tart. 

 

2) Felkéri az intézményvezetőt, hogy a szülőket, gondviselőket és alkalmazotti közösséget 

haladéktalanul értesítése. 

 

Felelős:  Németh Tímea intézményvezető 

Határidő: 2022. október 12. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Kék Bagoly Bölcsőde 

intézményvezetőjének kérelme. A napirendi pontot előzetesen a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye 

nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5/4. napirendi 

pontot – téli szünet meghosszabbítása tárgyú kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

véleménye nélkül kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az intézményvezető kérte továbbá az intézmény 2023. január 

6. napjáig történő zárva tartását az iskolákhoz és óvodákhoz hasonlóan. Megkérdezte a 

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

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a téli zárvatartás módosítását 2023. január 6-ig. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2022. (X.11.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 104/2021. (XI.24.) 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

1) „Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kék 

Bagoly Bölcsőde nyári és téli nyitvatartási idejét és rendjét, illetve a nyári és téli ügyeleti 

rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A bölcsőde nyári zárva tartása: 2022. július 25 – 2022. augusztus 5. 

A bölcsőde téli zárva tartása: 2022. december 22. – 2023. január 6. 

A nyári és téli zárva tartási időn kívül – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 43. § (1)-(3) 

bekezdés kivételével - normál munkarend szerint működik az intézmény.” 

2) A 104/2021. (XI.24.) Kt. határozat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

Felelős:  Németh Tímea intézményvezető 

Határidő: 2023. január 6. 

 

5/5. Egyéb ügyek – Fizetési meghagyás kezdeményezése 

 

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

indítása. A napirendi pontot előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság nem tárgyalta, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a bizottság véleménye 

nélkül tárgyalja az előterjesztést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2022. (X.11.) Kt. 

határozata 

 

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

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó 

Szervezet Napközi Otthonos Konyha szervezeti egysége jelezte, hogy több étkező nagyobb 

mértékű térítési díj hátralékot halmozott fel, a térítési díjat a fizetési felszólítások ellenére sem 

fizették meg. A felhalmozódott térítési díj hátralékokat fizetési meghagyásos eljárásban 

érvényesítheti az önkormányzat. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 169/2022. (X.11.) Kt. határozata 

 

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

felhalmozódott térítési díj hátralékokat fizetési meghagyásos eljárásban, végrehajtási 

eljárásban érvényesíteni kívánja. 

 

2) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az eljárások 

lefolytatása során felmerülő illetékek, díjak költségeinek megtérítését az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

 

3) Felkéri a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Vezetőjét és dr. 

Vajda Attilát az önkormányzat állandó megbízással rendelkező ügyvédjét a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  1)-2) pont vonatkozásában Lőrincz György polgármester 

3) pont vonatkozásában Bella Sándor igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések: 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a következő rendes ülés 

2022. október 26. napján (szerdán) 16 órakor lesz. 

Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György polgármester 8 óra 35 perckor a képviselő-testület ülését berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 


