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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. november 10. napján (csütörtökön) 8 órakor 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 képviselő-testület rendkívüli ülésén. 

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

nincs jelen, aki távolmaradását előzetesen bejelentette. 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, 8 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

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

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

 

2) Döntés a 2023. évi villamosenergia beszerzés megindításának lehetőségéről 

 

3) Döntés egyes közétkeztetéssel összefüggő kérdésekben 

 

4) Egyéb ügyek 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata – 3. 

melléklet 

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

Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálata, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

véleményét. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a rendelet-tervezet kisebb korrekciókat tartalmaz, a Bizottság 

egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzati rendelet módosítását. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2022. (XI.14.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. 

(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

2./ Döntés a 2023. évi villamosenergia beszerzés megindításának lehetőségéről – 4. 

melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2./ napirendi pont a döntés a 2023. évi villamosenergia 

beszerzés megindításának lehetőségéről. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is, azonban jelen van az önkormányzat energetikai 

szakértője is. Megadta a szót a Bizottság véleménye előtt, Benke Zsolt szakértőnek. 

Benke Zsolt: Elmondta, hogy a villamosenergia és földgáz piac drasztikus változásokon megy 

át, melyet az önkormányzatok és a lakosság is megérez. A változások a tavalyi év folyamán 

indultak el, melyet a kialakult orosz-ukrán konfliktus tovább tetézett. Az áremelkedések fő oka 

azonban nem a háború, hanem egyéb más okok, ilyen például az atomerőműbezárások, 

megújuló energiára történő áttérés. Hangsúlyozta, hogy az emiatt kieső villamosenergia 

mennyiséget földgáztüzelésű erőművek pótolják, így a két energiahordozó ára jelentősen 

összefügg. Korábban az önkormányzat versenypiacról vásárolta közbeszerzés útján a 

villamosenergiát, mely egyetemes szolgáltatás alá került vissza 2022. január 1-jétől, azonban 

annak önkormányzati szektorban történő megszűnését követően végső menedékes szolgáltatás 

alá tartozik az önkormányzat. A végső menedékes szolgáltatásban az intézmények energiára 

106 Ft, míg a közvilágítás energiadíja 92 Ft, melynek két-háromszorosa jelenleg a versenypiaci 

árak. Hangsúlyozta, hogy a jogszabályváltozások és a piac is dinamikusan változik. Megszűnik 

2022. december 31-én a végső menedékes szolgáltatás, azonban a tegnap megjelent hirdetmény 

alapján lehetőség van az önkormányzatoknak az MVM Zrt-nél nyilatkozni a további 

szolgáltatásról. A közbeszerzésnél 15.000.000 Ft az értékhatár, a jelenlegi energiaárakkal eléri 

ezt az önkormányzat. Kérdés, hogy egy-vagy két évre kíván beszerzést indítani az 

önkormányzat. Két lehetőség áll az önkormányzat előtt, egyrészről közbeszerzést indítani 2023. 

január 1-jétől kezdődő időszakra, vagy továbbra is az MVM Zrt-nél folytatólagosan szerződni. 

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy 1,5-2 millió Ft a közbeszerzés díja, illetve az MVM Zrt. 

valószínűleg kedvezőbb árakat tud biztosítani a versenypiaci árakhoz képest. A 

Belügyminisztérium tájékoztatta továbbá az önkormányzatokat, hogy lehetőség van a 

Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság Központosított Közbeszerzési Rendszerén 

(továbbiakban: KEF felületen) ajánlatot kérni, azonban a KEF felületen közvilágítás 

beszerzésére nincs lehetőség, így a korábbi EKR felületet kell használni. Valószínűsíthető, 

hogy az MVM Zrt. kedvezőbb energiaárakat fog adni, a KEF felületen 299 Ft volt az utolsó 

ismert piaci ár. Javasolta, hogy az önkormányzat az MVM Zrt-nél maradjon tovább a 

valószínűsíthető kedvezőbb árak miatt. Elmondta továbbá, hogy gyakori a versenypiaci 

szerződésekben, hogy az energia szolgáltatók és kereskedők ún. képletes ár formulára 

szerződnek, amely azt jelenti, hogy a tőzsdei ár átlagához kötik az energiadíját, melyre egy 25-

30 EUR értékű kereskedői felár kerül. Hangsúlyozta, hogy itt jelentős az euró és forint árfolyam 

kockázata is. 

Lőrincz György: Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát, 

véleményét. 
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Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság is meghallgatta Benke Zsolt tájékoztatását. A 

Bizottság tagjai javasolták, hogy jelenleg ne indítson villamosenergia beszerzést az 

önkormányzat, illetve ne nyilatkozzon a folytatólagos szolgáltatásról az MVM Zrt. felé, melyet 

a bizottság egyhangúan támogatott. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a tegnapi este megjelent a Magyar Közlönyben a 

veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 

Kormányrendelet, mely alapján a Képviselő-testület szabályozhatja a közvilágítás mértékét, 

időtartamát. A Kormányrendelet alapján az energiaszolgálató nem írhatja elő bármely szerv 

jóváhagyásának, véleményének beszerzést. 

Németh Tímea intézményvezető megérkezett az ülésterembe. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy jelenleg nem kíván 

villamosenergia beszerzést indítani, illetve jelenleg nem kíván nyilatkozni a folytatólagos 

szolgáltatásról az MVM Zrt. felé. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Benke Zsolt energetikai szakértő elhagyta az üléstermet. 

 

3./ Döntés egyes közétkeztetéssel összefüggő kérdésekben – 5. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 3./ napirendi pont a döntés egyes közétkeztetéssel 

összefüggő kérdésekben. Köszöntötte Németh Tímea és Bella Sándor intézményvezetőket. 

Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság javaslatát, véleményét. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a határozati javaslat alapján a Kék Bagoly Bölcsődében 2023. 

január 1-jétől tálalókonyha működik kizárólag a Napköziotthonos Konyha részeként, a 

Napköziotthonos Konyha szervezeti egység pedig a Bölcsőde részeként működik tovább. A 

Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a szervezeti átalakítás egyeztetésre került az érintett 

munkavállalókkal, akik elfogadják a változást. Elmondta továbbá, hogy a határozati javaslat 

alapján Molnár Gábor képviselőt megbízná a képviselő-testület közétkeztetési tanácsadással, 

aki elvállalta a felkérést. Megadta a szót Horváth Dániel képviselőnek. 

Horváth Dániel: Hangsúlyozta, hogy a Konyha átszervezését a költséghatékonyság indokolja. 

Bella Sándor: Elmondta, hogy a Napköziotthonos Konyha létszáma 11 fő, múlt év óta 10 fővel 

működik, 1 üres státusz nincs betöltve. Hangsúlyozta, hogy figyelembe kell venni, hogy a 

Napköziotthonos Konyha nem csak főzőkonyhaként működik, hanem a Klafszky Katalin 

Tagiskolában tálalókonyhaként is. Elmondta továbbá, hogy a Napköziotthonos Konyha 
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főzőkonyhája műszakilag elavult, felújítása nem 10 millió Ft lenne, hiszen újra kell tervezni 

például a Konyha energiaellátását, szellőzést. 

Lőrincz György: Megadta a szót, Lipovits Máté képviselőnek. 

Lipovits Máté: Hangsúlyozta, hogy a Konyhán a költséghatékonyság megvalósítása a cél a 

beszerzések racionalizálása mellett, fel sem merült a Képviselő-testületben a munkahely(ek) 

megszüntetése. 

Bella Sándor: Elmondta, hogy már korábban is egyeztettek a Bölcsőde vezetőjével a 

beszerzések összehangolásáról, azonban egy szervezeti egységen belül ez könnyebbé válik. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

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

Bagoly Bölcsődében az intézményvezető javaslatával egyetértve 2023. január 1-jétől 

önálló főzőkonyhát - a növekedő energiaárakra, élelmiszerárakra, beruházási költségre 

tekintettel nem tart fenn -, azt integrálja a Napközi Otthonos Konyha szervezeti 

egységébe. 2023. január 1-jétől a Kék Bagoly Bölcsődében a Napközi Otthonos Konyha 

részeként működő tálalókonyhát működtet. 

 

2) Döntött továbbá arról, hogy 2023. január 1-jétől a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet Napközi Otthonos Konyha szervezeti egysége a Kék Bagoly 

Bölcsőde önálló költségvetési szerv önálló telephelyeként működik tovább. 

 

3) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

4) Felhatalmazza az intézményvezetőket a feladatok ellátására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  Németh Tímea és Bella Sándor intézményvezetők 

Határidő: 2022. december 31. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

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

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalását az 1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.  
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2) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntését követően 15 napon belül gondoskodjon a 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 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. 

 

4) Felhatalmazza továbbá a polgármestert a 2) pontban foglalt eljárás során felmerülő 

technikai módosítások végrehajtására.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

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

Bagoly Bölcsőde 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 Kék Bagoly 

Bölcsőde 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. 

 

4) Felhatalmazza továbbá a polgármestert a 2) pontban foglalt eljárás során felmerülő 

technikai módosítások végrehajtására.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor képviselő megbízására vonatkozó 

határozati javaslatot. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 
 

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

Otthonos Konyha téli leállásáig (2022. december 21-ig) Molnár Gábor képviselőt 

megbízza közétkeztetési tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátásával: 
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− segíti a közétkeztetési feladatok Kék Bagoly Bölcsődébe történő integrálását, a 

közfeladat hatékony átadását a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó 

Szervezettől, 

− az intézményvezetőkkel együtt ellenőrzi az önkormányzat intézményeinek 

gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatos feladatait, ellenőrzi a 

közétkeztetést és gyermekétkeztetést, különös tekintettel annak minőségére, 

alapanyag felhasználására, ételek elkészítésére, étlapok összeállítására, a 

közétkeztetésben felhasznált termékek beszerzésére, energia-és élelmiszer 

felhasználás racionalizálására, egészséges életmód előtérbe helyezésére, javaslatot 

tesz a közétkeztetéssel összefüggő intézkedések megtételére,  

− kapcsolatot tart az érintett intézményvezetőkkel és a polgármesterrel feladat-és 

hatáskörében tartozó kérdésekben 

 

2) A Megbízott egy alkalommal, a 2023. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg 

(várhatóan 2023. február) beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

Amennyiben szükséges intézkedési javaslatot/javaslatokat tesz a konyha működésének 

racionalizálása költséghatékonyságának növelése érdekében. 
 

Felelős: Molnár Gábor képviselő 

Határidő: 2022. december 21.  ill. 2.) pont vonatkozásában a 2023. évi költségvetés 

tárgyalásának időpontja 

 

Németh Tímea: Megköszönte, hogy a Képviselő-testület Molnár Gábor képviselőt megbízta a 

közétkeztetési tanácsadással, építeni fog tapasztalataira 2023. január 1-jétől kezdődő működés 

során. 

 

Németh Tímea intézményvezető elhagyta az üléstermet. 

 

4./ Egyéb ügyek 

4/1. Egyéb ügyek – Felszámolási eljárás - 6. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a felszámolóbiztos tájékoztatása az 1. sz. mellékletben 

olvasható. Megadta a szót, dr. Péntek Tímea jegyzőnek. 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy amennyiben csatlakozni kíván a Képviselő-testület a 

felszámolási eljáráshoz a követelés 1,5%-ának és 0,5%-ának befizetése szükséges a 

felszámolóbiztos részére. A felszámoló biztos tájékoztatta a Hivatalt, hogy az önkormányzat 

követelésének megtérülési esély nincs, azonban a befizetés körülbelül 100.000 Ft-ot tenne ki. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

Bizottság javaslatát, véleményét. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság nem javasolja a felszámolási eljáráshoz történő 

csatlakozást 1 ellenszavazat és 3 igen mellett. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a felszámoló által 

írásban adott 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat alapján nem kíván csatlakozni a felszámolási 

eljáráshoz, így Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. 

(IX.21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés c) pontja alapján lemond követeléséről. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal  

 

4/2. Egyéb ügyek – Jánossomorjai Sportegyesület egyedi támogatási kérelme - 7. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Jánossomorjai 

Sportegyesület, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

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

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság ülésén több módosító indítványról is szavaztak, 

azonban egyetlen módosító indítvány, eredeti határozati javaslat sem kapott többséget, így nem 

tudott a Bizottság javaslatot megfogalmazni a képviselő-testületnek. 

Bella Zsolt: Javasolta az 1.200.000 Ft megítélését. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy kiemelkedő támogatást biztosított az önkormányzat az idei 

évben is a Sportegyesület részére, sőt a közüzemi kiadásokat is átvállalta. Elmondta, hogy az 

elhangzottakra tekintettel nem javasolja elfogadásra a kérelmet. Véleménye szerint az átírás 

elmaradása miatt jelentkező első közüzemi számlák nem novemberben jelentkeztek, így azokat 

sem támogatja. 

Maglódi Zsolt: Véleménye szerint kiemelkedő mértékű támogatást kapott ez idáig a 

Sportegyesület, azonban sem az eredmények, sem a szereplések nem indokolják a további idei 

támogatást. Véleménye szerint továbbá az Egyesület egyetlen támogatója az Önkormányzat 

lett, mely nem biztos, hogy az önkormányzat feladata. Elmondta, hogy vannak olyan közüzemi 

kiadások a kérelemben, melyet az Önkormányzat átvállalt korábban az Egyesülettől, csak azok 

átírása elmaradt, ezért azok kifizetését 488.000 Ft összegben javasolta. A sportpálya 

karbantartását, csapatok utaztatását nem támogatja tekintettel arra, hogy az előző pályázatban 

is szerepelt. 

Winkler László: Elmondta, hogy az 1.200.000 Ft-os támogatást támogatja. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy támogatja az 1.200.000 Ft támogatás megítélését, helytálló 

lehet a kérelemben szereplő ár növekedések miatti többletigény, illetve a közüzemi díjak 

ellentételezése. Véleménye szerint a támogatási rendszerrel továbbra is probléma van, másként 

kellene a támogatást nyújtani az önkormányzatnak a helyi sportegyesületeknek. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Maglódi Zsolt módosító indítványát, miszerint 488.000 

Ft-tal támogassa az önkormányzat a Jánossomorjai Sportegyesületet. 

A képviselő-testület 1 igen, 1 tartózkodás és 6 nem szavazattal következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 488.000 Ft-tal támogatja a 

Jánossomorjai Sportegyesületet. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté módosító indítványát, miszerint a 

képviselő-testület ne támogassa a Jánossomorjai Sportegyesületet. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasította Lipovits Máté képviselő 

módosító indítványát. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2022. (XI.10.) 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 civil szervezetet az alábbi 

összeggel támogatja  

 

Támogatott civil szervezet 

neve 

Támogatási 

összeg 

Elszámolható költségek megnevezése 

Jánossomorjai Sportegyesület 1.200.000 Ft Közüzemi díjak: 488.000 Ft 

(AQUA Kft.: 11.667 Ft, MVM Next Zrt.: 

41.374 Ft, AUDAX Renovables Kft.: 

434.959 Ft) 

Sportpálya karbantartása (fűnyírás): 

212.000 Ft 

Csapatok mérkőzésre történő utaztatása 

kisbusszal: 500.000 Ft 
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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. november 18., ill. 2022. december 10. 

 

4/3. Egyéb ügyek – Polgármester jutalmazása - 8. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a polgármester jutalmazása, 

melynek Bella Zsolt alpolgármester az előterjesztője. Bejelentette érintettségét a napirendben, 

kérte a szavazásból történő kizárását. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szavazásból történő kizárást. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 4/3. Egyéb ügyek 

– Polgármester jutalmazása c. napirendről történő szavazásból Lőrincz György polgármestert 

kizárja. 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Lőrincz György: Megadta a szót Lipovits Máténak, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a tavalyi évben hat havi jutalmat állapított meg a képviselő-

testület, azonban azóta történt polgármesteri bérkorrekció is, ezt is figyelembe vették. A 

bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot. 

dr. Mihályi Zsuzsanna: Véleménye szerint nem tisztességes a bérrendezés miatt kevesebb 

jutalomban részesíteni a polgármestert. Véleménye szerint továbbá nincs könnyű helyzetben a 

polgármester az energia-veszélyhelyzetben sem, nagyon tisztességesen végzi munkáját. 

Módosító indítványt kíván tenni, miszerint a polgármester hat havi jutalomban részesítse a 

képviselő-testület. 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy előterjesztőként módosítja az előterjesztést, öt havi jutalmat 

javasol megállapítani. 

Egyéb kérdés, módosító indítvány nem hangzott el 

 

 

. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt módosító indítványát. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján Lőrincz György polgármester 

részére 5 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a jutalom kifizetését az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet terhére a polgármester részére betervezett jutalom 

összegből.  

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző  

Határidő:  2022. november 30. 

 

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

Lőrincz György polgármester 9 óra 12 perckor a képviselő-testület ülését berekesztette.  

 

K.m.f. 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 


