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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. november 30. 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 a képviselő-testület november havi ülésén. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen minden képviselő-testületi tag 

jelen van. 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, 9 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

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

1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a 2023. évi 

adókoncepció elfogadása 

 

2) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének 

elfogadása 

 

3) Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a 

2023. évi téli igazgatási szünetek időszakának meghatározására 

 

4) A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje 

 

5) A Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója 

 

6) Ingatlanügyek 

 

7) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

8) Egyéb ügyek 

 

9) A Képviselő-testület által adományozható „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, 

Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási intézmény kiváló dolgozója”, 

„Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város Kiváló Tanulója díj alapításáról 

szóló 5/2017 (IV.6.) önkormányzati rendelete alapján Jánossomorja Város Sportdíjának 

adományozása (zárt ülés) 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1./A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a 2023. évi 

adókoncepció elfogadása – 3. melléklet 

Lőrincz György: Köztudomású a képviselők előtt, hogy november 30-a a határidő, amíg lehet 

módosítani a helyi adókról szóló rendeleten úgy, hogy jövő év január 1-től új adónem kerüljön 

bevezetésre vagy adómérték emelésre. Elmondta, hogy az előterjesztés másik része az 

adókoncepció, melyet a jegyző irányításával az Adó-és Pénzügyi Osztály állított össze. 

Hangsúlyozta, hogy az utóbbi években nem volt példa, hogy adót emelt volna, vagy új 

adónemet vezetett volna be az önkormányzat. Az az előterjesztés, amit én jegyzek az is azt 

javasolja a testületnek, hogy ne módosítsuk az adórendeletet, tehát ne legyen se új adónem 

bevezetése, sem valamelyik meglévő adó mértékének emelése. Elég bizonytalan helyzet van 

ma az országban, és az egész világon is, gazdasági és társadalmi értelemben is. Számtalan a 

gazdasági nehézség, ami mindenki sújt, vagy gondoljunk például az energiaválságra, a 

szomszédban dúló háborúra, az energiaárak elszabadulására, a magas inflációra. Ilyen 

körülmények között nagyon nehéz akár egy évre is előre tervezni.. Az előterjesztés készítésekor 

sokat gondolkodtam, több aspektusból megvizsgálva a kérdést. Elmondta, hogy amikor 

mindenkit, embereket, cégeket, országokat sújtja a sok nehézség, nem a legjobb időpont, hogy 

ezt tovább súlyosbítsuk, mint önkormányzat, újabb adónemek bevezetésével, vagy adómértékét 

növelésével. Ugyanakkor a mi kiadásaink is növekednek és növekedni is fognak, erre is 

gondolni kell. Korábbi üléseinken az energiaválság okozta helyzet kezelésére 

energiahatékonysági intézkedéseket hoztunk és hoznunk kell a jövőben is. Véleménye szerint 

ezen az úton kell tovább haladnunk, újabb kiadáscsökkentő intézkedéseket kell bevezetnünk, 

és akkor nem lesz talán arra szükség a jövőben sem, hogy új adónemet vezessünk be, vagy 

adómértéket emeljünk. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság is. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság 

álláspontját, véleményét. 

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

Bizottság módosító javaslatát. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy legutolsó alkalommal 2017-ben vezetett be új adónemet az 

önkormányzat, amikor tulajdonképpen lakásokra vette ki az építményadót. Ennek célja az volt, 

hogy felmérje tulajdonképpen hányan laknak albérletben Jánossomorján, így elsődlegesen nem 

adóbevétel szerzési célból indult a kezdeményezés. Vállalkozások vonatkozásában 2013-ban 

emelte utoljára az építményadót a testület 700 Ft/m2-ről 900 Ft/m2-re, így az elmúlt évek alatt 

az utolsó jelentős emelésre ekkor került sor. Emellett települési adót nem vezetett be az 

önkormányzat, sőt el is esett egy bevételi forrásától is, a gépjárműadótól, melynek 40%-át 

utoljára 2020-ban kapta meg. A gépjárműadóbevétel 60%-a központi költségvetés bevételét 

képezi. Látható, hogy az önkormányzat legkönnyebb bevétel szerzési lehetősége az adók. A 

jelenlegi kihívások arra késztet minket, hogy tanulmányozzuk milyen lehetőségek vannak 

számunkra. Az előterjesztésben, ahogy mindenki láthatta, az építményadó vonatkozásában 

kimutatta a hivatal, hogy milyen többletforrásokra számíthat az önkormányzat. Elmondta 

továbbá, hogy rendeletek esetén kizárólag írásban lehet módosító javaslatot tenni. A Bizottság 

3 igen, 2 nem szavazat mellett a lakás céljára szolgáló épületrész utáni építményadó emelését 

javasolja 500 Ft/m2-ről 1000 Ft/m2-re. Nem jelentős értékű emelés, amivel 4,7 millió Ft 
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többletbevétel keletkezne. A többi helyi adó vonatkozásában nem javasol változtatást, az 

eredeti előterjesztés szerint javasolja. 

dr. Péntek Tímea: Kiegészítésképpen elmondta, hogy a bizottság elnöke által említett eset arra 

vonatkozik, amikor a lakásban nem az ingatlan tulajdonosa, vagy annak közeli hozzátartozója 

él.  

Lőrincz György: Tehát azokra az ingatlanokra vonatkozik, melyet nem életvitelszerűen 

használnak, illetve üresen állnak. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

kérdésük, kiegészítésük. 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen ő volt az egyik, aki felvetette az adóemelés 

időszerűségét. Ennek oka egyrészt a bizonytalan körülmények, az energiaárak nem ismertek, 

nem ismertek a bevételek, kiadások sem. Véleménye szerint nem nagy a 200 Ft/m2-rel történő 

emelés, de ezzel 31 millió Ft pluszbevételhez juthatna az önkormányzat, mely a civil 

szervezetek támogatására, növekedő energiaárakra elegendő lehetne, nem kellene mástól 

forrást elvonni. Ezt a javaslatot a Bizottság nem támogatta. A másik, amiről 3 igen, 2 nem 

arányban döntöttünk és módosítót nyújtottunk be, az a lakás célú ingatlanoknál történő 

építményadó emelés, melyből valóban 4,7 m Ft lenne a bevétel. Úgy gondolja, hogy ezzel az 

összeggel a lakásokat kiadók hozzájárulhatnak a város rendbetartásához, a károkozások 

rendbehozásához. Ez lenne a „közteherviselés”, ha szabad így fogalmazni. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a hétfői bizottsági ülés után minden képviselő-testületi tag 

megkapta írásban a bizottság módosító javaslatát. 

Molnár Gábor: Maglódi Zsolttal ellentétben úgy gondolja, hogy ilyen kitett helyzetben 

etikátlan lenne az önkormányzat részéről bármilyen nemű adóemelés. Pontosan azért, mert több 

önkormányzat sokkalta nehezebb körülmények között gazdálkodik. Természetesen ez nekünk 

sem lesz egyszerű bizonyos szinten, ezt elfogadja. Látja a megszűnő vállalkozások tömegét, 

tartani kell a jelenlegi adónemeket, talán 1-2 év múlva kellene visszatérni az adóemelésre. 

Teljesen egyetért abban, hogy át kell gondolnunk és formálnunk a költségvetést. Nem célszerű 

most az adóemelés és nem fogja támogatni az adóemelést. 

Winkler László: Egyetért Molnár Gábor képviselővel. Elmondta, ha megnézzük az 

építményadó bevételeket a beszámolóban, láthatjuk, hogy adóemelés nélkül is emelkednek a 

befizetett adók. Véleménye szerint a cégek szeretik Jánossomorját, a cégeknek hosszú távú 

elképzelései vannak, hiszen fejlesztenek. Ez a tendencia továbbra is megmarad adóemelés 

nélkül. 

Lipovits Máté: Nem támogatja az adóemelést, de véleménye nem lesz népszerű. Bármikor 

dönthetünk adóemelésről, de csak a következő költségvetési évben van lehetőségünk 

érvényesíteni azt. Ha nem dönt másként a testület, 2023-as évben nem emelhetünk adót. Miránk 

is majdnem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, melyek a vállalkozásokat is sújtani fogják. 

Szomorú, de nem vállalkozóként, lakosként kell gondolkodnunk, hanem önkormányzatként. 

Tíz éve nem emeltünk adót, ezt érdemes megfontolnunk és nem teljesen elzárkózni a javaslattól. 

Nem támogatja az emelést, mert ilyen drasztikus mértékben nem szabad emelni akkor sem, ha 

huszonöt éve nem emeltünk adót. Véleménye szerint ilyen mértékű emelést semmi nem 

indokolhat, 700 Ft-ra történő emelést nyugodtabb szívvel tudta volna támogatni. Elmondta, 

hogy az iparűzési adó vonatkozásában nincs mozgástere az önkormányzatnak. Az építményadó 

korábban 700 Ft/m2 volt Mosonmagyaróváron, melyet 1000 Ft/m2-re emeltek január 1-jétől, 

tulajdonképpen 100 Ft lemaradásban leszünk. Jánossomorján prosperáló környezet volt az 
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elmúlt egy évtized is. Reméljük, hogy jövőben is így marad. Van annyira stabil a költségvetés, 

hogy a jövő évben is egyensúlyban legyen. De látjuk, hogy több 100 millió Ft többletkiadásról 

van szó a takarékoskodó intézkedések ellenére is. A jövő évben többszörösen is meg kell 

fontolni, hogy milyen módon tudjuk a kieső bevételek visszaszerezni, hiszen Jánossomorja 

fejlődése, beruházások, fejlesztések jövője a kérdés. 

Horváth Dániel: Alapvetően nem lenne az adóemelés ellen, de a mértékét és az időzítést nem 

támogatja. A duplára emelés jelenleg is túlzás recessziós, gazdasági nehézségekkel teli 

időszakban. Az előterjesztésben szereplő táblázat alapján a környező településekhez képest 

gyakorlatilag mindenhol alacsonyabb az építményadó, mint nálunk. Nem lenne a lakás céljára 

történő építményadó emelése ellen, de ez a mérték óriási mértékű. A kommunális adó mértéke 

az, amiben jócskán alatta vagyunk a többi településnek. 

Lőrincz György: Módosító indítványt szóban nem lehet tenni, ezek csak vélemények voltak a 

jövőre vonatkozóan. 

Maglódi Zsolt: Válaszolni kíván az elhangzottakra. Az építményadónál egy 100 m2-es 

ingatlannál évi 100.000 Ft lenne, mely egy havi, nem egészen egy havi albérleti díj lenne. Aki 

kiadja lakását, valószínű nem okozna gondot. Ugyan már módosító indítványt nem lehet beadni, 

de egy 4000 m2-es csarnoknál 800.000 Ft-os emelés lenne, mely szintén nem nagy összeg. 

Mindenki azt mondja, hogy majd talán jövőre, semmi nem garantálja, hogy jövőre jobb lesz a 

helyzet. Ha jövőre emelünk, valószínű jövőre még rosszabb helyzetben lesznek. Szükségünk 

van erre a pénzre, miért ne tegyük meg ezeket. Ha nem lesz rá szükségünk, miért ne tegyük 

vissza, ezt is meg kell fontolni. Nem biztos, hogy jobbak lesznek a következő években a 

körülmények. 

Molnár Gábor: Felhívná a figyelmet arra, hogy olyan mértékű az áremelkedés, hogy a cégnél 

a bevételi alap is emelkedni fog, így az iparűzési adó mértéke is. Nagyon jól tükrözi, hogy az a 

táblázat, ahol az eredeti előirányzat 800 millió Ft volt, és a bevétel több, mint 1 milliárd Ft.  

Lesz még a jövőben is lehetőség. Egyért Horváth Dániellel abban, hogy a kommunális adó a 

legkevesebb a környező településekhez viszonyítva. Egyetért Winkler Lászlóval is abban, hogy 

lesz egy automatikus emelkedés a cégek bevételének emelkedésével. 

dr. Péntek Tímea: A rendelet-tervezetéhez módosító indítvány tehető. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

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

Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület 6 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasította a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát, miszerint a lakás céljára szolgáló épület, 

épületrész (továbbiakban: építmény) esetén az adómérték 1000 Ft/m2 legyen. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

Határidő:  azonnal 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti javsaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2023. évre 

vonatkozó adókoncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

Lőrincz György: Megköszönte az Adó-és Pénzügyi Osztály és a jegyző munkáját. 

Megjegyezte, hogy nagyon igaz a mostani helyzetre is, hogy „a világban egyetlen dolog 

állandó, az a változás”, azonban attól tart a java még csak most jön, súlyos dolgokról kell még 

döntenünk a jövőben. 

 

2./ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének 

elfogadása – 4. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget téve elkészítésre került a 

2023. évi munkaterv, amely az elmúlt évek munkaterveit vette alapul. Vannak kötelező 

napirendi pontok, melyet tárgyalnia kell a képviselő-testületnek, illetve olyan, amely a 

képviselő-testület részéről merült fel, ilyen például a „kiváló rendelet” módosítása. Ezen felül 

számtalan probléma, kérdés merül majd fel, amivel foglalkoznunk kell év közben. Megkérdezte 

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

Horváth Dániel: Érdeklődött, hogy a május hónapra ütemezett közmeghallgatás módján nem 

lehetne-e módosítani, hiszen a legutolsó két közmeghallgatásra nem is jött el senki.  

Lőrincz György: Elmondta, hogy jogos az észrevétel. Emlékeztetett, hogy az utolsó 

közmeghallgatáson is már elmondta, hogy a közmeghallgatás ilyen módját már meghaladta az 

idő. A közmeghallgatás megtartását azonban a törvény személyes módon írja elő megtartani az 

önkormányzatnak, ezen csak a jogalkotó tud változtatni. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a munkaterv elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadta Jánossomorja Város Önkormányzata 2023. évi munkatervét. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 
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3./ Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén 

a 2023. évi téli igazgatási szünetek időszakának meghatározására – 5. melléklet 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a 3./ napirendi pont a javaslat a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a 2023. évi téli igazgatási szünetek 

időszakának meghatározására. Az előterjesztés szerint az igazgatási szünet időtartama 2023. 

telén 2023. december 22-től 2024. január 5-ig tartana, hasonlóan az idei évhez. A napirend 

előterjesztője dr. Péntek Tímea jegyző. Megkérdezte, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a köztisztviselőknek nagy segítség a határozat elfogadása, 

így be tudják osztani jövő évi szabadságukat. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

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

Önkormányzati Hivatal székhelyén, kirendeltségén az igazgatási szünet időtartama télen: 2023. 

december 22-től 2024. január 5-ig tart.  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a KÖH zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet 

útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2023. február 15. 

 

4./ A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje – 6. melléklet 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a 4./ napirendi pont a Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási 

rendjéről szóló előterjesztés. Köszöntötte Németh Tímea intézményvezetőt. Elmondta, hogy 

2023-ban a Bölcsőde nyári zárva tartása 2023. július 24. és2023. augusztus 4., a téli zárva tartás 

2023. december 21. és 2024. január 2. között lenne a javaslat szerint. Megtárgyalta a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság. Felkérte Winkler László elnököt, hogy ismertesse a Bizottság 

javaslatát, véleményét. 

Winkler László: Elmondta, hogy a Bizottság elfogadta az intézményvezető javaslatát, hiszen 

több éve az óvodával együtt dolgozzák ki a szünetek időtartamát. A Bizottság egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 



7 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

 

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: 2023. július 24-2023. augusztus 4. 

 

A bölcsőde téli zárva tartása: 2023. december 21-2024. január 2. 

 

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. Felkéri a bölcsődevezetőt, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári nyitva tartásának 

rendjéről. 

 

Felelős:  Németh Tímea intézményvezető 

Határidő:  2023. február 15. 

 

5./ A Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója – 7. 

melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 5./ napirendi pont a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója, mely minden év novemberében szerepel a képviselő-

testület munkatervében. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

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

Lipovits Máté: Első körben szeretne köszönetet mondani a VÜMESZ teljes apparátusának. 

Több pályázati forrást is nyertünk, melynek lebonyolításában a VÜMESZ nagyrészt vállal. 

Megköszönte, hogy részt vesznek benne és koordinálják a munkát. A beszámoló tárgyalása 

során több szempontból felmerült a szakemberhiány, mely jelentősen érezhető a határ 

közelségében. Elindult egy közös gondolkodás, hogy külső vállalkozás útján, vagy más 

módokon lehetne erre megoldást találni. Módosító indítványt, vagy vitát kiváltó javaslat nem 

volt a bizottsági ülésen. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy nagyon részletes volt a beszámoló. Bella Sándor 2015-ben 

érkezett a VÜMESZ élére, óriási főnyeremény volt a város számára. Azóta folyamatosan 

tervszerűen, koncepció útján haladunk. Akikkel beszélt, mindenki meg van elégedve az 

apparátussal. Nagy köszönettel tartozunk az apparátusnak. 

Molnár Gábor: A VÜMESZ megalakulása óta folyamatosan javuló tendenciát mutat és ez 

egyre jobban érzékelhető több helyen. Tény, hogy vannak hibák, de ezeket korrigálják, 

próbálnak a kor kihívásainak megfelelően „ténykedni”. A VÜMESZ beszámolóban rémísztő 

mondat, hogy „A következő években több szakmunkásunk is eléri a nyugdíjkorhatárt. Ha 

kiesésüket nem tudjuk pótolni, komoly feladatellátási problémákkal kell szembenéznünk.” Ez 

az a mondat, ami olyan mélységben mélyreható, hogy nagyon el kell gondolkodni. Ennek, ha 

nem fogunk bizonyos szinten hátteret biztosítani, akkor a városüzemeltetés is gondot fog 

okozni. Óriási problémával fogunk küzdeni. Meg kell találni azt a lehetőséget, hogy bérrel, 

vagy lakhatás segítségével találjunk olyan szakembereket, akik a nyugdíjba vonuló 
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szakembereknek a hiányát tudják pótolni. Ez a határ közelségében kiemelten nehéz. Egyre 

jobbnak tartja, hogy a VÜMESZ-nél minden egyes területre megpróbálnak megfelelő vezetőt 

találni.  

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, itt is szeretné elmondani. 

Megköszönte a Zöld Jánossomorja kéréseinek teljesítését. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen 

szóba került a kommunikáció kérdése. El kell gondolkodni rajta, hogy ezek az emberek sok 

munkát tesznek abba, hogy a város szebb legyen. Meg kell próbálni konstruktív vitákat 

folytatni.  

Lipovits Máté: Kiemelte a beszámolóból, hogy 1507 m új aszfaltos út épült, melyben többen 

közreműködnek, de a VÜMESZ koordinálja a felújításokat. Az infrastruktúrára fordított 

összegek jól mutatják, hogy koncepció, tervek alapján épül a város. Az út felújítások mellett 

járdákat újítunk fel, árkot és vízelvezetést próbálunk fejleszteni, illetve fásítunk, melyet a Zöld 

Jánossomorja csoport is felkarolt. Ez a tervszerűség az elmúlt hét évet jellemezte. Korábbi 

időszakhoz képest jelentősök az eredmények. 

Winkler László: Elmondta, hogy sok ülésen vett már részt, de ennyire senkit nem dicsértek 

még, mint a VÜMESZ-t. Valójában megérdemlik, tesznek a településért. Láthatjuk a parkok, 

zöldterületek növekedését, meg lettek szépítve a játszóterek, parkok lettek kiépítve, a VÜMESZ 

létszáma azonban nem növekedett. Lehet, hogy gépesítettünk, de 20-30 éves gépeket is 

használnak. 

Bella Sándor: Megköszönte a képviselő-testület dicsérő szavait maga, kollégái nevében. 

Nehéz úgy megfelelni, hogy többek igényének kell megfelelni. Néha kicsit irigykedve hallgatta 

más intézmények dicséretét. Igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

városfejlesztés a leghatékonyabb legyen. Az elmúlt évek eredménye látszik a városon, 

igyekeznek javítani a jövőben is a tevékenységükön. Megköszönte, hogy többen is 

észrevételezték a munkaerőproblémát, mellyel a jövőben foglalkozni kell. Megköszönte az 

önkormányzat hozzáállását a költségvetések tárgyalásánál, mindig több lehetőséget biztosított 

az önkormányzat a juttatások között. Sajnos a környező cégekhez képest a bérszínvonal még 

alatta van. Ha hirdetünk állást, több alkalommal a bér miatt nem vállalják annak ellenére, hogy 

tetszene a feladat. A mostani költségvetési időszakban nehéz ezen változtatni, azonban mindig 

a béremelésnél és jutalmazásnál igyekszik differenciálni. 

Lőrincz György: Megköszönte a VÜMESZ munkáját, beszámoló elkészítését. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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6./ Ingatlanügyek – 8. melléklet 

6/1. Ingatlanügyek – Ingatlanvásárlási kérelem  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont az ingatlanügyek, melyek között 

egy ingatlanvásárlási kérelem az első. Elmondta továbbá, hogy ezt az ingatlanvásárlási kérelmet  

már a rendezési terv módosításakor támogatta a képviselő-testület. A kérelmet megtárgyalta a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, 

hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a vállalati forma váltást tudomásul vette a bizottság. Javasolja 

továbbá a terület értékesítésre kijelölését, illetve az értékbecslés beszerzését.  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a bizottság támogatja a kérelmet, azonban a terület mérete 

miatt értékbecslést kell beszerezni. Ezt követően visszakerül a képviselő-testület elé, hogy 

meghatározza mennyiért kínáljuk fel eladásra. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, 

kiegészítés. 

Egyéb javaslat, kiegészítés nem hangzott el. 

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

Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

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

Jánossomorja, 196/1 helyrajzi számú ingatlant értékesítésre kijelöli. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés beszerzéséről gondoskodjon. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. január 31. 

 

6/2. Ingatlanügyek 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő kérelem a halgazdálkodási jog 

haszonbérbeadására vonatkozik a FŐNIX Horgász Egyesület számára. Emlékeztetett, hogy 

korábban már elvi döntés született róla, hogy az önkormányzat birtokában lévő egykori 

mosonszentjánosi kavicsbánya vízterületét és annak halgazdálkodási jogát egy frissen alakult 

helyi horgász egyesület részére bérbe adná. Akkor egy halgazdálkodási terv elkészítését kértek 

az Egyesülettől, amely azóta el is készült. A haszonbérleti szerződés is elkészítésre került azóta. 

Véleménye szerint ez egy olyan „üzlet” lehet, mely mindkét félnek hasznos. Egyrészt gazdát 

kapunk a területnek, az Egyesület pedig sporthorgászati lehetőséget kap. A kérelmet 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits 

Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
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Lipovits Máté: Elmondta, hogy előzetesen megismerhette a Bizottság a halgazdálkodási tervet, 

koncepciót. 3 igen, 2 nem mellett javasolja a bizottság, hogy a haszonbérleti szerződésben havi 

5.000 Ft-ra emeljék a haszonbérleti díjat, melyet évi egyszeri előre utalással kell rendezni. A 

szerződés többi pontját változtatás nélkül támogatásra javasolja a képviselő-testületnek. A 

legnagyobb „nyereség”, hogy rendezettebb lehet, és esetleg hozzájutást biztosítunk a 

lakosságnak is. 

Molnár Gábor: Ha már az önkormányzatnak nem kell tisztántartani a területet, és valójában 

vállalják azt, amit leírtak (tehát a teljes karbantartást, gyommentesítést, növényírtás), akkor a 

1000 Ft bérleti díjjal is meg lehet elégedni. Mindenképpen legyen, aki ellenőrzi, hogy ezek a 

munkafolyamatok tényleg el lettek végezve. Havi 1.000 Ft bérleti díjat, tehát évi 12.000 Ft-ot 

javasolt. Kérte továbbá, hogy jelöljünk ki egy felelős személyt, aki ellenőrzi a feladatokat. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy módosító indítvány hangzott el a Bizottsági javaslathoz 

képest, ennek az ellenőrzése a VÜMESZ feladata lesz. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy az önkormányzatnak ebbe be is kell fektetnie, hiszen a 

vízfelülethez történő hozzájutás jelenleg balesetmentesen nem biztosítható. A területen egy 

öltöző épülettorzója található. A hozzájutáshoz gyakorlatilag egy rámpát kellene biztosítania, 

melyhez az „épülettorzó” bizonyos részét valószínű el kell bontani. Amennyit lehet célszerű 

megmenteni az épületből, akár az Egyesület számára tárolónak is.  

Winkler László: Ha az 5.000 Ft-ot elosztjuk az Egyesület tagjai között, olyan minimális 

összegért kapnak egy tavat, hogy ilyen lehetőséghez nem lehet hozzájutni a környéken. Úgy 

gondolja, hogy ez minimális bérleti díj. Többet kért volna, azonban nem szeretne módosító 

indítványt tenni.  

Molnár Gábor: Nem tudta, hogy az önkormányzatnak egyéb költségekkel is jár, így módosító 

indítványát visszavonta. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

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

indítvány szerint módosított tartalommal jóváhagyja a FŐNIX Horgász Egyesület és 

Jánossomorja Város Önkormányzata közötti halgazdálkodási jogra vonatkozó 

haszonbérleti szerződést. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy a FŐNIX Horgász Egyesületet értesítése. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a halgazdálkodási jogra vonatkozó haszonbérleti 

szerződést a FŐNIX Horgász Egyesülettel megkösse. 

 

4) Felkéri a polgármestert, hogy a halgazdálkodási jogra vonatkozó aláírt haszonbérleti 

szerződést a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály részére 

küldje meg. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

6/3. Ingatlanügyek – Ingatlan használati szerződés megkötése a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatallal  

Lőrincz György: Elmondta, hogy dicséret illeti a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság elnökét, aki észrevette, hogy az ingatlanhasználati szerződések korábbi 

megkötése során kimaradt a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal. Elmondta, hogy ezt 

a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy vélhetően adminisztratív okok miatt korábban kimaradt a 

megállapodás megkötése. A Bizottság javasolja elfogadásra, illetve kéri a hivatalt, hogy az 

irodahelyiségre vonatkozó bérleti szerződést a jelenleg bérlővel a megállapodás megkötését 

követően újítsa meg. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

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

ingatlanhasználati szerződést köt a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatallal az 

1. sz. melléklet szerint. 

 

2) Felkéri a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az irodahelyiségre 

vonatkozó bérleti szerződést az 1.) pontban foglalt szerződés megkötését követően 

újítsa meg. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 9. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 7./ napirendi pont a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló, melyet egyetlen bizottság sem tárgyalt. Megkérdezte, hogy 

van-e kérdés, kiegészítés. 

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
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Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

8./ Egyéb ügyek  

8/1. Egyéb ügyek – 2023. évi városi rendezvénynaptár - 10. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a 2023. évi városi 

rendezvények listája, melyet azért készítünk el ilyenkor, hogy a költségvetés tervezésekor 

lássuk, hogy milyen rendezvényekre kell majd forrást elkülönítenünk. Churchillnek 

tulajdonított gondolatot, amely így szól: „Akkor miért harcolunk?”. Ez a második világháborús 

nehézségek közepette született meg, mikor azzal szembesült, hogy a hadi kiadások miatt a 

kultúrát, művészeteket kiadásait akarták csorbítani. Azonban a kulturális és civil rendezvények 

a városnak, közösségünknek sava-borsát, lényegét adják. Örülne, ha elmondhatnánk jövő 

ilyenkor, hogy minden rendezvényt megtartottunk. Elmondta, hogy a napirendi pontot egyetlen 

bizottság sem tárgyalta. Megadta a szót a képviselő-testület tagjainak. 

Lipovits Máté: Talán emlékeznek rá, hogy a költségvetés tárgyalakor szerepelt a Doni 

emlékkereszt állítása. Önkormányzati pénzből megvalósuló emlékhely állítás lesz a 

mosonszentjánosi temető bejáratánál. Javasolta, hogy a rendezvénynaptárban 2023. január 12. 

dátummal szerepeljen. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Felkérte Horváth 

Dániel elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét, javaslatát. 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy a bizottság egyhangúan elfogadta, módosító indítvány nem 

hangzott el. Mivel az október 6-ai megemlékezés bekerült a rendezvénynaptár, így a bizottság 

igyekszik méltóbb október 6-ai megemlékezést szervezni. Egyetért Lipovits Máté képviselővel 

is. 

Molnár Gábor: Javasolta, hogy a Városi majális 2023. április 30-án, vasárnapi napon kerüljön 

megtartásra. Véleménye szerint a fellépők tekintetében kedvezményesen tudna az 

önkormányzat foglalni, hiszen mindenki május 1-re köti le őket. Kedvezőbb lenne a 

lakosságnak is, ki tudnák másnap pihenni magukat. Az utóbbi években sokat fejlődtek a 

rendezvények az élő koncertek által, amire igényt tartanak az emberek, este fájó szívvel mennek 

haza.  

Lőrincz György: Jogos felvetéseket mondott Molnár Gábor képviselő, neki személy szerint 

rossz tapasztalata van április 30-ai időponttal. Egy alkalommal rakták át április 30-ra a majálist, 

akkor 10 fok volt és zuhogó eső, másnap május 1-jén szikrázó napsütés és 20 fok volt. 

Lipovits Máté: Ügyrendi kérdést kíván feltenni. Érdeklődött, hogy a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár kötött-e már le fellépőt. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy még nincs lekötött szereplő. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a módosító indítványok szerint történő elfogadást. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2023. évi 

rendezvénynaptárát az alábbi módosító indítványokkal együtt elfogadta: 

- 2023. január 12-én a mosonszentjánosi temető bejáratánál megrendezésre kerülő Doni 

megemlékezést felveszi a 2023. évi városi események közé. 

- Városi majális 2023. április 30-án kerül megrendezésre. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/2. Egyéb ügyek – Egyes önkormányzati határozatok visszavonása - 11. melléklet 

Lőrincz György: Elmondta, hogy képviselői javaslatra szükséges lehet egyes önkormányzati 

döntések módosítása, visszavonása. Megadta a szót, Molnár Gábor képviselőnek. 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen történt felkérésnek megfelelően 

áttekintette a VÜMESZ Napköziotthonos Konyha, illetve a Kék Bagoly Bölcsődében működő 

főzőkonyhákat. Véleménye szerint a 189/2022. (XI.10.) Kt. határozatban foglaltak szerint 

nagyon jelentős munkaszervezeti átalakítások, változtatások árán lehetne megvalósítani a 

Napköziotthonos Konyhába történő integrálást. Elmondta továbbá, hogy például az integrálás 

miatt szükségessé válna új csekk beszerzése, mely a nagyobb főzőkonyha kisebb intézménybe 

történő integrálása esetén jelentős többletkiadással jár, viszont amennyiben a Bölcsőde 

Főzőkonyhája integrálódna a VÜMESZ szervezeti egységébe (Napköziotthonos Konyha) ez 

nem volna jelentős tétel. Fentiekre tekintettel javasolta, hogy a Napköziotthonos Konyha 

kerüljön vissza a VÜMESZ keretei közé a Kék Bagoly Bölcsődében működő főzőkonyha 

telephellyel együtt. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 189/2022. 

(XI.10.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

2) Döntött továbbá arról, hogy 190/2022. (XI.10.) és 191/2022. (XI.10.) Kt. 

határozatokban foglalt változások 2023. január 1-jétől nem lépnek hatályba. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/3. Egyéb ügyek – Egyes alapító okiratok módosítása - 12. melléklet 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy a korábbi döntések visszavonása miatt döntenie kell a 

képviselő-testületnek a „beolvadásos” kiválásról, illetve az alapító okiratok ismételt 

módosításáról is, mely kiosztásra került. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

kérdésük, észrevételük. 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az intézményi átszervezést. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2023. 

január 2-ától a Kék Bagoly Bölcsőde Napköziotthonos Konyha szervezeti egysége 

kiválik a Kék Bagoly Bölcsőde önálló költségvetési szervből és a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet önálló költségvetési szervbe beolvad és 

annak önálló telephelyeként működik tovább. 

 

2) Döntött továbbá arról, hogy a Kék Bagoly Bölcsődében 2023. január 2-ától főzőkonyhát 

működtet, melyet a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 

önálló telephelyeként tart fenn. Az új telephely a Napköziotthonos Konyha szervezeti 

egység keretein belül működik.  

 

3) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

4) Felhatalmazza az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  Bella Sándor és Németh Tímea intézményvezetők 

Határidő: 2022. december 31. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a VÜMESZ alapító okiratának módosítását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2022. (XI.30.) 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.  

 

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. 
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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 Kék Bagoly Bölcsőde alapító okiratának módosítását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2022. (XI.30.) 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 

 

Világi Ariella: Elmondta, hogy a képviselő-testület a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat a VÜMESZ-hez helyezte, így nem szükséges a Kék Bagoly Bölcsődének az ÁFA 

hatálya alá bejelentkezni. Kérte a korábbi határozat visszavonását. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozat visszavonását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2022. (XI.30.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 200/2022. (XI.22) 

Kt. határozatát visszavonja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 
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8/3. Egyéb ügyek – Önkormányzati hatósági ügyben fennálló jogvita – 13. melléklet 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, illetve a jelenlévőket, hogy a 8/3. 

napirendi pontot a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.  

9./ A Képviselő-testület által adományozható „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, 

Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási intézmény kiváló dolgozója”, 

„Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város Kiváló Tanulója díj alapításáról 

szóló 5/2017 (IV.6.) önkormányzati rendelete alapján Jánossomorja Város Sportdíjának 

adományozása (zárt ülés) – 13. melléklet 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, illetve a jelenlévőket, hogy a 9./ napirendi 

pontot a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 46. 

§ (2) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.  

Közérdekű kérdések, bejelentések: 

Lőrincz György: Megkérdezte, hogy a képviselő-testület tagjainak van-e közérdekű kérdése, 

bejelentése. 

Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Képviselő-testület soros ülésének végéhez ért. 

Jánossomorja Város lakosságának reményben gazdag Adventet, boldog karácsonyt és  

egészségben gazdag új esztendőt kívánt.  

Lőrincz György polgármester a közérdekű kérdések, bejelentéseket követően zárt ülést 

rendelt el. 

A sajtó munkatársai, illetve az intézményvezetők elhagyták az üléstermet. 

 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 


