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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése tartalmazta, 

hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni 

köteles a képviselő-testületet szeptember 15-ig. 2015. január 1-től hatályon kívül helyezték ezt a 

bekezdést, nem kötelező, de az átlátható gazdálkodás érdekében úgy döntöttünk, hogy a T. 

Képviselő-testület számára az előző évekhez hasonlóan készítünk féléves beszámolót. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

megfelelőnek ítélhető.  

Köztisztviselők besorolásánál a 38.650,-Ft-os illetményalapot alkalmaztuk, mely a törvény szerinti.  

2013. március 1-jétől létrejött a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Jánossomorja, 

Újrónafő és Várbalog tekintetében látja el a közigazgatási feladatokat. 

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson belül látjuk el a gyermekjóléti szolgálat, a családgondozói, 

házi-segítségnyújtás, és az idősek klubja működtetésének feladatait. 

 

Az önkormányzat tagja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak, továbbá a Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.  

 

A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan külső szakértő 

(vállalkozás) bevonásával látja el. 

  

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás látja el Jánossomojra és Újrónafő 

önkormányzat területén lévő 4 óvoda fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Döntéshozó szerve a 

Társulási Tanács, mely az intézmények irányítását végzi. 

 

Az intézményeink működtetése során önkormányzatunk esetében változatlanul igaz, hogy a 

működtetéshez központilag biztosított normatíva nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. 

2016. évben az állami támogatások eredeti előirányzata 181.466.-eFt, mely az önkormányzat 

kiadásainak a 15%-át fedezi körülbelül. 

 

Bevételek alakulása: 

  

Költségvetési bevételeink összesen 67%-ban teljesültek. Ebből az önkormányzat működési 

bevételei az éves tervhez képest 57%-ban, az állami támogatások 64%-ban, a közhatalmi bevételek 

(ide tartoznak a helyi adók) 56 %-ban teljesültek.  

 

Helyi adó bevételek alakulása: 

 Eredeti előirányzat Teljesítés százalék 

Iparűzési adó: 500000 275918 55% 

Építmény adó: 117000 60809 52% 

Gépjármű adó: 19 000 15946 84% 

Talajterhelési díj: 1200 1090 90% 

Magánsz.komm.adója: 7000 5177 74% 

 

 A felhalmozási célú bevételeink 100%-ban teljesültek, mivel a tűzoltó autó értékesítése megtörtént. 

 

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. Működési kiadást nem 

kellett fejlesztési bevételből finanszírozni. 
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Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése az eredeti előirányzathoz képest jóval elmarad (28%), mivel a 

beruházások 11%-ban teljesültek csak. A működési kiadások 44%-ban teljesültek a takarékos 

gazdálkodásnak köszönhetően.  

 

Az ellátottak juttatási tartalmazza az önkormányzat által adott ellátásokat. 

 

Beruházási kiadások részletes bemutatása (3. sz. melléklet) 

 

A betervezett feladatok teljesítése elmarad a tervezett összeg időarányos mértékétől. Ennek legfőbb 

oka az, hogy a feladatok megvalósítása előkészítést, ajánlatkérési, illetve közbeszerzési eljárást, 

majd megrendelést, vagy szerződéskötést igényel. Ezt követően kerülnek a munkák elvégzésre, 

vagy a beszerzések megvalósításra, majd kifizetésre. A teljesítésnél a félév végéig már ténylegesen 

kifizetésre került összegek jelennek meg. Az egyes feladatok az alábbiak szerint alakultak: 

 

Somorjai temető világítás korszerűsítése: 

A feladat megvalósítását a második félévre tervezzük. 

 

Konferencia mikrofon rendszer: 

A beszerzés a hivatal földszinti tárgyalójába megvalósult, ezzel a televíziós közvetítések technikai 

feltételei is megteremtődtek. 

 

Jánosi temető urnafal kialakítása: 

Az urnafal hasonló kivitelben és méretben, mint a másik két temetőben, elkészült. Ezzel 32 

temetkezési hely jött létre egy-egy urnafalban. 

 

Temetői járdák felújítása: 

Az urnafallal egy időben készült el a térköves járda a jánosi temetőben. A már meglévő 

járdaszakaszt folytattuk, hosszabbítottuk meg az urnafalig. 

 

Belterületi utak felújítása: 

A betervezett keretösszeg egy utca felújítását teszi lehetővé. A Képviselő-testület döntése alapján az 

egyik legrosszabb állapotú utca, a Klafszky Katalin utca került kiválasztásra. Az árajánlatkérést 

meg kellett ismételni az első eljárás eredménytelensége miatt. Augusztus első felében a bírálat 

megtörtént, a kivitelező kiválasztásra került. A megkötött szerződés alapján a befejezési határidő 

szeptember 30. 

 

Malom: bádogos munkák, födém megerősítés, villamos fejlesztés: 

Az épület előző évi tetőszigetelés felújítási munkáit követően a kapcsolódó bádogozási munkákat 

kell elvégezni. Az árajánlat kérést követően a szerződés megkötésre került, a munkák 

szeptemberben kerülnek elvégzésre. 

 

Közparkok felújítása: 

Egy közpark megújítási programot szeretnénk elindítani, melynek keretében először a virágágyások 

felújítására helyezzük a hangsúlyt. Júniusban a Szabadság utca 24. előtt újult meg két ágyás. Ennek 

keretében az esztétikum mellett a gazdaságos üzemeltethetőségre is figyelmet fordítottunk, és az 

öntöző rendszer is kiépítésre került. Az ősszel további ágyások kerülnek sorra. 
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Csapadékvíz elvezetés II. ütem: 

Az utóbbi években egyre intenzívebb esőzések fordulnak elő Magyarország területén, így sajnos 

Jánossomorján is. Ezek kezelésére a meglévő csapadékvíz szikkasztó, elvezető rendszerek nem 

mindig, vagy nem megfelelő gyorsasággal képesek. Városunkban is több ponton alakultak ki olyan 

helyek, ahol beavatkozásokra van szükség. Ennek érdekében az elmúlt, és az idei évben is 

igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani ezen problémák kezelésére. 

Folytatva az elmúlt évben megkezdett munkákat, a felmérések alapján legproblematikusabb 

helyeken csapadékvíz szikkasztó, vagy elvezető árkok át-, vagy kialakításával igyekszünk a 

csapadékvíz problémákat megoldani. Az esetek nagy többségében – amint az a nagyobb esőzések 

alkalmával látható volt – a beavatkozások eredményesek voltak. Az erre az évre tervezett 

vízelvezető árkok mintegy felét sikerült már elkészíteni. A szerződés alapján október 31-ig fejezik 

be a munkát a kivitelezők. 

 

Autó beszerzés: 

A tervezett beszerzést a második félévben valósítjuk meg. 

 

Számítógép beszerzés: 

A tervezett beszerzést a második félévben valósítjuk meg. 

 

Aqua: összekötő vízvezeték kialakítása: 

A víztorony és a pusztasomorjai városrész összekötése megvalósult, azonban a pénzügyi keretet 

erre a feladatra nem kellett felhasználni. Azonban a víziközmű vagyon felértékelése folyamatban 

van, a várható költsége ebből az előirányzatból kerül kifizetésre.  

 

Ingatlan vásárlás: 

A mosonszentjánosi római katolikus templommal szemben található ingatlan megvásárlásáról 

döntött az önkormányzat. Hosszas tárgyalásokat követően a magántulajdonosok egy részétől 

sikerült megvásárolni a tulajdoni hányadukat. A többi tulajdonossal a tárgyalások folyamatban 

vannak. 

 

Ki- és betelepítési emlékhely: 

Kialakítás tervezése folyamatban van, az ez évre tervezett I. ütem decemberre fog elkészülni. 

 

Önkormányzati lakások felújítása: 

Az első félév során a VÜMESZ munkatársai helyszíni szemlék alapján felmérték az ingatlanok 

külső állapotát, hogy az állagmegóvás érdekében a legszükségesebb munkákat meg tudjuk 

határozni. Ez alapján első körben a bádogozási munkákat végeztetjük el négy ingatlan esetében, 

melyek augusztusban meg is valósultak.  

 

Járdafelújítás II. ütem: 

Az idei évre tervezett járda felújítási program augusztusban befejeződött. Nagyobb mennyiségben 

épült térköves járda, mintegy 700 fm-en, de néhány helyen betonoztunk is, kb 200 m hosszban.  

Nagy szükség van a járdaépítési program folytatására, hiszen nagyon rossz minőségű felületekkel 

találkozhatunk szerte a városban. Koncepciónk lényege az volt, hogy lehetőleg a nagyobb gyalogos 

forgalomnak kitett részeket újítsuk fel. Sok a lakossági igény egy-egy ingatlan előtt is. 

 

Multifunkciós traktorhoz kiegészítő eszközök beszerzése: 

Az elmúlt évben vásárolt kistraktorhoz hótoló, sószóró és homlokrakodó került eredetileg 

beszerzésre. Feltétlenül szükséges volt pótkocsi vásárlására is, melyre az első félévben beszerzési 

pályázat keretében sor is került. A zöldfelület gondozási munkák hatékonyságának javítása 

érdekében fűnyíró traktor beszerzésére vált szükségessé. A félév végén lebonyolított beszerzési 
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eljárás eredményeként egy korszerű, nagy teljesítményű, gazdaságos üzemeltethetőségű fűnyírót 

szereztünk be. 

 

Sós Antal Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés: 

A megvalósításra a második félévben kerül sor. Jelenleg a tervezési munkák vannak folyamatban. 

 

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: 

Elkészült, a beüzemelés folyamatban van. 

 

Városháza udvarában mellékhelyiség kialakítása: 

A VÜMESZ felmérte a rendelkezésre álló raktárakat és színeket. Ezt követően egy teljes körű 

rendrakásra, átpakolásra került sor, melynek eredményeként az egyik volt raktárhelyiség (régen 

lóistálló) kiürítésre került. Ebben kívánjuk a második félév során az öltöző- mellékhelyiség 

együttest kialakítani, melynek földmunkái és gépészeti alapszerelési munkái elkészültek. 

 

Idősek Klubja felújítása: 

Az Idősek Klubja jelenlegi kialakításában nem felel meg a mai jogszabályi előírásoknak. Hatósági 

ellenőrzést követően előírták a létesítmény átalakítását, akadálymentesítését. Az üzemeltetővel és 

szakemberekkel történő egyeztetés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a létesítmény 

felújításával, akadálymentesítésével nem tudnánk valamennyi előírásnak eleget tenni, és az 

akadálymentesítést csak a jelenleg is szűkös alapterület és funkcionális kialakítás rovására lehetne 

megvalósítani. Mivel a szolgáltatás iránt egyre nagyobb az igény, ezért célszerű lenne a funkció 

részére egy olyan ingatlant keresni, ahol a feltételeket biztosítani lehet, és hosszú távú megoldást 

jelenthetne az idősek elhelyezésére. 

 

Uszoda felújítása: 

A szeptember 2-ai rendkívüli ülésen külön előterjesztésben számoltunk be az ezzel kapcsolatos 

fejleményekről. 

 

Klafszky Iskolába pavilon: 

Október végéig elkészül a tervezett pavilon. 

 

Aranykapu Óvoda felújítási munkái: 

Az óvodákkal kapcsolatos munkákat a nyári óvodai szünetre ütemeztük. Ennek megfelelően 

augusztus elejére megtörtént az udvari bejárati ajtók cseréje, az öltöző járólapozása, a folyosókon új 

vakolat és lambéria készítése, valamint a mosdó helyiségben egy zuhanyozó kialakítása. Az udvari 

csapadékvíz elvezetés megoldása és a térburkolat átrakása a következő időszak feladata. 

 

Péteri Tagóvoda felújítási munkái: 

A betervezett feladatok a terveknek megfelelően megvalósításra kerültek. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde felújítási munkái: 

Az intézmény a tervezéskor a játszóudvar térkövezésével számolt, az élet azonban közbeszólt. A 

mosókonyha épülete olyan mértékben beázott, hogy a csempe valósággal lerobbant a falról, ezért 

azonnali beavatkozásra volt szükség. Ennek során a lapostető szigetelését és az oldalfal bádogozását 

kellett megoldani, illetve az oldalfal vakolatot és a burkolatokat fel kellett újítani. 

 

Napközi konyha szellőző rendszer korszerűsítése, klimatizálás: 

A feladat az első félévben megvalósításra került. 
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Központi Iskola felújítási munkái: 

Az utcafronti udvar felújítására 1,5 millió, az utcafronti kerítésre 500 ezer Ft lett beállítva a 

költségvetésben, 800 ezer Ft pedig udvari bútorok beszerzésére. Az utcafronti udvarra elköltöttünk 

2,5 millió Ft-ot, melyet a fent említett három tételből finanszíroztunk. A fennmaradó összegből az 

alsó tagozatos udvarra kültéri bútorokat tervezünk, aminek teljesülése őszre várható.2 millió Ft-ot 

terveztünk termek parkettázására. Három tanteremben elkészült a magas kopásállóságú parkettázás, 

illetve az aulában egy hirdetőfalat alakítottunk ki ebből az összegből. Tárgyi eszközök beszerzésére 

770 ezer forint van elkülönítve, melynek teljesülése az őszre várható. 

Karácsonyi díszkivilágítás: 

Az első félévben a keretösszeg terhére új eszközök kerültek beszerzésre. 

 

Díszzászlók vásárlása: 

A zászlók és zászlótartók beszerzése augusztus hónapban történt meg. 

 

Települési információs táblák cseréje: 

A megvalósítást a második félévre tervezzük a marketinges feladatokat is ellátó pályázati referens 

közreműködésével. 

 

Művelődési Ház: 

2016-os évben a kisebb felújítások, karbantartások és kis értékű eszközbeszerzések (tv, laptop, 

hangtechnikai eszközök, nagytermi függönyök, projektor, székek, nagynyomású tisztító…) mellett 

folytatjuk a művelődési ház felújításához kapcsolódó egyéb munkák megvalósítását. Nagyobb 

beruházásaink közé tartozik az udvari terasz-, zeneiskolai lépcső járólapozása (1 905 eFt), az udvar 

részleges térkövezése (3 048 e), a stúdió felújítása (635 eFt), valamint nagyterem színpadi 

függönyének és a hozzá tartozó technika cseréje (1 397 eFt). Megvalósulásuk a második félév első 

hónapjaiban várható, a kivitelezőkkel időpontokat a művelődési ház programjaihoz igazítottuk. 

 

A támogatásértékű működési kiadások tartalmazzák az átadott pénzeszközeinket. (4. sz. melléklet) 

 

Pénzkészlet alakulása: 

 

2016. június 30-án 350.000.000.-Ft lekötött betéttel rendelkeztünk.  Ebben az időpontban 

pénzkészletünk ezen felül 103.000.000.-Ft. 

 

Vagyon alakulása: 

 

A víziközmű vagyon felértékelése folyamatban van.  

 

Részesedéssel a Magyar Cukornál, a Pannon-Víz Zrt-nél és a Hanság Biogáz Kft-nél rendelkezik az 

önkormányzat.  

A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt-nél letétbe vannak helyezve a törzsrészvényeink. 

 

Vagyonvesztés, vagyonfelélés nem történt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2016. szeptember 9.                                                             

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                               polgármester 


