
1 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

              Polgármesterétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

 

a 2017. április 26-i képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester 

 

Megtárgyalta:  Állandó bizottságok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) 

Korm. rendelet 7.§-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, 

– a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak 

jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.  

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el jelen előterjesztéshez mellékelt 

rendeletet.  

 

 

 

 

 

Jánossomorja, 2017. április 6. 

 

 

      Lőrincz György s.k.   

  polgármester                                                                             
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I. Előzmények 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2016. (II.17.) Önkormányzati rendeletével állapította 

meg. 

 

A 2016. évi költségvetési év során két alkalommal történt előirányzat módosítás. A 

költségvetési rendeletet a 7/2016(VI.07), valamint a 9/2016(X.17) számú rendeltek 

módosították. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a 

központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői 

hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.  

 

II. Hatásvizsgálat 

 

1. Várható társadalmi hatások 

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára 

nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetének, lehetőséget teremt 

az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.  

 

 

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző 

jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát 

végrehajtó hatása van.  

 

3. Várható környezeti hatások 

Az előterjesztésben szereplő költségvetési előirányzat módosításokhoz környezeti hatások 

nem kapcsolódnak. 
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4. Várható egészségi következmények 

A költségvetési rendelet módosításának várható egészségi következménye nincs.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

További adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható     

következményei 

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91. §-a alapján. A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és 

az államháztartási törvények rendelkezéseit, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást 

vonhatja maga után. 

 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A költségvetési rendelet módosításával összefüggésben személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek biztosítására vonatkozóan külön igények nem merültek fel. 
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Indoklás 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2017. (…….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-a alapján (továbbiakban Áht.), és az 

államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint 

elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját, amelyet a Tisztelt 

Képviselő-testület elé terjesztünk. 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 

következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az 

előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.  

 

A 2016. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletével 

fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően a Képviselő-testület elé került. A 

2016. évi költségvetési év során két alkalommal is előirányzat módosítások, illetve előirányzat 

átcsoportosítások történtek. A költségvetési rendeletet a 7/2016(VI.07), valamint a 
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9/2016(X.17) számú rendeltek módosították. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek 

bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, 

illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.  

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása: 

Bevételek alakulása: 

A költségvetés elfogadásakor 1.258.570.-e Ft költségvetési bevétellel számoltunk. 2016. 

december 31-ig 1.463.715-e Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy helyi 

adó bevételünk 138,6 millió forinttal túl teljesült, Hanságliget belterületbe csatolására 41 millió 

Ft állami támogatást kaptunk, előző évi maradványt igénybe vettük valamint   a saját 

bevételeink is emelkedtek.  

Az önkormányzat működési bevételei között az ellátási díjak eredeti előirányzathoz képest csak 

71%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest az egyre növekvő kibővített 

kedvezményes étkezők miatt. Ez az önkormányzatnak 6.5 millió Ft-os bevétel kiesést jelentett. 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek működése 17,836.-eFt-ba 

került, melyhez a települések csak 5,465.-eFt támogatást utaltak át, ezért 12.371.-eFt 

követelésünk van a két település felé. (Ennyi betervezett bevételtől esett el az önkormányzat.) 

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. 

Állami támogatások alakulása, normatíva elszámolása a 2016. évben: 

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami 

támogatásokkal. A 2016. évi költségvetési törvény alapján május 15-én és október 15-én 

lehetett a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 

31-ig 176.122.577.-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra, mely az alábbi 

jogcímekből tevődik össze: 

- települési önkormányzatok működési támogatása:  5.357.187.-Ft 

- köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés): 129.077.300.- Ft 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde):   11.858.400.-Ft 

- gyermekétkeztetés támogatása:    29.639.290.-Ft 
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Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 3.853.449-

Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami 

támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.  

Az óvodai gyermekek létszáma 2016. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2016. év októberi 

statisztikai létszám és a 2016. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és 

legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának 

növekedéséből adódott. (+634.733.-Ft) 

A bölcsődei ellátásnál 4 gyermekkel több normatívát számolhattunk el, mert azoknak a 

gyermekeknek a száma, akik 1 hónapban 10 napot legalább nem veszik igénybe a bölcsődei 

ellátást, azok száma csökkent. (+1.976.400.-Ft) 

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után 

igényelhető normatíva. 2016. évi normatíva igényléskor 460 főre becsültük az étkeztetésben 

résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 507 fő volt. 

(+1.240.320.-Ft) 

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 190.380.-Ft-ot kaptunk az októberi normatíva 

igénylésekor, melyhez az év végi elszámoláskor még 1.995.-Ft állami támogatás járt. A 2016. 

évben a nyári szünetben 12 gyermek vette igénybe az étkeztetést 49 napon, az őszi szünetben 8 

gyermek  3 napon, és a téli szünetben 8 gyermek vette igénybe a szolgáltatást 7 napon. Így 

összesen 668 adag ebédet kaptak a rászoruló gyermekek. 

 

Az önkormányzat maradványának alakulása: 

 

Az önkormányzat 495.661.427.-e Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal zárta a 2016. évet, 

melyet a 6. számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a Hanságliget belterületbe 

csatolásából keletkezett kötelezettségünket. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a 

munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkompenzációval, az ágazati 

pótlékokkal és a közfoglalkoztatások összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások 

érkeztek.  A dologi kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően csak 86%-ban 

teljesültek az eredeti előirányzatokhoz képest. 
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Az önkormányzat átadott pénzeszközeit a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete mutatja 

be. 

 

Beruházási és felújítási feladatok 

 

Az önkormányzat 2016. évben betervezett beruházási és felújítási kiadásainak megvalósulását, 

célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az alábbi célok a dologi kiadások 

között valósultak meg: 

- közparkok rendezése 

- csapadékvíz elvezetés (árkok karbantartása) 

- udvari padok elhelyezése 

- díszzászlók vásárlása 

- települési információs táblák cseréje. 

 

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

Somorjai temető világítás korszerűsítése: 

A temetőben egy teljesen új közvilágítási hálózat került kiépítésre a bejárattól a ravatalozóig 

tartó járda mentén. A ravatalozóban ennek érdekében ki kellett cserélni a kapcsolószekrényt, 

kiépítésre került a földkábel hálózat, 6 db 4 méter magasságú kandeláber készült, melyeken 

Glória típusú lámpatestekben 18 W-os LED fényforrások biztosítják a megvilágítást. A 

teljesítésnél feltüntetett összeg a tervezés és megvalósítás költségeit tartalmazza. 

 

Konferencia mikrofon rendszer: 

A beszerzés a városháza 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. 
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Belterületi utak felújítása: 

A betervezett keretösszeg egy utca felújítását tette lehetővé. A Képviselő-testület döntése 

alapján az egyik legrosszabb állapotú utca, a Klafszky Katalin utca került kiválasztásra. A 450 

méter hosszú utca kivitelezése augusztus-szeptember hónapban valósult meg. 

A Képviselő-testület szeptember 28-ai ülésén döntött arról, hogy a Kossuth Lajos utca Szent 

István utca – Iskola utca közötti szakasza is kerüljön felújításra. A felújítás megtörtént, azonban 

részben az időjárási körülmények, részben technológiai problémák miatt a kivitelezés minősége 

nem volt megfelelő. Az út a közlekedésre alkalmas volt, azonban a hibák miatt a kivitelezést 

nem vettük át, és a kivitelezővel megállapodtunk a burkolat újjáépítésében. A kivitelezés 

időpontját tavaszra halasztottuk. Ez év április elején a vállalkozó a burkolatot teljes 

szélességben felmarta és újra aszfaltozta. 

 

Malom: bádogos munkák, födém megerősítés, villamos fejlesztés: 

Az épület előző évi tetőszigetelés felújítási munkáit követően a kapcsolódó bádogozási 

munkákat kellett elvégezni. Az árajánlat kérést követően a szerződés megkötésre került, a 

munkák szeptemberben elvégzésre kerültek. 

 

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.  

 

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 két évben igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani ezen problémák kezelésére. 

Folytatva az előző évben megkezdett munkákat, a felmérések alapján legproblematikusabb 

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

csapadékvíz problémákat megoldani. Az esetek nagy többségében – amint az a nagyobb 
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esőzések alkalmával látható volt – a beavatkozások eredményesek voltak. Fotók készültek a 

beavatkozási pontokon, melyek bizonyítják a munka hatékonyságát és eredményességét.  

 

Autó beszerzés: 

A keretösszegből egy használt Skoda Octavia személygépkocsi került beszerzésre. 

 

Aqua: összekötő vízvezeték kialakítása: 

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

erre a feladatra nem kellett felhasználni. 

 

Ingatlan vásárlás: 

A mosonszentjánosi római katolikus templommal szemben található ingatlan megvásárlásáról 

döntött az önkormányzat. Hosszas tárgyalásokat követően a magántulajdonosok többségétől 

sikerült megvásárolni a tulajdoni hányadukat. 

 

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 végeztettük el hat ingatlan esetében, 

illetve egy ingatlannál a veszélyes ereszdeszkázatot kellett kicserélni. A Szabadság u. 50. szám 

alatti épület rossz állapotú utcai nyílászáróit cseréltük ki, illetve a Szabadság u. 49-ben 

megüresedett lakás felújítási munkáit kezdtük meg. 

 

Járdafelújítás II. ütem: 

A 2016. 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. 2016 októberében, látva a költségvetés kedvező alakulását, a testület 

újabb 5 millió Ft-ot szavazott meg járdafelújításra, a járdák rendkívül rossz állapotára való 

tekintettel. A megítélt plusz keretből 520 m2 beton járda, illetve a Szent Vendel Kápolna előtti 

szakasz térkövezése valósult meg. 
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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 beszerzése vált szükségessé. A félév végén lebonyolított 

beszerzési eljárás eredményeként egy korszerű, nagy teljesítményű, gazdaságosan 

üzemeltethető fűnyírót szereztünk be. 

 

Sós Antal Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés: 

A tervezést, engedélyeztetést követően a közösségi ház földszintjének teljes körű 

fűtéskorszerűsítésére került sor. A gázkonvektorok leszerelésre kerültek, és a kivitelező egy új 

kondenzációs kazánt, illetve a helyiségekbe Vogel&Noot radiátorokat épített be. A kivitelezés 

december közepére elkészült, a gázbekötés húzódott át januárra.  

 

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: 3 új kamera felhelyezését és 1 kamera áthelyezését 

valósítottuk meg. 

 

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 alakítottuk ki az öltöző- mellékhelyiség együttest. A 

kivitelezés nagyobbik részét saját dolgozókkal oldottuk meg, így a keretösszeget nem kellett 

teljes mértékben felhasználni. 

 

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, a 

Képviselő-testület november 30-ai ülésén döntött arról, hogy a Szent István utca 48. szám alatti 

ingatlan Idősek Klubja céljára történő hasznosítási lehetőségére terveket kell készíteni. 

 



12 
 

Uszoda felújítása: 

A szeptember 2-ai rendkívüli ülésen az önkormányzat részletesen foglalkozott a beruházás 

megvalósításával, melynek eredményeként ismételten közbeszerzési eljárás került kiírásra. Ez 

az eljárás már eredményes volt, így november közepén a kivitelezési szerződés aláírásra került, 

és a kivitelezési munkák megkezdődtek. A szerződés szerint február közepére, határidőre 

elkészültek a tanuszoda hőtechnikai és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezési munkái. 

Ennek során megújult a korábban életveszélyessé vált belső burkolat, illetve teljesen új 

szellőztető rendszert építettek be a kivitelezők. A beruházást Magyarország Kormánya 

támogatta. 

 

Klafszky Iskolába pavilon: 

A tervezett pavilon elkészült. 

 

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.  

 

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: 

 

A Központi Iskolára megítélt összegből megvalósult három tanterem parkettázása, az Iparos úti 

utcafronton a szabadidőpark építése a kerítéssel együtt. A park jól szolgálja az intézmény 

diákjai szabadidős tevékenységének kulturált környezetben való eltöltését, továbbá szabadtéri 

órák megtartására is lehetőség nyílik jó időben.  

 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodása: 

 

A 2016. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:KÖH) székhely 

településén személyi változások nem történtek, a feladatok ellátásához a személyi és tárgyi 

feltételek adottak voltak.  

A KÖH 2016. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően alakult. A székhely 

hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem történt. 

A 2014.  óta folyamatosan szembesül Önkormányzatunk a KÖH működtetésének 

nehézségeivel. Hosszas egyeztetést követően sem sikerült a kirendeltségeket fenntartó 

önkormányzatokkal közös álláspontra jutni. A nem kellőképpen szabályozott ágazati 

jogszabályok miatt, a bevételek szétosztása folyamatosan érdeksérelemmel jár. 

 

A KÖH kirendeltégeinek elszámolása megtörtént, de folyamatos problémát okoz az a tény, 

hogy a mai napig nem sikerült a megállapodást módosítani.  

A hivatal az elmúlt évben 1 népszavazást és egy időközi választást bonyolított le sikeresen. 

 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi működése: 

 

Az önkormányzat ezen intézményen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak 

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja 

a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület 

hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül 

működik a közterület-felügyelő, aki a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve látja el 

a közterületek rendeltetésszerű, jogszerű használatával kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

A tárgyi évben kiemelt feladat volt a város jövőképének, fejlesztési koncepciójának 

kidolgozása, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Az intézmény készítette elő a belterületi 
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utak felújítási koncepcióját, valamint az önkormányzati lakáskoncepcióját, illetve ennek 

részeként az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokról szóló részletes 

tájékoztatót.   

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a 

parkosítási feladatokra, – melynek minőségét külső szakmai támogatással is igyekeztünk 

javítani – illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a 

kavicsos utak fenntartására, a külterületi utak gréderezésére, valamint a vízelvezetési 

problémák kezelésére. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi gazdálkodása:  

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési 

intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat 

költségvetése biztosítja, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli. 

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, a jelentős mértékű 

önkormányzati hozzájárulás (25 608 e Ft) biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját 

bevételként 4 516 ezer Ft realizálódott a tervezett 3 505 ezer Ft-tal szemben. Ez az összeg 

terembérleti díjból (1 926 e) beiratkozási díjból és egyéb szolgáltatások bevételeiből (191 e Ft), 

valamint az intézmény által szervezett előadások, a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből 

(2 399 e Ft) tevődik össze. 

 

A művelődési ház és könyvtár 2016. évi költségvetésének kiadási összege módosított 

előirányzat alapján 34 596 ezer Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk 

fel 29 460 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 12 368 e Ft + 4 467 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:12 625 e Ft. 

Ebben az évben is a Balassi Bálint Ifjúsági Klub, mint saját csoportunkként működő szervezet 

éves költsége is intézményünk költségvetésében szerepelt. 

A könyvtár dokumentumainak száma 646 darabbal növekedett, 1.355 e Ft értékben. 

Ebből 223 darab {494 e Ft értékben} ajándék, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Márai-

program támogatása, saját gyarapítás: 371 db 746 e Ft értékben. 

A nyilvántartásunk korszerűsítése érdekében még 2015-ben 340 ezer Ft-ért NanLIB 

programot, s hozzá új laptopot vásároltunk, így a közel 22 ezer kötetünkkel csatlakozhatunk az 

integrált könyvtári rendszerhez. A könyvtári állomány feldolgozása a 2016-os évben 90 %-os. 
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Intézményünk a 2016-ban megfelelően gazdálkodott, hisz a költségvetési előirányzathoz 

képest jelentős összeggel kevesebbet használt fel működéséhez. Ez adódott elmaradt 

feladatokból (nagyterem parketta csiszolása), valamint az udvari térburkolat, és a nagytermi 

függöny cseréjének költsége kedvező alakulásából is. 

 

2016-ös évben a kisebb karbantartások mellett folytatódott a művelődési ház felújításához 

kapcsolódó egyéb munkák megvalósítása: új udvari térburkolat, valamint a terasz kapott 

minőségi fedést. A színpadi nagyfüggönyt teljes egészében (motor és új függöny) kicseréltük. 

Beázások miatt az elmaradt stúdió - a színpad alatti helyiség – rész is felújítottuk. 

Beszereztük azokat a kis értékű eszközöket is, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a 

rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak. 

 

Aranykapu Óvoda 2016. évi gazdálkodása: 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2016. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően 

gazdálkodott. 

Az intézmény működését befolyásolta, hogy két óvodapedagógus 40 éves munkaviszonnyal 

kérte nyugdíjazását:  

 

- 2016. január 1-től  egy fő óvodapedagógus felmentési idejét töltötte, helyettesítésére 

sajnos csak április 4-től tudtunk alkalmazni egy gyakornokot. A három hónap 

helyettesítés nagyon megterhelő volt. 

- Másik óvodapedagógusunk 2016. március 1-től mentesült a munkavégzés alól. 

Helyettesítésére sikerült felvenni óvodapedagógust, aki 2016. június 30. hatállyal kérte 

határozott idejű kinevezésének megszüntetését. Az üres óvodapedagógusi álláshelyet, 

csak szeptember 1-től sikerült betölteni. 

Egyre nagyobb gondot jelent az óvodapedagógusi álláshelyek betöltése és a GYES-en lévő 

kolléganők helyettesítése. 

A gyermeklétszám a 2015. évihez képest kevéssel csökkent (15 gyermekkel). 

A Somorjai Tagóvodában jelentős segítséget jelentett a 4 órás gondozó-dajka alkalmazása, 

mely biztonságosabbá tette a gyermekek ellátását. 

Az előző évekhez hasonlóan folytatódott az intézmény épületeinek állagmegóvása. 
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A központi óvodában az udvari ajtók cseréje, a mosdó részleges felújítása, a folyosó 

lambériázása és az öltöző járólapozása valósult meg. Sikerült megszüntetni a csoportszoba 

vizesedését. 

A péteri tagóvodában a folyosó és a tornaszoba falát lambériáztattuk, az irodába parketta 

burkolat került. 

Az intézmény költségvetése biztosította a zavartalan működést 

 

 

Kék Bagoly Bölcsőde 2016. évi gazdálkodása: 

 

A Kék Bagoly Bölcsőde 2016-os évben az előirányzat  szerint takarékosan gazdálkodott  a 

személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. 

Ebben az évben nagyobb felújítás az intézményben a mosókonyha felújítása volt, mely 395.-

eFt-ba került. 

 

Jánossomorja, 2017. április 6. 

 

 

 

Lőrincz György s.k. 

       polgármester 

 

 

 


