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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 képviselő-testület által megállapított 53.000,-Ft-os illetményalapot 

alkalmaztuk.  

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. 

2017. évben az állami támogatások eredeti előirányzata 194.434.-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 64%-ban, az állami támogatások 54%-ban, a közhatalmi bevételek 

50 %-ban teljesültek, melyből a helyi adók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:  

 

Helyi adó bevételek alakulása: 

 Eredeti előirányzat Teljesítés százalék 

Iparűzési adó: 540000 270304 50% 

Építmény adó: 115260 58550 51% 

Gépjármű adó: 21500 10269 48% 

Talajterhelési díj: 1100 367 33% 

Magánsz.komm.adója: 6500 5797 89% 

 

 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza önkormányzati 

támogatásként 30 millió Ft-ot az uszoda felújítására megkaptuk. Módosított előirányzatként az 
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elnyert TOP-os és ASP pályázatokat szerepeltetjük, melyből az elnyert ASP pályázat 7 millió Ft-ja 

megérkezett. 

 

A felhalmozási célú bevételeink 100%-ban teljesültek, melyben egy ingatlan (196 hrsz.) és egy 

tárgyi eszköz került értékesítésre (uszodából hőszivattyú értékesítése). 

 

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

kellett fejlesztési bevételből finanszírozni. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad (23%), mivel 

a felhalmozási kiadások előirányzatai meg lettek emelve az elnyert pályázatok összegeivel, melyet a 

8. sz. melléklet mutat be. A működési kiadások 48,8 %-ban teljesültek a takarékos gazdálkodásnak 

köszönthetően. 

 

Az átadott pénzeszközök időarányosan teljesület, a civil szervezetek a támogatásaikat a támogatási 

szerződésben meghatározott ütemekben megkapták.  

 

 Az ellátottak pénzbeni juttatásai az önkormányzat által nyújtott ellátásokat tartalmazza. 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre a Szent Vendel kápolna felújítására 

átadott összeget tartalmazza. 

 

Beruházási kiadások első féléves teljesülést a 8. sz. melléklet tartalmazza, mely az eredeti 

előirányzathoz képest 45%-ban teljesültek. 

 

A támogatásértékű működési kiadások tartalmazzák az átadott pénzeszközeinket. (9.sz. melléklet) 

 

Pénzkészlet alakulása: 

 

2017. június 30-án az önkormányzat költségvetési bankszámlájának egyenlege 147 millió Ft, az 

adós számlákon összesen 248 millió Ft található. Az intézmények számláin 57,5 millió Ft van. 

 

Júliusban két TOP-os pályázathoz folyósítottak már előleget: az iskola felújításához 180,3 millió Ft-

ot, a bölcsőde felújításához 12,2 millió Ft érkezett. 

 

Részesedések alakulása: 

 

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. 

 

Részesedésekkel kapcsolatos vagyonvesztés nem történt. 

 

Intézmények gazdálkodásának alakulása: 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ): 

 

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

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag 

összefogja és lebonyolítja a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, 
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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. 

Az első félév során kiemelt feladat volt a város rendezési tervének teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos feladatok irányítása, összefogása. Ezt a feladatot március óta a megbízott főépítész is 

segíti. Jelentős változás volt az intézmény életében az, hogy január 1-vel az élelmezési feladatok 

ellátásával bővült a tevékenysége és ennek megfelelően a konyhai dolgozók átkerültek a 

szervezethez. Az intézmény készítette elő és vezényelte le a tanuszoda beruházási munkáit, indította 

el a Móricz Zs. utca mögötti lakóterület kialakításnak előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

illetve készítette el a lakóház felújítási programot.  

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 és a külterületi utak 

fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. A tevékenység 

jellegéből adódóan a kiadások nagyobbik része a második félévben fog jelentkezni. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban megtörtént a belső ellenőrzés által javasolt 

szervezeti átalakítás. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal összetételében 2017 évben 

több változás is történt.  A gazdálkodási ügyintéző, a polgárvédelmi és titkársági ügyintéző és a 

kirendeltség-vezető végleges áthelyezését kérte. 

A Kirendeltségek polgármesterei a megállapodásra hivatkozva ragaszkodtak az álláshelyek 

betöltésére, ezért a pályázati kiírások megtörténtek. A pályázatokra vagy nem érkezett pályázat vagy 

a kiírásban foglaltaknak nem felelt meg az arra jelentkező. 

 

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltségvezető 

feladatait az aljegyző látja el, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a pénzügyi osztályvezető, a 

székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők látják el, megbízási szerződéssel szaktanácsadás 

keretében pedig a gazdálkodás tekintetében külső vállalkozás segíti munkájukat. Az adminisztratív 

feladatokat egy fő közfoglalkoztatott segíti a Kirendeltség újrónafői telephelyén, a titkársági 

ügyintéző státusza jelenleg betöltetlen. 

 

A 2017. év augusztusáig összesen 2,5 fővel csökkent a KÖH létszáma, a feladatok 

újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. A KÖH 

várható éves megtakarítása kb 8.5 millió Ft lesz. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 

A Kék Bagoly Bölcsődének 2017.06.30-ig a bevételei 57%-ban, a takarékos gazdálkodásnak 

köszönhetően a kiadásaik 45%-ban teljesültek. Az ellátási díjak tartalmazzák a térítési díj 

bevételeket. A felhalmozási kiadások a második félévben valósnak meg.   

 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

 

2017-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat a kis értékű eszközöket, 

melyek a napi munkavégzéshez, illetve a rendezvények lebonyolításához szükségesek. Két 

kolléganő – hatékonyabb munkavégzés érdekében - kapott új laptopot. Képfelfüggesztő rendszert 

alakítottunk ki a könyvtárban, így a kiállítások helyszíne – kapcsolódva az előadásokhoz – nem 

kötődik helyileg a művelődési ház galéria terméhez. Az elavult televíziót lecseréltük egy modern, 

többfunkciós tv-készülékre. Új mobil hangfallal egészítettük ki a már meglévő hangosítási-vetítési 
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technikai eszközeinket. Könyvtáros kolléganő ez évben 245 kötettel – 485 e Ft – bővítette az 

állományt.  

A művelődési házban és környékén történtek:   

- felújításra került az első félévben a stúdió melletti térkő, 

- hátsó színpadi ajtó, 

- a viharkárok miatt tönkrement hátsó udvari terasz, illetve a stúdió feletti tetőt lecseréltük, 

melynek összegét részben a kárrendezési összeg fedezte.  

- hangtechnikai eszközeinket folyamatos újítjuk (dobmikrofon szett, mobil- ill. vezetékes 

mikrofon) 

- a költségvetésben ezeken felül betervezett felújítások, további eszközök beszerzése a 2. 

félévben kerülnek megvalósításra és beszerzésre.  

 
 

 

 

 

Aranykapu Óvoda Jánossomorja: 

 

Költségvetés felhasználása az előirányzatoknak megfelelően alakult. 

Az első félévben a központi óvodában beszerzésre került eszközök: 

• Lap-top dokkolóval 

• Felnőtt öltözőszekrény 

• Szoftver minden intézményi számítógépre 

• Ágynemű huzatok. 

Felújításra került a központi óvoda játszóudvara. Kútfúrás, automata öntözőberendezés, 

gyepszőnyeg és öt új EU szabványnak megfelelő játékeszköz szolgálja a gyermekek fejlődését. 

Legnagyobb örömünkre az udvar vízelvezetését is sikerült megfelelően megoldani a tér-kő 

felszedésével és újbóli lerakásával, vízgyűjtő kialakításával. 

Péteri tagóvodában felnőtt öltözőszekrény, fogmosó pohártartó került beszerzésre. 

Somorjai tagóvodában új öltözőszekrény és konyhabútor vásárlására került sor. 

Szakmai munkánkat nagymértékben segítette, hogy 12 óvodapedagógus továbbképzését tudtuk 

biztosítani négyféle továbbképzésen való részvétellel. Az óvoda-szülők közötti kapcsolat erősítését 

szolgálta a „Szülők- nevelők egymásközt” előadássorozat első három előadása. 

A dajkák szakmai  fejlődését segítette, hogy  4 fő dajkai konferencián vehetett részt. 

A költségvetés első félévében az óvoda működéséhez szükséges feltételek teljes mértékben 

biztosítottak voltak. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2017. augusztus 29. 

                                                            

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                         polgármester 


