Jánossomorja Város Önkormányzatának

GAZDASÁGI
PROGRAMJA
a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra
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I.
BEVEZETŐ
Jánossomorja 6100 lakosú kisváros Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén. Térségi
szerepe mind a környező települések, mind a határ mentiség szempontjából fontos.
A településen már az 1990-es évek elején megjelentek a külföldi multinacionális cégek és
vegyes vállalatok, amelyek új ipari tevékenységet és munkakultúrát teremtettek. Fejlődésük a
mai napig töretlen tendenciát mutat, amelyet a város az infrastruktúra fejlesztésével is segíti.
Napjainkban már a közműhálózat teljesen kiépített a város egész területén. Az elmúlt években
megtörtént a vízbázis kiváltása, és a csatornarákötések 65%-ról elérték a 95%-ot. A nemrég
megnyílt hulladékudvar és a szelektív hulladékgyűjtés lakossági kiépítése nagyban hozzájárul
városunk élhetőbbé tételéhez és fejlődéséhez. Ugyancsak megoldott a kommunális hulladék
elhelyezése; működik a regionális szilárdhulladék-telep és feldolgozómű is, valamint a
nemrégiben átadott szelektív hulladék válogató, amely Jánossomorján kívül 66 környező
települést lát el.
A település intézményi ellátottsága a megyei átlaghoz képest jobbnak mondható, ugyanis a
város a működéshez szükséges valamennyi egészségügyi szolgálattal (háziorvosi alapellátás,
háziorvosi ügyelet, fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat) rendelkezik. Az általános
iskolai oktatást és az alapfokú művészeti oktatást önkormányzatunk közoktatási megállapodás
keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján biztosítja. A város komplex
sportpályán túl rendelkezik még szabványos méretű sportcsarnokkal, és automata tekepályával,
valamint modern fedett uszodával is. Bölcsőde és Idősek Klubja is működik városunkban, ez
utóbbi az idősek napközbeni ellátásáról gondoskodik. Az intézmények nagy része az elmúlt
években kisebb nagyobb felújításon esett át, műszaki állapotuk jellemzően jónak mondható. Az
elmúlt évek legnagyobb beruházásai közé tartozik a művelődési ház felújítása és energetikai
korszerűsítése, valamint az Egészségügyi Kombinát vezetékcseréje és szigetelése, a központi
óvoda fűtéskorszerűsítése.
Az önkormányzat vagyoni helyzete:
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Jánossomorja Város Önkormányzata a település lakosságával és gazdasági szereplőivel
együttműködve kívánja megvalósítani a városfejlesztést oly módon, hogy eközben a
fenntartható fejlődés elve minden vonatkozásban a lehető legnagyobb mértékben
érvényesüljön. Ehhez első lépésként a fenntarthatóság helyi programját teremtette meg,
amelynek alkalmazásával és folyamatos aktualizálásával a város hosszú távon a szociális jólét,
a társadalmi igazságosság, valamint a természeti és épített környezet megóvásának érvényre
juttatásával egyre inkább élhető és otthonos településsé válhat.
Jánossomorja Város helyi fenntartható fejlődési programja a globális törekvések, valamint a
nemzetközi és nemzeti programok leképezése a város igényeinek és jellemzőinek megfelelően.
A program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források elsősorban a város
helyi adóbevételei, valamint az Európai Uniós és nemzeti pályázatokon elnyerhető források.
A működtetés során törekedni kell a hatékonyságra és a gazdaságosságra, a fejlesztések
területén pedig a prioritások kijelölésére.
Éppen ezért az ellátandó feladatok hatékonyságának növelése érdekében szükséges az ötletek
és elképzelések rendszerbe foglalása.
Törekedni kell arra, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseket lehetőség
szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
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II.
HELYZETELEMZÉS
1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága
Jánossomorja a 86-os számú főút mentén, közvetlenül az osztrák határ mellett helyezkedik el.
A Mosoni-síkság és a Fertő-Hanság-medence találkozásánál fekvő település az egykor önálló
községek: Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja 1970-es egyesülése óta viseli
a Jánossomorja nevet és 2004 óta a városi rangot. Külterületi lakott helyként Jánossomorjához
tartozik Hanságliget, Hanságfalva és Újtanya.
Határmenti pozíciója ellenére is kiépült vonzáskörzettel rendelkezik, térségi szerepe számos
funkciójában megnyilvánul (munkahely-biztosítás, ügyintézési lehetőség, oktatás). A határ
közelsége pedig a kereskedelem, turizmus és az átmenő forgalomból származó pozitív hatások
kiaknázásában nyilvánul meg.

2. Főbb demográfiai jellemzők
a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)
Év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Születések száma (fő)
52
44
64
43
51

Halálozások száma (fő)
78
81
79
86
85

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2014. január 1-jén
Kor szerinti
csoportosítás
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61-
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3.813
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Összesen:
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Összesen:

6.084

100 %

Fő

Korcsoport

Fő

3. Az infrastruktúra helyzete
A város közigazgatási területét jelentős nemzetközi, országos és regionális kapcsolatokat
biztosító közlekedési vonalak szelik át. A településen mind vasúti, mind közúti főútvonal
található.
Vasút: 16. sz. Hegyeshalom – Szombathely országos törzshálózati főútvonal.
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Közút: 86. sz. országos közút Mosonmagyaróvár – Rédics között. Az út forgalma túlterhelt.
Elkerülő út megépítésére lenne szükség. A 8507. sz. országos közút határokon átnyúló
kapcsolatot biztosít Ausztria irányába. Jelentős az átutazó forgalom. Helyenként felújításra
szorul.
A helyi utak kiépítettsége 90 %-os. Ezek az utak folyamatos felújításra szorulnak.
A víz, csatorna és gáz közművek kiépítettsége megközelíti a 100 %-ot. Bővítésre, felújításra és
karbantartásukra folyamatosan szükség van.
Városunkban vezetékes és vezeték nélküli telefonhálózatok működnek. Minden nagyobb
szolgáltató vételi lehetőséget biztosít.
A szilárd hulladék kezelése sokat javult az elmúlt időszakban. Van regionális hulladéklerakó,
hulladékudvar és vannak kijelölt szelektív hulladék-gyűjtő szigetek. A lakosságtól rendszeresen
szállítják el a háztartási-, szelektív- és zöldhulladékot.
4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 2014-ben

Ágazat
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, kőfejtés
Feldolgozóipar
Vízellátás, szennyvízgyűjtés
Építőipar
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás
Közigazgatás
Egyéb (kereskedelem, szolgáltatás stb.)
Összesen:

Vállalkozások száma
285
1
20
1
36
25
16
0
205
589

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások
alakulása
5.1. A helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó feladatok:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
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8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek
keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Az önkormányzati törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
5.2. Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra:
Oktatás, köznevelés
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Jánossomorja közoktatási intézményei között jelentős szerepet tölt be az Aranykapu Óvoda.
2013. július 1-jétől a Jánossomorjai Aranykapu Óvodának Jánossomorja, Várbalog, Újrónafő
települések alkotta intézményfenntartó társulás a fenntartója. A társulás 2013 júliustól, mint
önálló jogi személy lett az óvoda fenntartója, a Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik,
mely kiadásait és bevételeit tartalmazza. A társulási megállapodás részletesen szabályozza az
elszámolás szabályait. A felújítások mindhárom önkormányzat költségvetésében elkülönítetten
jelennek meg, a fenntartással kapcsolatos kiadások azonban a Társulás költségvetésében
szerepelnek. A települések pénzeszközátadás formájában biztosítják a működéshez szükséges
kiadásokat.
Az Aranykapu Óvoda a központi óvodával és három tagóvodával működik: a Péteri, a
Somorjai, valamint az Újrónafői Tagóvodával. A Központi Óvoda Mosonszentjánoson
található. A Várbalogi Tagóvodát 2014. augusztus 31-én az Intézményfenntartó Társulás
megszüntette, hiszen az utóbbi években a gyermeklétszám fokozatosan csökkent.
A Központi Óvoda Mosonszentjánoson helyezkedik el. Az épületben az öt csoportszoba
(amelyből egy tornaszobaként működik), a nevelői szoba, valamint a mosdó korszerű struktúrát
alkot. 2001-ben az épület teljesen megújult, ekkor került sor a gázfűtés kiépítésére, a villamos
hálózat cseréjére, a mosdó felújítására, de lehetőség nyílt a nyílászárók cseréjére, a tetőcserére,
a játszóudvar felújítására és a teljes külső-belső renoválásra is. Ma a központi óvoda korszerű
és esztétikus környezetben fogadja a gyerekeket. 2013-ban a fűtési rendszert ismét
korszerűsítették.
A péteri tagóvoda Mosonszentpéteren helyezkedik el. A gyermeklétszám növekedése miatt
1995-ben az óvodát kibővítették egy mosdóval és egy csoportszobával. Az óvoda épületét a
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korábbi években teljesen felújították. Tágas, jól felszerelt udvara nagyon jó lehetőséget biztosít
a gyerekek fejlesztéséhez.
A Somorjai Tagóvoda az egykori Pusztasomorján, 1952-ben kezdte meg működését, egy
csoporttal. A felújított óvodában jelenleg egy óvodai csoport működik.
Az Aranykapu Óvoda alaptevékenységébe tartozik az óvodai nevelés és az iskolai előkészítés
mellett a logopédiai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.
Az óvoda egész napos ellátást biztosít a gyerekeknek, a tagóvodákban tálalókonyha üzemel,
amelyekben 2002 decemberétől a HACCP rendszer került bevezetésre.
Az intézményben folyó szakmai munkát segítik a csoportszobák jó adottságai és megfelelő
felszereltségük. A játszóteret térgalériák növelik, míg a csoportszobák bútorainak cseréje az
utóbbi években felgyorsult, sok fejlesztőjátékkal és egyéb segédeszközzel rendelkeznek az
intézmények. A tornaszobákban lévő mozgásfejlesztő eszközök évről-évre folyamatosan
bővülve érték el a jelenlegi, jónak mondható felszereltséget.
Az óvoda 1990-ben adaptálta az ”Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai
nevelési programot, amelynek fontos feladata a gyerekek és a művészeti irányzatok közötti erős
érzelmi kötődés kialakítása. Az intézményben Ovi-Galéria is működik, ahol évente négyszer
helyi és környékbeli települések művészei mutatkoznak be. Az Óvoda nagycsoportosai számára
lehetőséget biztosítanak a filharmóniai előadásokon való részvételre. Minden évben szerveznek
versmondó délutánt is.
Az intézmény szolgáltatásai: gyógytestnevelés, logopédia, hittan, gyógypedagógiai fejlesztés,
fejlesztő pedagógiai megsegítés, néptánc.
Az Aranykapu Óvoda dolgozóinak száma 34 fő (19 óvónő, 10 dajka, és az egyéb
alkalmazottak). A gyermekek létszáma összesen 200 fő. Ebből a Központi Óvodába 81, a Péteri
Tagóvodába 59, a Somorjai Tagóvodába 25, az Újrónafői Tagóvodába 35 gyermek jár.
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 2013. január 1-jétől az állam
gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlására a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A köznevelési intézményeket továbbra is az
Önkormányzat működteti.
A kötelező iskolai körzethatárokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állapítja
meg. A kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén
található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt
körzetekről. Jánossomorján két körzet működik.
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A Klafszky Katalin Tagiskola a német nemzetiségi oktatás tekintetében Jánossomorja Város
teljes közigazgatási területe, továbbá Újrónafő és Várbalog települések tekintetében alkot egy
körzetet.
A Központi Iskolában folyó oktató- és nevelőmunka kiemelt területe az anyanyelvi képzés
mellett a nyelvoktatás. A gyerekek a német és az angol nyelv közül választhatnak. A
nyelvoktatás eredményességét az intézmény részéről is biztosítják.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Klafszky Katalin Tagiskola között kiépült szoros
szakmai együttműködés a hagyományok megőrzésének és továbbvitelének legjobb biztosítéka.
A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanulólétszáma 2015. február 2-án 537 fő. Ebből a
központi iskolában 393 fő, a Klafszky tagiskolában 144 fő tanul.
Egészségügy
Orvosi ellátás
A településen 2014. január 1-től két háziorvosi körzet és egy gyermekorvos mellett védőnői
szolgálat, valamint fogorvosi, bőrgyógyászati szakrendelés és fizioterápia is működik.
A két körzetben a háziorvosok vállalkozóként végzi tevékenységüket, mellettük asszisztensek
dolgoznak.
A közeljövő fő célja a korábbi, három háziorvosi körzet visszaállítása.
Gyermekorvosi ellátás
A gyermekorvos vállalkozóként végzi munkáját, amelyben egy asszisztens segíti. Jánossomorja
és Várbalog 18 éven aluli lakosságának ellátása tartozik a feladatához. Iskolaorvosi teendőket
is ellát feladat-ellátási szerződés keretében, melyet az önkormányzattal kötött.
Fogorvosi ellátás
A fogorvos is vállalkozóként tevékenykedik, munkáját egy asszisztens segíti. Körzetéhez
tartozik Várbalog község is.
Védőnői szolgálat
A három védőnő körzetéhez tartozik Várbalog község is. (Egy körzet ellátása jelenleg még
tartós helyettesítéssel történik.) Az oktatási intézmények tanulóinak egészségügyi ellátását a
gyermekorvossal közösen végzik.
Bőrgyógyászati szakrendelés
A bőrgyógyász magánrendelésén hetente egyszer fogad betegeket az egészségházban.
Ügyelet
Jánossomorján összevont háziorvosi ügyelet működik. Az ellátásról munkanapokon 16 órától
a következő munkanap 8 órájáig köteles az ügyeletes orvos gondoskodni. Hétvégén és
ünnepnap az ellátás 16 órától az első munkanap 8 órájáig tart.
Fizioterápia
A településen az elvégezhető kezelésféleségek száma 12. Ugyanitt történik az EKG vizsgálat
is.
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Labor
A vérlevétel Jánossomorján történik, majd a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban végzik el
a szükséges vizsgálatokat. A vér beszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.
A gazdasági program időtartama alatt:
- fenntartja a védőnői ellátást, továbbá az ügyeleti ellátást,
- a háziorvosi és a fogászati ellátást vállalkozó orvosokkal oldja meg.
Kultúra, közművelődés
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
A művelődési ház önálló intézményként működik, alapterülete 860 m2. A megnövekedett
igények kielégítésére 2001-ben új, 80 m2-es, tetőtér-beépítéses épületszárnnyal bővült az
intézmény. A földszinti részen a helyi Alapfokú Művészeti Iskola részére tantermek, illetve egy
kiállítócsarnok került kialakításra, míg a tetőtérben egy korszerű előadóterem, illetve az Ifjúsági
klub nyert elhelyezést. A Jánossomorja Televízió stúdiója is a művelődési házban működik.
Itt tartja összejöveteleit számos civil szervezet és a nyugdíjas klub is. A különböző lakossági
fórumok, iskolai ünnepségek mind-mind az intézmény falai között kerülnek megrendezésre.
2014-ben jelentős felújítás történt, a művelődési ház kívül-belül megújult. A felújítás célja
elsősorban az energiaracionalizálás volt, ennek keretében napelemekkel szerelték fel az
épületet, fűtését korszerűsítették hőszivattyús fűtési rendszer kialakításával. Fő szakmai
tevékenysége a közművelődés, a könyvtári ellátás és szolgáltatás, valamint a helytörténeti
gyűjtemény működtetése.
Az intézményben dolgozók száma: 5 fő. A művelődési ház részt vesz az országos
közfoglalkoztatási programban is.
Városi Könyvtár
A Városi Könyvtár a művelődéi ház telephelyeként működik a Szabadság utca 2. szám alatt.
A könyvtár funkciója az elmúlt években sokat változott, de továbbra is legfontosabb feladata a
hagyományos könyvtárat felkeresők kiszolgálása, ugyanakkor a felmerült egyéb igényeknek
való megfelelés is cél. Fő tevékenysége a könyvtári állomány gyarapítása, feltárása, megőrzése,
védelme. Jelenleg zajlik a könyvtári állomány digitalizált formában történő nyilvántartása. A
dolgozók száma: 1 fő.
Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény
A Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény ünnepélyes átadására 2012. szeptember 20-án
került sor. A 125 m2-es épületrészt 30 évig térítésmentesen használhatja az önkormányzat.
Az épület hagyományos funkciója mellett számos kiállításnak is otthont ad. Dolgozóinak
száma 1 fő.
Szociális ellátás
Kék Bagoly Bölcsőde
A bölcsőde felszereltsége és személyi feltételei megfelelőek, az előírásoknak messzemenően
megfelelnek. A minőségbiztosítási rendszer bevezetése minden főzőkonyhával rendelkező
intézményben kötelező volt. A jánossomorjai bölcsődében 2002-ben megtörtént a HACCP,
mint követelményrendszer kialakítása, bevezetése, valamint folyamatos alkalmazása.
A bölcsőde – szociális intézmény – alapfeladata a bölcsődei ellátás. 39 férőhellyel működik, 9
munkavállalóval.
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Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, amely biztonságot nyújt a település lakosságának.
Ennek érdekében:
- szükség esetén a képviselő-testület felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét
meghatározó rendeletet a törvényi változások tükrében,
- továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a szociális információs szolgáltatás és a szociális
kerekasztal munkájának segítéséhez,
- szociális intézményeit megfelelő színvonalon működteti, de azok további fejlesztését nem
tervezi,
- ezen feladatok minél magasabb szintű ellátása és elláttatása érdekében együttműködik a
Mosonmagyaróvári Térségi Társulással, a az Idősek Klubja működtetését a Társulás
keretében látja el.
Sport
A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban
- a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását úgy, hogy pályázati
rendszer keretében támogatja a Jánossomorjai Sportegyesületet.
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét,
- hatékony marketing tevékenységet folytat annak érdekében, hogy az uszoda délutáni
kihasználtsága növekedjen.
6. Munkanélküliség, foglalkoztatottság
A regisztrált álláskeresők és szociális ellátásban részesülők 2014-ben:
Megnevezés
Regisztrált álláskeresők száma (fő)
180 napnál kevesebb ideig regisztrált munkanélküliek száma (fő)
Járadékra jogosultak száma (fő)
Szociális ellátásban részesülők száma (fő)
Munkaképes korú lakosság száma (fő)
Munkanélküliségi ráta (%)

Mutatószám
63
6
39
18
4396
1,43 %

7. Környezeti állapot
Jánossomorja közigazgatási területe 148,98 km2, ezzel a megye területének 3,67%-át teszi ki,
ennek nagy része külterület. A terület nagy részét mezőgazdasági területek és erdők teszik ki.
Ez és a Kisalföld jellemzően szeles időjárása nagyban hozzájárul a levegő tisztaságának
biztosításához. A település területének levegőtisztaság-védelmi osztálya védett I. besorolású,
az összefüggő, természet- és tájvédelmi területeké kiemelten védett. Bejelentés kötelezett
légszennyező forrás a településen nincs. Sajnos az átmenő forgalom káros hatásai itt a
levegőminőségben is jelentkeznek, de a tervek szerint ez hosszútávon központilag lesz
elirányítva.
A település egyes külterületi részei a Fertő-Hanság Nemzeti Park felügyelete alatt állnak. A
közigazgatási terület északi részét érinti a védett túzokok élőhelye. Sajnos a populáció
csökkenést mutat, ezért fokozott figyelmet igényel.
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Jánossomorja területét is magában foglalja a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségének
területrendezési terve (Urbanitás, Pestterv; 1998), amely olyan tájhasználati előírásokat és
prioritásokat, fejlesztési irányokat határoz meg az érintett területre, amelyek települési
vonatkozásait a településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni, azokat a
tervekben érvényesítetni kell.
A belterületen gondot okozhatnak az elöregedő fák és a ritka növények, fák megóvása. Célunk
a belterület zöldövezeteinek fokozottabb gondozása. Jánossomorja Helyi Fenntartható
Fejlődési Programja részletesen tartalmazza céljainkat és kötelezettségeinket ezzel
kapcsolatban.
8. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
A város egyik legfontosabb kapcsolata a környező településeket összefogó Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás. A Társulás többek között a közoktatásban, szociális gondoskodásban és
gyermekjóléti ellátásban, közigazgatási munkában, az egészségügyi ellátásban, a terület és
turizmusfejlesztésben és térségfejlesztésben vállalt fel közös feladatellátást.
Jánossomorja külföldi testvértelepülése, Nagyfödémes (Velké Úlany) Szlovákia délnyugati
részén, a Kis-Duna a Fekete-víz közötti részén, a Mátyusföldön található. A testvértelepülési
megállapodás aláírására 2004-ben került sor Jánossomorján.
A szakmai tapasztalatcserén és közös pályázatokon túl a város civil szervezetei is szoros
együttműködést folytatnak.
9. Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő
fejlesztések
a) Megvalósult kiemelt fejlesztések, beruházások
Fejlesztés megnevezése
2012. évben-felújítás
Tornacsarnok felújítás
Uszoda vizesblokk felújítása
Bérlakások tetőfelújítása
Óvoda fűtés korszerűsítés
Temető- ravatalozó felújítása
Tornacsarnok hőszigetelése
Uszoda homlokzat hőszigetelése
2012. évben – beruházás
Temető térburkolat
Sipőcz István u. aszfalt
’56 – os emlékpark
2013. évben – felújítás
Könyvtár hőszigetelése
Tornacsarnok lapostető-felújítása
Klafszky iskola vizesblokk felújítása
Bölcsőde ajtó – ablak csere
Központi iskola vizesblokk felújítása (alsó tagozat)
Tarcsai u. Szent I. u. útfelújítás

Összege (E Ft)
15.588
4.677
4.203
13.603
4.405
4.619
3.321
12.497
13.722
3.755
12.750
6.908
6.790
3.586
5.645
35.051
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2013. évben – beruházás
Térfigyelő rendszer I. ütem
2014. évben – felújítás
Központi iskola foglalkoztató terem felújítása
Szolgálati lakások tetőfelújítása
Eü. kombinát fűtéskorszerűsítés
Óvoda felújítás
Klafszky termek felújítása
Művelődési Ház nyílászárók cseréje
Eü. kombinát hőszigetelés e
Központi iskola alsó ablakcsere
Somorjai tornaterem felújítása
Központi iskola alsó ajtócsere
Útfelújítás (Balassi, Malom, Halomalja u.)
Klafszky iskola villamos-hálózat felújítása
Óvári u. vízelvezető árok felújítás
Művelődési ház parketta

5.248
4.715
8.636
6.107
4.543
4.970
6.314
6.232
8.903
10.355
46.500
6.272
15.277
3.625

2014. évben – beruházás
Ingatlan vásárlás
Központi Iskola műfüves pálya
Temető sírkert
Temető kerítés
Óvoda – Péter – kerítésépítés
Művelődési Ház energetikai beruházás
Térfigyelő rendszer II. ütem

17.000
15.895
6.401
5.071
5.357
82.108
5.622

4.578

b) Áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések
2014-ig teljesült

Fejlesztés megnevezése

(E Ft)
2.508
3.562

Biogáz erőmű beruházás
Körzeti iskola bővítése

10. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok

–
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Erősségek:
Vonzó, egészséges természeti környezet,

–

Gyengeségek:
Kerékpárutak hiánya

További
pénzügyi
kihatás

–
–
–
–

A
helyi
üzemek
biztosította
munkalehetőségek
Átjárható országhatár Ausztria irányába
Gazdasági potenciál, magas helyi
adóbevétel
Pezsgő kulturális élet, sok civil szervezet

–
–
–
–
–
–

Lehetőségek:
– Növekszik a falusi turizmus iránti
igény,
idegenforgalmi
vonzerő
növelése
– Tervszerű önkormányzati ingatlangazdálkodás megvalósítása
– EU-s fejlesztési pályázati források
igénybevétele
– Kihasználatlan épületek hasznosítása
– Vállalkozók bevonása a közéletbe
– Lakótelkek kialakítása, bérlakások
építése
– Piactér kialakítása

–
–
–
–

Szentpéteri
főutca
leromlott
épületei
Színvonalas, olcsó szálláshelyek
hiánya
Önkormányzati építési telkek
hiánya
Önkormányzati
bérlakások
állapota
A 86-os számú főút magas tranzit
teherforgalma
Turisztikai látványosságok hiánya

Veszélyek:
Tovább növekszik a város átmenőforgalma Ausztria felé
Fiatalok elvándorlása
Belső migráció
Megélhetési bűnözés

III.
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők
Önkormányzatunk a múlt történelmi és természeti értékeinek megőrizésére nagy hangsúlyt
fektet, ugyanakkor a változások előidézőiként az utókor számára maradandót alkotni és
hátrahagyni szintén lényeges küldetés. Megfelelni a helyi lakosok igényeinek, világunk
változásainak kiemelten fontos feladat. A település életét felelősen irányítani, gazdasági,
társadalmi és környezeti adottságait minél teljesebb mértékben kihasználva fejlődését
elősegíteni és a különböző forrásokat felkutatva cselekedni. A település gazdasági növekedését
felgyorsítani, a lakosság életkörülményeit javítani úgy, hogy közben megőrizzük a helyi
hagyományokat, szokásokat és értékeket, valamint figyelembe vegyük az esélyegyenlőségi
szempontokat, amelyek áthatják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a település
életének alakítása során.
A feladatellátás során az alábbi szempontokat is szem előtt tartjuk:
- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
13

szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
Az önkormányzatok több lehetőség közül határozhatják meg, hogy feladatellátásaikhoz mely
gazdálkodási formákat választják:
 az önkormányzat maga látja el az adott feladatot,
 intézményt alapít,
 gazdasági társaságot hoz létre,
 más önkormányzattal társul, vagy
 megvásárolja az adott szolgáltatást.
-

Jánossomorja Város Önkormányzatának feladatellátása szervezetileg három költségvetési
intézmény, két közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (hulladékkezelés, vízcsatornaszolgáltatás), a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás, Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Intézményfenntartó Társulás, továbbá vállalkozó háziorvosi rendszer működése keretében
valósul meg. Fentieken kívül 2013. március 1-jétől tartja fenn a Jánossomorjai Közös
Önkormányzati Hivatalt.
Jánossomorja Város Önkormányzata fenntartásába az alábbi költségvetési szervek tartoznak:
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
 Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (2013. március 1-jétől
Újrónafő és Várbalog községekkel együtt)
 Önállóan működő költségvetési szervek:
 Kék Bagoly Bölcsőde
 Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
Társulás megnevezése
Mosonmagyaróvári Térségi
Társulás
Jánossomorjai
Aranykapu
Óvoda Intézményfenntartó
Társulás
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás

Ellátott feladat
gyermekjóléti és különböző
szociális feladatok
köznevelési
feladatok
(óvodai nevelés)
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos feladatok

Feladatellátás kezdete
2013. 07. 01.
2013. 07.01.

2010. 09. 01.

Önkormányzatunk a kötelező feladatokon túl az alábbi önként vállalt feladatokat is ellátja:
bölcsődei ellátás, labor.
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IV.
STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK

1. Fejlesztési célok, elképzelések
Településfejlesztés
Az önkormányzat fontosnak tartja egy városi jövőkép megalkotását, amely 10-25 éves
távlatban (közép, ill. hosszú távon) meghatározza azt, hogy a település mivé fog fejlődni, és
hogyan fog működni. A jövőkép alkotás folyamatának a széles nyilvánosság biztosítása mellett
kell történnie, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok
valósuljanak meg, amelyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését
szolgálják. Ennek érdekében a város honlapján tájékoztatni kell a lakosságot a
településfejlesztési elképzelésekről, tervekről, valamint a képviselő-testület e tárgyban hozott
döntéseiről, bevonva a lakosság, a vállalkozók, és a civil szervezetek minél szélesebb körét a
településfejlesztésbe.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti jelen gazdasági program és az éves költségvetési
tervek.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni, hogy azokat a fejlesztéseket, programokat kell
előtérbe helyezni, amelyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják, hogy a fejlesztés
eredményeként az önkormányzat tartósan, a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve
alacsonyabb kiadással számolhat.
Az önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája, valamint településrendezési terve a
településfejlesztés alapdokumentumai, amelyek kijelölik a településen belül az egyes
településrészek jellegét, funkcióját. A képviselő-testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt teljes
körűen felülvizsgálja ezeket, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb szabályzatokat
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat), valamint elkészítse az új, egységes Integrált
Településfejlesztési Stratégiát és településrendezési tervet, a lakossági és a vállalkozási igények
figyelembe vételével.
A településfejlesztési célok megvalósításához elengedhetetlen a pályázati lehetőségek
kihasználása, ezért a sikeres pályázatok érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveket kell készíteni, ezzel egyidőben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
személyi állományából pályázati referenst kell kinevezni.
Mindezekkel összefüggésben a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a városmarketingre
(új városi honlap, városismertető kiadványok, városi logó és szlogen).
Elengedhetetlen a városüzemeltetés új alapokra helyezése a hatékonyabb és gazdaságosabb
feladatellátás érdekében. Ehhez meg kell találni a megfelelő szervezeti formát és egy önálló
telephelyet.
Infrastruktúra fejlesztés
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
önkormányzat képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csapadékvízelvezetés, az egészséges ivóvíz, a jól működő szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia,
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a földgáz, a közvilágítás, telefon, internet, kábeltévé, és egyéb szolgáltatások biztosítását,
korszerűsítését, modernizálását.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészséges ivóvízellátás biztosítása, melyet az AQUA
Kft. útján lát el ugyanúgy, mint a szennyvízkezelést. Szorgalmazni kell a kiépített ivóvíz- és
csatornahálózatra történő teljes körű rákötést. Fontos feladat a pusztasomorjai és a
mosonszentjánosi ivóvíz-vezetékek összekötése.
További cél a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, illetve indokolt annak
tervszerű átépítése az egész településen a belvizek kialakulásának megelőzése érdekében.
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, amely megfelel a település, a lakosság igényeinek. Ennek érdekében
szükséges a belterületi szilárd burkolatú utak és a földutak folyamatos karbantartása, felújítása.
Lehetőség szerint minden évben legalább egy utca aszfaltozását el kell végezni.
Az utak fenntartását az önkormányzat a tevékenység jellegétől függően saját erővel, illetve
külső szolgáltató útján végzi.
Az úthálózat területének fejlesztése során átfogó út-és kerékpárút, valamint járdaépítési
program kidolgozása és megvalósítása szükséges. (Cél az összes belterületi út aszfaltozása, a
tönkrement aszfaltos utak felújítása a ciklus végéig.) Ugyancsak a ciklus végéig célul kell
kitűzni a Mosonmagyaróvár – Jánossomorja – országhatár, valamint a Jánossomorja belterületi
kerékpárút megépítését, valamint az országhatárra vezető 8507. számú állami közút városon
átvezető szakaszának felújítását. A város járdái leromlott állapotban vannak, a tervszerű
felújítás érdekében meg kell határozni a prioritásokat.
Meg kell vizsgálni újabb személygépkocsi parkolóhelyek kialakításának lehetőségét
mindhárom településrészen.
A meglévő önkormányzati ingatlanok hasznosítására ingatlangazdálkodási koncepciót kell
készíteni. A város ifjúságpolitikai koncepciójában foglaltakkal összhangban meg kell vizsgálni
további önkormányzati bérlakások építésének, valamint összközműves építési telkek
kialakításának lehetőségét.
Legutóbb több mint tíz éve történt átfogó közvilágítás-korszerűsítés a város területén, ezért a
ciklus során ismét szükség lesz erre. Az elkövetkező út-, járdaépítés, felújítás során meg kell
vizsgálni a légkábelek kiváltását földkábelre.
Az internet szolgáltatás tekintetében törekedni kell arra, hogy a város teljes területén azonos
minőségű szolgáltatáshoz jusson hozzá a lakosság. (Szükséges a sávszélesség bővítése.) Az
informatikai fejlesztések terén fő célkitűzés egy új városi-önkormányzati honlap elkészítése és
folyamatos aktualizálása.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartására,
melynek érdekében rendszeresen gondoskodni kell a közterületek gondozásáról, tisztán
tartásáról, fásításáról, az elöregedett, balesetveszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. Kiemelten
kell gondoskodni a középületeink környékének tisztántartásáról, állaguk megóvásáról. Meg kell
oldani az összes játszótér szabványosítását, minősítését. Törekedni kell az egységes utcakép
kialakításáról.
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A köztisztaság és településtisztaság biztosítása érdekében az önkormányzat továbbra is
gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról (a Kisalföldi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. útján). Propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás
kihasználása és a szelektív hulladékgyűjtés érdekében. Évente 1 alkalommal megszervezi a
lomtalanítást. Rendszeresen gondoskodik a temetőknél lévő konténerek ürítéséről. Biztosítja,
hogy a közterületekre a hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, és az
edények rendszeresen ürítésre kerüljenek. Fellép az illegális hulladéklerakó helyek kialakulása
ellen, ennek érdekében megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket. Gondoskodik a helyi
közutak téli síkosságmentesítéséről és a hóeltakarításról.
A ciklus alatt meg kell találni az egykori Szórády-féle malomépület hasznosítását, valamint egy
helyi piactér és szabadtéri színpad kialakításának helyét a városközpontban. Alapvetően fontos
az intézmények építési, felújítási, energetikai korszerűsítési átalakítási kívánalmainak a
feltárása, azok folyamatának meghatározása, ütemezése. A pénzügyi lehetőségek
függvényében el kell végezni a megállóhelyek, várók felújítását, korszerűsítését, új buszvárók
kialakítását.
A ki- és betelepítések 70. évfordulójára emlékművet kívánunk felállítani, vagy emlékhelyet
kialakítani a város területén.
Közigazgatás
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges a szolgáltató jellegű,
ügyfélbarát közigazgatás erősítése, az infrastruktúra magas színvonalának biztosítása, az
elektronikus ügyintézés használatának bevezetése, a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
az esélyegyenlőség biztosítása.
A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal épületében meg kell vizsgálni egy beléptető
rendszer kiépítésének lehetőségét. Az épület alatt lévő jó állapotú pincerendszer hasznosítására
terveket kell készíteni. A meghosszabbított ügyfélfogadási nap bevezetésével lehetőséget
biztosítunk a munkaidő utáni ügyintézésre is. Az államigazgatási feladatok magas színvonalú
ellátása érdekében jó kapcsolatot kell kiépíteni és fenntartani a Kormányhivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatalával és biztosítani kell a kihelyezett Okmányiroda
működéséhez szükséges feltételeket.
Az épített és természeti környezet védelme
Nagyon fontos a városkép fejlesztése, egységes városarculat kialakítása. Ezért pályázati úton
támogatni kell az elhanyagolt, de helyi értéket képviselő épületek felújítását. Emeljük ki a
városrészek sajátosságait, adjunk kulturális-közösségi funkciókat a városrészeknek.
A képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében áttekinti, illetve
felülvizsgálja a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti értékeket,
szükség szerint módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét. A településkép javítása
érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok
rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében.
Környezetvédelmi-természetvédelmi rendeletet alkot. Fellép az illegális hulladéklerakók
létesítése ellen. Közterület-felügyelői (vagy önkormányzati rendészeti szerv) és mezőőri
szolgálatot hoz létre. Új hulladékgazdálkodási tervet és környezetvédelmi programot készíttet.
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Fontos feladat a megújuló energiák minél szélesebb körű hasznosítása. Ennek érdekében az
önkormányzat energiahatékonyság-növelő beruházásokat indít az önkormányzati
intézményekben.
Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még kiaknázatlan lehetőségeink vannak.
Városi idegenforgalmi stratégiát kell kidolgozni a fejlesztések tervszerű, egymásra épülő
megvalósítása érdekében. Az idegenforgalom fellendítése érdekében fejleszteni kell a település
turisztikai arculatát, kihasználva a Térségi TDM Egyesület nyújtotta lehetőségeket,
pályázatokat. Kiemelten kezelendők azok a fejlesztések, melyek turisztikailag is kiemelkedő
jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. Az éves rendezvénynaptárral egybefoglalt turisztikai
kiadványt kell készíteni az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások bevonásával. Támogatni
kell az idegenforgalmat, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket,
biztosítva azt, hogy a rendezvények időpontja, programja megfelelően kerüljön népszerűsítésre.
Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai kínálatot, valamint az
idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára biztosítani kell a megjelenési
lehetőséget.
Jelenleg nem mutatjuk meg eléggé idegenforgalmi vonzerőnket, tranzitváros vagyunk. Pedig
egészséges a környezetünk, vannak természeti értékeink, a Hanság és a Mosoni-síkság nyújtotta
lehetőségek is figyelemre érdemesek. Fontos volna közterületi Wi-Fi hotspotok létesítése a
város forgalmasabb pontjain.
Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyeket
kell kialakítani (pad, asztal, szeméttároló).
Törekedni kell a kerékpárút megépítésére az osztrák határtól a szigetközi rácsatlakozásig.
A köztemető fenntartása
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. Ennek érdekében szükséges a köztemető rendeletének felülvizsgálata. A temetők
további rendezésére, kerékpár és személygépkocsi parkolók bővítésére. Gondoskodni
szükséges a temetők folyamatos rendben tartásáról, és a jogszabályi követelményeknek való
megfeleléséről. Meg kell valósítani az urnafalak és urna parcellák kialakítását mindhárom
temetőben.
A helyi tűzvédelem – polgári védelem
Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi és polgári védelmi feladatok ellátása érdekében támogatja
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Szakértők útján gondoskodik az intézmények
tűzvédelmi, polgári védelmi szabályzatainak, dokumentumainak felülvizsgálatáról,
aktualizálásáról. Szakértők útján gondoskodik a szükséges oktatások megtartásáról, és a
kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről. Gondoskodik a polgári védelmi sziréna, és az egyéb
szükséges eszközök meglétéről, működőképességéről, a szükséges személyi állomány
rendelkezésre állásáról.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében támogatja a Jánossomorjai Polgárőr Egyesületet és a helyi rendőrőrsöt és hatékonyan
együttműködik vele. Felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot
veszélyeztető körülményekre. Működteti és fejleszti a térfigyelő-rendszert és a törvényi
előírásoknak megfelelően közbiztonsági referenst foglalkoztat.
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Az alapfokú nevelés, oktatás biztosítása
Az önkormányzat – mint a köznevelési intézmények üzemeltetője, illetve fenntartója – a
közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében gondoskodik az óvodai ellátásról,
ennek érdekében korszerűsíti az óvodaépületeket. Továbbra is gondoskodik a Jánossomorjai
Körzeti Általános Iskola működtetéséről, pályázati lehetőségeket keres az iskolaépületek
energetikai korszerűsítésére. Áttekinti az intézményműködtetés formáit a racionálisabb
üzemeltetés, a költséghatékonyabb működtetési forma kidolgozása érdekében. Az
intézményeknél kezdeményezi az energiatakarékossági és egyéb költséghatékonysági
szempontok érvényesítését.
Az önkormányzat megnyugtató módon kívánja rendezni a Klafszky Katalin Tagiskola sorsát.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az önkormányzat
lehetőséget keres az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetőleg növelő fejlesztések
megvalósítására. Megszervezi a helyi betegszállítást.
A szociális ellátás – gyermekvédelmi feladatok
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, további fenntartását, mely biztonságot nyújt a település
lakosságának, valamint kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
Ennek érdekében az önkormányzat szükség szerint felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét.
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül továbbiakban is biztosítja a törvényben
előírt kötelező ellátásokat, és anyagi lehetőségeinek függvényében a nem kötelező, önként
vállalt ellátásokat. Az önkormányzat fontosnak tartja az ifjúság helyes irányba történő
fejlődését. A rászorulók szociális tűzifa támogatását elsősorban saját forrásból kívánja
megvalósítani, ennek érdekében erdőgazdálkodási tevékenységet kíván folytatni, preferálva a
rászorulók természetbeni ellátását. A Bursa Hungarica szociális ösztöndíj pályázat mellett
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hoz létre. Segíti a helyi Ifjúsági Önkormányzat megalakítását
és működését. Tervet dolgoz ki a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására.
Megvizsgálja egy bentlakásos önkormányzati idősotthon létrehozásának lehetőségét.
Közművelődési – kulturális – közgyűjteményi feladatok, a sport támogatása
Az önkormányzat a közművelődési – kulturális – közgyűjteményi tevékenységekkel
kapcsolatban a jogszabályokban és a helyi rendeletében foglaltak biztosítására, valamint a
szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatokra helyezi a hangsúlyt:
 Programok, rendezvények szervezésével növelni kell a művelődési ház bevételeit.
 Éves rendezvénynaptárt készít.
 Kialakítja a pusztasomorjai közösségi ház működési kereteit.
 Támogatja a helyi kulturális civil szervezeteket.
A helyi sportélet támogatása érdekében az önkormányzat gondoskodik a sportpályák
folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. Támogatja a település bejegyzett
sportegyesületeit, valamint az általános iskola sportéletét, helyet biztosít számukra. Segíti és
szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. Támogatja a helyi tömegsportrendezvények szervezését.
Foglalkoztatás
A munkahelyteremtés minden település fontos feladata. Az önkormányzat küzdeni kíván a
munkanélküliség ellen, hiszen a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények, az
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emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai is emelkednek a
támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat segíti a
vállalkozások, ipari cégek letelepedését és a meglévő üzemek bővítését. Segíti a helyi gazdaság
további erősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozások
számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen. A közszolgáltatások megtartása, illetve
bővítése révén munkahelyet teremt és tart fenn a köztisztviselők, és a közalkalmazottak
foglalkoztatásával. Rendszeresen együttműködik, állandó kapcsolatot tart fenn a helyi
vállalatok, vállalkozások képviselőivel.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat aktívan részt vesz
a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, és rendszeresen együttműködik az
illetékes munkaügyi hivatallal.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat megvizsgálja a
közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás
finanszírozási előnyeit.
Lehetőség szerint alkalmazni kell az önkormányzat és intézményei körében megváltozott
munkaképességű dolgozót, mivel így a kiadások mértéke csökkenne.
A helyi adópolitika célkitűzései
Cél a jogszabályi lehetőségek maximális érvényesítése mellett az adómorál javítása. Az
öntudatos adózóknak be kell látniuk, hogy az adó megfizetése az ő érdekeiket is szolgálja, mert
így több pénz jut helyi beruházásokra, fejlesztésekre. Felül kell vizsgálni adórendeletünket.
Egyéb célok
Az Önkormányzat további célként tűzi ki:
1. A testvérvárosi kapcsolatok ápolását.
2. A kistérségi együttműködés hatékonyságának növelését.
3. A lakossággal és a civil szervezetekkel való együttműködés kereteinek bővítését.
4. A közlekedési rend felülvizsgálatát.
5. Hanságliget, Újtanya külterületi lakott helyek helyzetének javítását.
2. A megvalósítás mechanizmusa
A gazdasági programban foglalt elképzelések megvalósításának alapvető feltételei a
következők:
a) A döntéshozók (képviselők) elkötelezettsége a kitűzött célok iránt.
b) Szükséges dokumentumok, tervek megléte.
c) Finanszírozási lehetőségek, források felkutatása.
A gazdasági programot 2 év múlva, 2017-ben felül kell vizsgálni és a szükséges korrekciókat,
módosításokat el kell végezni.
Jánossomorja, 2015. március 16.
Lőrincz György
polgármester
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