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74/2018. (IV.25.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Jánossomorja Város 

Önkormányzata értékesíteni kívánja a 4520 hrsz.-ú 543 m² nagyságú ingatlant Theiler Frigyes 

9241 Jánossomorja, Kápolna u. 23. sz. alatti lakos részére. Jánossomorja Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014. 

(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018 (III.28.) rendelet értelmében 

azonban a 400 m² feletti beépítetlen ingatlan és bármely beépített ingatlan esetében hivatalos 

forgalmi értékbecslés beszerzése kötelező. Az értékbecslés beszerzése megtörtént.  

84/2018. (IV.25.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy 2018-ban 

Jánossomorja Kiváló Tanulója címet 3 tanuló részére adományozza. A kitüntető cím átadása a 

városi ballagások alkalmával megtörtént.  

97/2018. (V.30.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a jánossomorjai 

279/2 hrsz.-ú, 396 m² területű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 20/440 tulajdoni 

hányadát értékesíteni kívánja az előterjesztés mellékletében szereplő kérelem szerint. Az 

adásvételi szerződést megelőzően a tulajdonostársak részére kiküldésre került a tulajdonrész 

megvásárlására történő felajánlás, a visszajelzések és a tértivevények még nem érkeztek vissza, 

emiatt az adásvételiszerződés aláírása még nem történt meg. 

102/2018. (VI.8.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy az előterjesztés 

mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az E2 Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt 

ajánlatát. A szerződések aláírásra kerültek. 

105/2018. (VI.8.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv 225/H. § (1) bekezdése alapján Lőrincz György 

polgármester részére két havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. A jutalom 

kifizetésre került.  

108/2018. (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Kék Bagoly 

Bölcsőde szakmai programját és SZMSZ-ét az előterjesztés mellékletében található 

tartalommal elfogadja.  

109/2018 (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától kiegészüljön Levél Község 

csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézményen keresztül, az idősek nappali ellátását biztosító: Idősek Klubja 

(Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.), Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 109.) 

Idősek Klubja (Jánossomorja, Óvári u. 4.), Idősek Klubja (Lébény, Iskola u. 13.), Idősek Klubja 

(Hegyeshalom, Fő u. 158.) intézmények szolgáltatásaihoz. A Társulás elnökének tájékoztatása 

megtörtént és a Társulási Megállapodás aláírásra került. 

110/2018. (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától kiegészüljön 

Mosonszentmiklós Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított 

ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); 



Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz. A Társulás elnökének 

tájékoztatása megtörtént és a Társulási Megállapodás aláírásra került. 

111/2018. (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától kiegészüljön Várbalog 

Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: 

„Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); Idősek Otthona (9200 

Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 

65.) intézmények szolgáltatásaihoz. A Társulás elnökének tájékoztatása megtörtént és a 

Társulási Megállapodás aláírásra került. 

113/2018. (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIC. törvény 11. § (2) bekezdése alapján megbízza az AQUA 

Szolgáltató Kft-t a viziközművek felújítására, pótlására és beruházására a 2019-2033. évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítésével. A képviselő-testület megbízza az AQUA 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette és képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő 

fejlesztési tervekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot 

önállóan megtegye. A Képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az AQUA Szolgáltató Kft. 

által készített, a viziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2019-2033. évi 

gördülő fejlesztési tervet. A Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a 

viziközmű rendszerek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervét. Az AQUA Szolgáltató Kft 

értesítése megtörtént és a végrehajtáshoz szükséges meghatalmazás aláírásra került. 

115/2018. (VI. 28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Jánossomorja 

Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a 1637/1 hrsz.-ú 487 m² nagyságú, kivett, 

beépítetlen terület elnevezésű, forgalomképes ingatlanát. Jánossomorja Város 

önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014. 

(VIII. 28.) önkormányzati rendelet értelmében hivatalos forgalmi értékbecslés beszerzése 

kötelező az ingatlan értékbecslését megelőzően. Az értékbecslés beszerzése megtörtént.  

116/2018. (VI.28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a jánossomorjai 

4520 hrsz.-ú 543 m² területű, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant 

értékesíti az előterjesztés mellékletében szereplő kérelmező részére. Az adásvételi szerződés 

aláírásra került.  

123/2018. (VI. 28.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy bérbe adja a 

18/2017. (X.4.) rendeletben meghatározott (Fiatalok Lakóháza), a 231/26. hrsz.-ú ingatlanon 

lévő, természetben 9241 Jánossomorja, Lovarda u. 18. szám alatt található 4. sz. lakást. A 

bérleti szerződés aláírásra került.  

132/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás, Társulási Megállapodása kiegészüljön Feketeerdő Község csatlakozásával. A 

döntésről a Társulás elnökének tájékoztatása megtörtént. 



 

133/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás, Társulási Megállapodása kiegészüljön Hédervár Község csatlakozásával. A 

döntésről a Társulás elnökének tájékoztatása megtörtént. 

 

134/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás, Társulási Megállapodása kiegészüljön Károlyháza Község csatlakozásával. 

A döntésről a Társulás elnökének tájékoztatása megtörtént. 

 

135/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Hospice Ház 

működésének támogatásához hozzájárul. A Mosonmagyaróvári Társégi Társulás értesítése 

megtörtént.  

 

136/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy 2019. évre 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz csatlakozni kíván. A 

csatlakozási kérelem elküldésre került.  

 

139/2018. (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a CsobbanÁsz Kft-

vel határozatlan idejű bérleti szerződést köt Jánossomorja Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező, 1156 hrsz.-ú, természetben 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10. szám alatt 

található ingatlanhoz tartozó tanuszoda tekintetében. A bérleti szerződés aláírásra került.   

 

143/2018 (IX.12.) Kt. Határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorjai 

Aranykapu Óvoda sakkoktatását támogatja azáltal, hogy heti háromszor egy alkalommal 

sakkoktatásra kerüljön sor az intézményekben. Az Aranykapu Óvoda intézményvezetőjének 

tájékoztatása megtörtént.  

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (X.17.) Kt. 

határozata 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

Jánossomorja, 2018. október 17.  

 

 

 

           Lőrincz György s.k. 

                polgármester 
 


