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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 21. napjáig hozott, 

lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 

 

• 53/2020. (VII.08.) Kt. határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 

a településrendezési eszközök felülvizsgálatához szükséges dokumentáció 

elkészítetésével és az eljárás lefolytatásával. A tervezővel a szerződés aláírásra került. 

• 56/2020. (VII.08.) Kt. határozatával a meghirdetett pályázat elbírálásra került. 

• 79/2020. (IX.09.) Kt. határozatával a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv benyújtásra került, elfogadásáról az értesítés megküldésre került. 

• 80/2020. (IX.09.) Kt. határozatával a polgármestert felhatalmazza a Szőlőskert utcai 

vízi közmű átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására. Az aláírás megtörtént. 

• 81/2020. (IX.09.) Kt. határozatával jóváhagyta a BBMH alapító okiratát, melyet a 

polgármester aláírt, a jegyző részéről a MÁK felé benyújtásra került. 

• 85/2020. (IX.09.) Kt. határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-

pályázat csatlakozási szerződés aláírásra került. 

• 87/2020. (IX.09.) Kt. határozat szerint a jegyző a véleményezésre jogosultak 

véleményét kikérte, Bősárkány Nagyközség Önkormányzata kiértesítése megtörtént. 

• 88/2020. (IX.09.) Kt. határozata alapján Várbalog és Újrónafő Község Önkormányzata 

részére a költség-hozzájárulás visszafizetése megtörtént. A polgármester a kiegészítő 

megállapodást aláírta. 

• 89/2020. (IX.09.) Kt. határozatban foglaltak szerint a 4203 hrsz. ingatlan értékbecslése 

beszerzésre került. 

• 90/2020. (IX.09.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a csoportos közbeszerzéshez 

nem kíván csatlakozni, az ajánlattevő kiértesítse megtörtént. 

• 92/2020. (IX.09.) Kt. határozata alapján a mosonszentjánosi temetőben lévő kripta nem 

került értékesítésre, a kérelmező kiértesítése megtörtént. 

• 97/2020. (IX.09.) Kt. határozata szerint nem biztosít kedvezményt a kérelmezőnek, 

melyről az értesítés megküldésre került. 

• 99/2020. (IX.09.) Kt. határozatával eredménytelenné nyilvánította a szociális elvű 

bérlakásra kiírt pályázatot, melyről a kérelmezők kiértesítése megtörtént. 

• 101/2020. (IX.09.) Kt. határozatával megbízta a VÜMESZ vezetésével Bella Sándort. 

A polgármester az okiratot aláírta, a jegyző a MÁK részére a változás-bejelentési 

kérelmet benyújtotta. 

• 103/2020. (X.21.) Kt. határozata értelmében a MTT megállapodást a polgármester 

aláírta, a Társulás elnökét tájékoztatta. 

• 107/2020. (X.21.) Kt. határozatával felkérte a polgármestert kérje meg a GY-M-S 

Megyei Rendőr-főkapitányság hozzájárulását a 1736/1 hrsz. ingatlannal kapcsolatban. 

A hozzájárulás megkérése megtörtént. 

• 108/2020. Kt. határozatában döntött a 2168 hrsz. ingatlan bontásáról és az ingatlan 

megvételre való felajánlásáról, az egyeztetések megtörténtek. 

• 109/2020. (X.21.) Kt. határozatával döntött a 2527 hrsz. ingatlan értékesítéséről. A 

szükséges egyeztetések megtörténtek. 



• 113/2020. (X.21.) Kt. határozatával felhatalmazta a polgármestert a „Jánossomorjai 

helyi termékértékesítő piac fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges iratok, 

szerződések aláírására. A dokumentáció összekészítése megtörtént. 

• 117/2020. (X.21.) Kt. határozata alapján a polgármester részére a jutalom kifizetésre 

került. 

2020. november 4-e óta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- 

és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolta. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

 

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében hozott döntések végrehajtásáról az alábbiak 

szerint számolok be: 

 

• 26/2020. (XI.16.) Pm. határozattal elfogadtam a Balassi Bálint Művelődési Ház és 

Könyvtár alapító okiratának módosítását, tekintettel a közalkalmazotti jogviszony 

munkaviszonnyá alakulására. 

• 27/2020. (XI.18.) Pm. határozattal elfogadtam az óvodai nevelésre vonatkozó társulási 

megállapodás módosítását.  

• 28/2020. (XI.23.) Pm. határozattal elfogadtam Jánossomorja Város Önkormányzata 2021. 

évi belső ellenőrzési tervet. 

• 29/2020. (XI.23.) Pm. határozattal elfogadtam a stratégiai ellenőrzési tervet. 

• 30/2020. (XI.24.) Pm. határozattal támogattam a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői kinevezését. 

• 31/2020. (XI.25.) Pm. határozattal elfogadtam az E.ON Áramhálózati Zrt. beszámolóját. 

• 32/2020. (XI.25.) Pm. határozattal elfogadtam a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2020. évi beszámolóját. 

• 33/2020. (XI.27.) Pm. határozattal elfogadtam a 2021. évre vonatkozó adókoncepciót. 

• 34/2020. (XI.27.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi beszámolóját. 

• 35/2020. (XI.30.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet beszámolóját. 

• 36/2020. (XII.01.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásával kapcsolatos hatáskört a 

polgármester látja el. 

• 37/2020. (XII.01.) Pm. határozattal döntöttem a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat eredményéről. 

• 38/2020. (XII.11.) Pm. határozattal tudomásul vettem, hogy Jánó Zoltán helyi 

önkormányzati képviselő a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából kikerült.  

• 39/2020. (XII.11.) Pm. határozattal elfogadtam Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét. 

• 40/2020. (XII.11.) Pm. határozattal döntöttem Jánossomorja Város Sportdíjának 

adományozásáról. 

• 41/2020. (XII.14.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorjai Sportegyesület egyedi 

támogatási kérelméről. A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kiutalásra került. 

• 42/2020. (XII.14.) Pm. határozattal döntöttem a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Jánossomorja kérelmének elutasításáról. 



• 43/2020. (XII.14.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás kiegészítéséről. 

• 44/2020. (XII.14.) Pm. határozattal döntöttem az igazgatási szünet elrendeléséről. 

• 45/2020. (XII.16.) Pm. határozattal döntöttem a költségvetésben történő átcsoportosításról. 

• 46/2020. (XII.18.) Pm. határozattal döntöttem, hogy az Önkormányzat nem él az 

elővásárlási jogával. 

• 47/2020. (XII.18.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatáról.  

• 48/2020. (XII.28.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy a Győri Tankerületi Központtal 

elfogadtam a vagyonkezelési és ingyenes használati szerződés módosítását.  

 

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott 2021. évi döntések az alábbiak: 

 

• 1/2021. (I.18.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy az INTERREG pályázathoz önerőt 

biztosítok. 

• 2/2021. (I.18.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy az orvosi rendelőt foglalkozás-

egészségügyi ellátáshoz ingyenesen biztosítom. 

• 3/2021. (I.26.) Pm. határozattal elfogadtam a 2021. évi közbeszerzési tervet. 

• 4/2021. (I.28.) Pm. határozattal elfogadtam az Önkormányzat és intézményei 

vonatkozásában a maradvány jegyzőkönyveket. 

• 5/2021. (I.29.) Pm. határozattal döntöttem róla, hogy a Fiatalok Lakóháza egyik lakását a 

határozatban szereplő személyek számára bérbe adom. 

• 6/2021. (II.5.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy rendkívüli szünetet rendelek a Kék 

Bagoly Bölcsődében. 

• 7/2021. (II.10.) Pm. határozattal véleményt nyilvánítottam az általános iskolai kötelező 

felvételt biztosító körzethatárokról. 

• 8/2021. (II.11.) Pm. határozattal engedélyeztem a Jánossomorja településnév használatát. 

• 9/2021. (II.16.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítását, annak egységes szerkezetbe foglalását.  

• 10/2021. (II.17.) Pm. határozattal elfogadtam a szervezeti és működési szabályzat 

módosítását. 

• 11/2021. (II.17.) Pm. határozattal elfogadtam a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 

• 12/2021. (II.17.) Pm. határozattal lemondtam az Önkormányzatot megillető elővásárlási 

jogról. 

• 13/2021. (II.22.) Pm. határozattal pályázatot nyújtottam be „Jánossomorja bringapark” 

megnevezéssel. 

• 14/2021. (II.22.) Pm. határozattal elfogadtam az Áht. 29/A. §-a alapján a 

tervszámhatározatot. 

• 15/2021. (II.22.) Pm. határozattal elfogadtam a bevételek és kiadások időarányos 

teljesítéséről szóló polgármesteri beszámolót. 

• 16/2021. (II.24.) Pm. határozattal elfogadtam a Járdafelújítási Koncepció módosítását. 

• 17/2021. (II.24.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorja, belterület 6 hrsz. ingatlan 

megosztásáról. 

• 18/2021. (II.25.) Pm. határozattal többlet forrást biztosítottam a Kék Bagoly Bölcsőde 

közbeszerzési eljárásához. 

• 19/2021. (II.26.) Pm. határozattal elfogadtam a polgármester 2021. évi szabadságolási 

ütemtervét. 



• 20/2021. (II.26.) Pm. határozattal elfogadtam a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

Városi Könyvtár 2020. évi beszámolóját. 

• 21/2021. (II.26.) Pm. határozattal elfogadtam a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

Városi Könyvtár szolgáltatási tervét. 

• 22/2021. (III.1.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás megállapodás módosítását elfogadom. 

• 23/2021. (III.2.) Pm. határozattal pályázatot nyújtottam be a Belügyminisztérium pályázati 

felhívására. 

• 24/2021. (III.3.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

és Jánossomorja Város Önkormányzata közötti közművelődési megállapodást. 

• 25/2021. (III. 14.) és 26/2021. (III.19.) Pm. határozattal döntöttem a Kék Bagoly Bölcsőde 

zárva tartásáról, rendkívüli szünet elrendeléséről. 

• 27/2021. (III.24.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorjai Sportegyesület egyedi 

támogatási kérelme támogatásáról. 

• 28/2021. (IV.1.) Pm. határozattal döntöttem a Kertalja utcai telkek értékesítésére 

vonatkozó határozat módosításáról. 

• 29/2021. (IV.1.) Pm. határozattal döntöttem a Szőlőskert utcai telkek értékesítésre 

vonatkozó határozat módosításáról. 

• 30/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva-és 

nyitvatartási rendjéről. 

• 31/2021. (V.4.) Pm. határozattal tudomásul vettem, hogy NAV tájékoztatását, miszerint 

Molnár Gábor helyi önkormányzati képviselő kikerült a KOMA rendszerből. 

• 32/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Kiváló Tanuló cím adományozásáról. 

• 33/2021. (V.4.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

beszámolóját. 

• 34/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorja Baseball Egyesület egyedi 

támogatási kérelméről. A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 35/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Református Egyházközség egyedi támogatási 

kérelméről. A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 36/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Római Katolikus Plébánia egyedi támogatási 

kérelméről, A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 37/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem az Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyedi 

támogatási kérelméről, a támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 38/2021. (V.4.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorja Polgárőrség egyedi támogatási 

kérelméről, A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 39/2021. (V.13.) Pm. határozattal tudomásul vettem Molnár Gábor helyi önkormányzati 

képviselő tájékoztatását, miszerint felvételre került a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba. 

• 40/2021. (V.13.) Pm. határozattal ingyenes használatot biztosítottam a Jánossomorjai 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 

• 41/2021. (V.26.) Pm. határozattal elfogadtam a belső ellenőrzési jelentést. 

• 42/2021. (V.26.) Pm. határozattal elfogadtam a gyermekvédelmi beszámolót. 

• 43/2021. (V.26.) Pm. határozattal elfogadtam a gyermekvédelmi beszámolót. 

• 44/2021. (V.26.) Pm. határozattal a civil szervezetek 2020. évi elszámolásait és 

beszámolóit. 

• 45/2021. (V.26.) Pm. határozattal elfogadtam a nem civil szervezetek támogatásáról szóló 

2020. évi elszámolást, illetve beszámolóit. 

• 46/2021. (V.27.) Pm. határozattal bérbe adtam a Fiatalok Lakóháza egyik lakását. A bérleti 

szerződés megkötésre került.  



• 47/2021. (V.27.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy pályázatot hirdetek a civil 

szervezetek részére a város költségvetésében elkülönített pénzalap terhére. A pályázati 

kiírás megjelent, a pályázatok benyújtása folyamatos. 

• 48/2021. (V.27.) Pm. határozattal elfogadtam a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

2020. évi közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatásának elszámolását. 

• 49/2021. (VI.1.) Pm. határozattal döntöttem a Jánossomorjai Sportegyesület egyedi 

támogatási kérelméről. A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás kifizetésre került. 

• 50/2021. (VI.1.) Pm. határozattal döntöttem arról, hogy a nyári táborok étkezési térítési 

díját 700 Ft-ban állapítom meg. 

• 51/2021. (VI.1.) Pm. határozattal elfogadtam a helyi adóztatási tevékenységről szóló 

beszámolót. 

• 52/2021. (VI.10.) Pm. határozattal módosítottam a Leire út elnevezéséről szóló Kt. 

határozatot az ingatlannyilvántartási hatóság felhívásának megfelelően. 

• 53/2021. (VI.10.) Pm. határozattal lezártam a TT-20322 msz. településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési szakaszát, döntöttem a partnerségi és államigazgatási 

vélemények elfogadásáról/elutasításáról. A döntés a fővárosi és megyei kormányhivatal 

mellett működő állami főépítésze részére megküldésre került. 

• 54/2021. (VI.10.) Pm. határozattal az intézményvezető kérésére módosítottam a Kék 

Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartásának idejét.  

• 55/2021. (VI.10.) Pm. határozattal döntöttem a nyári gyermekfelügyeletet igénybe vevők 

részére fizetendő térítési díj mértékéről.  

• 56/2021. (VI.10.) Pm. határozattal döntöttem a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázati 

felhívásra történő pályázat benyújtásáról, illetve 17.647.024 Ft önerő biztosításáról. A 

fejlesztés helyszíne: 9241 Jánossomorja, Óvári u. 1. 

 

2021. június 15-én hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet, mely szerint a képviselő-testület 

hatáskörét újra maga gyakorolja. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.1.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2021. június 24. 

Lőrincz György s.k. 

    polgármester 


