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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 

 

2/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Természetvédelmi Osztály szakmai véleményét, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

előzetes véleményét elfogadja. A jogszabályban meghatározott szervezetek, szervek értesítése 

megtörtént. 

4/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

5/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

6/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

7/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

9/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

10/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

11/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

12/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

14/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

15/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 
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16/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

17/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet kérelmét elutasítja. A szervezet 

értesítése megtörtént. 

 

18/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a „Civil szervezetek 2021. 

évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a szervezet támogatásban részesül. A támo-

gatási szerződés aláírásra került, a szervezet értesítése megtörtént. 

 

19/2021.(VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy elfogadja a Jánossomorja 

Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja között létrejövő 

közigazgatási szerződést. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntésről 

értesítést kapott. 

 

23/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a Kék Bagoly Bölcsőde Szervezeti 

és Működési Szabályzatát, melyet a polgármester aláírt. 

 

25/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorja, 2168 hrsz-

ú ingatlant nem kívánja ingyenesen átruházni a szomszédos ingatlantulajdonosoknak. A kiértesítés 

megtörtént, az épület bontása megrendelésre került. 

 

26/2021 (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, a Jánossomorja, Óvoda utca 14. 

sz. alatti önkormányzati bérlakás 6. sz. lakását (1113/1/A/6 hrsz.) értékesítésre kijelöli. A döntésről a 

kérelmező értesítést kapott. 

28/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Mosonszentjános 

Vadásztársasággal bérleti szerződést köt. A szerződés aláírásra került. 

29/2021. (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jánossomorja, 1668/52 hrsz-ú ingatlanra az 

ingatlan nyilvántartásban bejegyzett visszavásárlási jog és annak biztosítására alapított elidegenítési 

és terhelési tilalom törlésre kerüljön, amennyiben az ingatlan adásvételi szerződésében foglaltak 

szerinti kedvezmény összege, annak szerződés szerinti késedelmi kamata, illetve további 1500 Ft/m2 

megfizetésre kerül. A határozatban foglaltak megfizetésre kerültek, a lemondó nyilatkozat kiadása 

megtörtént. 

30/2021 (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorja, belterület 

2409/24 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog törlésre kerüljön. A nyilatkozat aláírásra került. 

 

34/2021 (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület nem döntött a Renerwind Kft. kérelméről. A 

kérelmező értesítése megtörtént. 

 

35/2021 (VII.1.) Kt. határozatával a képviselő-testület nem fogadta el a Kék Bagoly Bölcsőde Veze-

tőjének pótszabadság iránti kérelmét. Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. 
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Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2021. (IX.15.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

 

Jánossomorja, 2021. szeptember 7. 

 

 

                                        Lőrincz György s.k. 

                                              polgármester 


