
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ülésünk előtt tisztelettel számolok be az átruházott hatáskörben hozott döntéseimről és 

polgármesteri tevékenységem főbb elemeiről.   

 

2021. augusztus, szeptember és október hónapban átruházott hatáskörben a következő 

döntéseket hoztam: 

- 17 személynek adtam rendkívüli települési támogatást (pénzbeli) 109.425,- Ft 

összegben. 

- 68 db közútkezelői hozzájárulást 

- 18 db tulajdonosi hozzájárulást és 

- 2 db közterület-használati engedélyt 

A legutóbb ülésünk óta a következő hivatalos megjelenéseken képviseltem Jánossomorját: 

 

 IDŐPONT PROGRAM 

2021.08. hó  

06. Megnyitottam az Interreg szlovák – magyar együttműködési program által 

támogatott Pusztasomorjai Vigasságokat a Sós Antal Közösségi Házban. 

07. Köszöntöttem az ezen alkalomból hagyományosan egy estére megnyíló 

egykori Prikler-vendéglő főként helyi idősekből álló vendégeit a 

Pusztasomorjai Vigasságokon, a Sós Antal Közösségi Házban. 

09-13. Szabadságon voltam 

16-18. Szabadságon voltam 

20. Részt vettem az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, az ezt megnyitó ünnepi 

szentmisén, majd beszéded mondtam a Szent István parkban tartott 

megemlékezésen  

24. Köszöntöttem az elmúlt félévben születetteket és családjaikat a városi 

babaköszöntőn 

27. Részt vettem az Aranykapu Óvoda Óvodafenntartó Társulásának ülésén 

28. Gőgh Ferenc, Nagyfödémes polgármestere társaságában koszorút helyeztem 

el a Ki- és Betelepítési Emlékponton, az Interreg szlovák – magyar 

együttműködési program által támogatott Omlás Virágai Malomfesztivál 

keretében, majd megtekintettük a szlovák-magyar barátság jegyében 

létrehozott páros koncertet a fesztiválon. 

31.  Részt vettem a Kék Bagoly bölcsőde felújításával kapcsolatos építtetői 

kooperációs értekezleten 

2021. 09. hó  

01. A Győri Tankerületi Központ vezetőjével tárgyaltam a városi tanuszoda 

működtetésével kapcsolatban 

04. Jánossomorja Város Önkormányzatának delegációjával 

testvértelepülésünkre, Nagyfödémesre látogattunk. 

09. Részt vettem és köszöntőt mondtam a felújított Frank és Erdősor utcák 

felújított szakaszainak átadásán. 



 
10. Köszöntöttem a jubiláló helyi véradókat a művelődési házban 

16. Részt vettem a városnapok alkalmából rendezett helytörténeti vetélkedőn 

18. Részt vettem és köszöntőt mondtam az Országos Faültetési Program 

Jánossomorján rendezett nyitányán Dr. Nagy István agrárminiszter, 

országgyűlési képviselő társaságában. Előtte az ehhez kapcsolódó helyi 

faültetésen köszöntöttem és segítettem a civil helyi faültetők értékes 

munkáját. 

19. Részt vettem a mosonszentpéteri, 86-os út menti felújított kereszt átadásán, 

ahol köszöntő mellett helytörténeti elemzést is mondtam a közönségnek a 

felújított emlékről. 

22. A város nevében koszorút helyeztem el Klafszky Katalin emléktáblájánál az 

iskola delegációjával közösen. 

24. Ünnepi beszédet mondtam az Idősek Világnapja alkalmából rendezett város 

ünnepségen a művelődési házban. 

28. Részt vettem a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tanácsülésén és a 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén. 

2021.10.  

02. A Jánossomorjai Tökfesztivál keretében átadtam a Szép Közterületért 

Díjakat, megköszönve az értékes közreműködést a városi programhoz 

csatlakozóknak. 

05. Részt vettem a Mosonmagyaróvár – Jánossomorja kerékpárút tervegyeztető 

ülésén Győrben. 

06. Részt vettem és koszorút helyeztem el a „Kik érted haltak” - az aradi 

vértanúk gyásznapján rendezett városi megemlékezésen a Glázer-Kozma 

Galériában és a Hármashalom és Országzászló emlékműnél. 

07. Részt vettem a „Mi, svábok” című kötet bemutatóján a városi könyvtárban. 

11. Fogadóórát tartottam a Városházán. 

 

 

Jánossomorja, 2021. október 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

        Lőrincz György sk. 

               polgármester 


