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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 

 

67/2021. (IX.15.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a kérelmezőkkel, illetve a 

közműszolgáltatóval egyeztetést kíván folytatni. Az egyeztetés megtörtént. 

68/2021. (IX.15.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorja, 6/2 

helyrajzi számú ingatlant nyílt árverés útján történő értékesítésre kijelöli. Az árverés sikeres volt, a 

szerződés aláírásra került. 

80/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület a pályázót nem nevezte ki a magasabb vezetői 

feladatra. A pályázó kiértesítése megtörtént. 

81/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testülete Németh Tímeát bízza meg a Kék Bagoly 

Bölcsőde vezetésével 2021. november 1. napjától 2026. október 31. napjáig.  A munkaügyi okiratok 

aláírásra kerültek. 

 

88/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy valamennyi fogyasztási 

hely tekintetében az MVM Next Zrt-vel létrejött villamos-energia szerződéseket felmondja, illetve 

valamennyi fogyasztási hely tekintetében visszalép az Egyetemes Szolgáltatóhoz. A szerződések 

felmondásra kerültek, az új szerződések aláírása megtörtént. 

 

91/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület támogatja a Jánossomorjai Fúvós Egyesületet. 

A szerződés aláírásra került, a kiértesítés megtörtént. 

 

92/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület támogatja a Hospice-Segítő Kéz Alapítványt.  

A szerződés aláírásra került, a kiértesítés megtörtént. 

93/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület támogatja a „Jánossomorja” Polgárőr 

Egyesületet. A szerződés aláírásra került, a kiértesítés megtörtént. 

94/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület támogatja a Jánossomorjai Sportegyesületet. 

A szerződés aláírásra került, a kiértesítés megtörtént. 

95/2021. (X.26.) Kt. határozatával a képviselő-testülete a Jánossomorja, 1733/2 helyrajzi számú 

ingatlan elővásárlási jogáról nem döntött. A kiértesítés megtörtént. 

104/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület elfogadta a Kék Bagoly Bölcsőde nyári és 

téli nyitvatartási idejét és rendjét, valamint a nyári és téli ügyeleti rendjét. A szülők tájékoztatása 

megtörtént. 

106/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást kiegészítő okiratot a 

határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Az okirat aláírásra került. Újrónafő és 

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az értesítést megkapta. 

107/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület elfogadta a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetét. A lakosság kiértesítése megtörtént. 
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108/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület elfogadta a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetét. A szabadságolási ütemterv elkészítése ennek 

alapján megtörtént. 

112/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület elfogadta a 2022. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet. A szerződések aláírásra kerültek. 

115/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület támogatja a Jánossomorjai Sportegyesületet. 

A szerződés aláírásra került, a kiértesítés megtörtént. 

121/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Szőlőskert utcában 

található négy önkormányzati telek vonatkozásában 2021. november 30-ig előzetes igényfelmérést 

végez a lehetséges értékesítés érdekében. A hirdetményt közzétettük. 

122/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Jánossomorja, 1491 

helyrajzi számú ingatlan változási vázrajz szerint meghatározott részét, 40 m2-t értékesíteni kívánja a 

kérelmező részére. Továbbá döntött arról, hogy a kötelező szabályozási vonalat módosítja, illetve a 

településrendezési eszközök módosításáig az érintett terület használatát előszerződés alapján 

biztosítja. Az előszerződés aláírásra került. 

125/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Jánossomorja, 374/2, 

374/1 helyrajzi számú ingatlanokat értékesítésre kijelöli bontási és beépítési kötelezettséggel. Az 

árverés sikeres volt, a szerződés aláírásra került. 

131/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület elfogadta a Pusztasomorja Templomáért 

Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az okirat aláírása 

megtörtént. 

132/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a közigazgatási 

szerződés-tervezet tekintetében a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja által felkért jogi 

szakember megbízására és a felvázolt költségek viselésére vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Jánossomorja Város 

Önkormányzatának állandó megbízással rendelkező ügyvédjét, hogy a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Jánossomorja és Jánossomorja Város Önkormányzata között jelenleg hatályos 

együttműködési megállapodást, ill. Jánossomorja Város Önkormányzata által már elfogadott 

közigazgatási szerződés-tervezetét véleményezze. A kiértesítés megtörtént, a vélemény megérkezett. 

134/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület megállapította Lőrincz György polgármester 

jutalmát. A jutalom kifizetésre került. 

136/2021. (XI.24.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Pannon Víz Zrt-ben 

meglévő dematerizált részvényből álló részvénycsomagját értékesíteni kívánja. Győr Megyei Jogú 

Város Közgyűlése, illetve a Pannon Víz Zrt. értesítése megtörtént. 

9/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy trafiboxot kíván létesíteni. A 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetőjének értesítése megtörtént. 
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11/2021. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület kijelöli a Jánossomorja 374/1 és 374/2 helyrajzi 

számú ingatlanokat értékesítésre nyílt árverés útján. Az árverés sikeresen lezajlott, a szerződés 

aláírása megtörtént. 

13/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület döntött az 1668/44, 1668/45, 1668/46, 1668/47 

helyrajzi számú telkek értékesítéséről. A felhívás közzététele megtörtént, a szerződések aláírásra 

kerültek. 

14/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy pályázatot 

nyújtson be belterületi utak felújítására. A támogatási szerződések aláírása, valamint a szükséges 

nyilatkozatok megtétele megtörtént. 

15/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület egyetért a Győri Tankerületi Központ 

döntéstervezetével. A kiértesítés megtörtént. 

16/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület hozzájárul, hogy a Jánossomorjai Fúvós 

Egyesület székhelyeként, szívességi használat jogcímen 9241 Jánossomorja, Óvári út 1. sz. alatt 

található ingatlan kerüljön nyilvántartásba vételre. A kérelmező kiértesítése megtörtént. 

18/2022. (I.13.) Kt. határozatával a képviselő-testület visszavonta a 22/2020. (VI.25.) Kt. határozatát. 

A kiértesítés megtörtént. 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …./2022. (II.17.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban foglaltakról döntést hozni 

szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. február 17. 

 

 

                                        Lőrincz György s.k. 

                                              polgármester 


