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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. május 18. napján (csütörtökön) 17 óra 30 perckor a Városháza Dísztermében 

(9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott 2022. évi közmeghallgatásról. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2022. évi közmeghallgatásán. Elmondta, hogy a meghívó alapján két 

napirendi pontja van a közmeghallgatásnak. Első a beszámoló az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról, a második a közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások. 

Kiemelte, hogy az Önkormányzat munkája a nyilvánosság előtt zajlik, hiszen a képviselő-

testületi ülések nyilvánosak, melyet még a helyi televízió élőben is közvetít. Elmondta továbbá, 

hogy rendszeresen fogadóórákat tart maga, és alpolgármester úr is. Továbbá városi facebook 

oldalt és városi honlapot is működtet az önkormányzat, ahol minden információ elérhető. 

Elmondta továbbá, hogy második alkalom, hogy „külsős” érdeklő nem jött el a 

közmeghallgatásra. Véleménye szerint annyi csatornán tájékoztatja már az önkormányzat a 

lakosságot, hogy a közmeghallgatás intézménye mára talán már reformra szorul, azonban erről 

csak az országgyűlés tud döntést hozni.  

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az első dián jól látható, hogy az Önkormányzat 2021. évi 

bevételi és kiadási főösszege 2 milliárd 775 millió Ft. Bemutatta továbbá a 2021. évi bevételek 

alakulását, melyből látható, hogy a legnagyobb tétel a közhatalmi bevételek, másnéven a helyi 

adók. Elmondta, hogy az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó emelkedik ki. Reményét 

fejezte ki, hogy az iparűzési adó továbbra is megmarad fő bevételi forrásként az 

önkormányzatok számára. Ismertette továbbá, hogy a további fő bevételek a következőek 

voltak: állami támogatások 481 millió Ft, előzőévi pénzmaradvány igénybevétele 730 millió 

Ft, közhatalmi bevételek 1 milliárd 91 millió Ft. Jól látható, hogy a közhatalmi bevételek már 

meghaladták az 1 milliárd Ft-ot is. A kiadásokat megoszlását egy diagrammon mutatta be. 

Ismertette továbbá, hogy a tavalyi évben a dologi kiadások 408 millió Ft, ellátottak pénzbeli 

juttatásai 6 millió Ft, működési célú támogatások államháztartáson belülre 239 millió Ft, civil 

szervezetek támogatása 29 millió Ft kiadást jelentettek. Elmondta továbbá, hogy a felhalmozási 

költségvetési kiadások között a beruházások 267 millió Ft-ot, míg a felújítások 197 millió Ft-

ot tettek ki. A teljesség igénye nélkül bemutatta néhány beruházás, felújítás eredményét. 2021-

ben az Önkormányzat további 5,5 millió Ft-ot költött az idősek klubja berendezésére, azonban 

a teljes beruházás 2020-ban befejeződött. A képviselő-testületi ülésen is elhangzott, hogy 

milyen nagy összeget fordít a város az útfelújításra és útépítésre. Ennek mértéke 2021 évben 

168 millió Ft-ot tett ki, melyből az Erdősor, Hársfa, Frank, Vásártér, Alkotás, Széchenyi utcák, 

illetve a Fehérkereszt-Lajos utca csomópont került felújításra. Elmondta továbbá, hogy egy 

elfogadott önkormányzati koncepció alapján 62 millió Ft-ot költött járdafelújításra a tavalyi 

évben az önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy Jánossomorja nagy út-és járda hálózattal 

rendelkezik, amely egy év alatt nem újítható fel. 2021-ben 11 utcában, összesen több, mint 4 
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km járda felújítására került sor. Kiemelte továbbá az önkormányzati bérlakások felújítását, 

mely 11,5 millió Ft-ot jelentett. A 11,5 millió Ft-os keretből a legnagyobb részt az ifjúsági 

bérlakások felújítása tette ki, melyből nyílászárócserére, hőszigetelésre, előtető kialakítására 

került sor. Évek óta kiemelt cél a közterületeken található játszóterek felújítása is, elmondta, 

hogy mára minden játszótér megújult. Új játékokat helyezünk ki, melyre 2021-ben 20 millió 

Ft-ot fordított a város. Kiemelte továbbá, hogy évről évre nő a forgalom főként az országhatár 

felé a településen. Ennek érdekében az Önkormányzat megvizsgálta, hogy hol lehet kialakítani 

újabb kijelölt gyalogátkelő helyeket. Tavaly a Szent István utca kezdetén került kialakításra egy 

gyalogátkelőhely, mely 3,7 millió Ft-ot tett ki. Tudni kell azonban, hogy az országos főúton ez 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata lenne, azonban forráshiány miatt nem tudja ezeket 

elkészíttetni. Kiemelte továbbá, hogy a Jánossomorján élők biztonsága nem pénzkérdés, ezért 

az Önkormányzat minden esetben felvállalta a kialakítás költségeit. Elmondta továbbá, hogy 

vannak frekventált helyek, közterületek, parkok, ahol nincs kiépített közvilágítás. A 

közvilágítás kiépítésére, bővítésére 2021-ben 7,4 millió Ft-ot fordított a Város. Újdonság volt 

2021-ben az okoszebra kialakítása, melyhez a Város 1,4 millió Ft pályázati önrészt biztosított. 

Elmondta, hogy többen megkeresték annak érdekében, hogy a többi zebra is hasonlóan kerüljön 

kialakításra. Elmondta továbbá, hogy amennyiben lesz pályázati lehetőség rá, az Önkormányzat 

élni fog a lehetőséggel. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a pályázaton azonban csak 

meghatározott szempontok alapján lehet támogatást nyerni az okos zebra kialakítására. 

Emlékeztetett továbbá, hogy az iskolák fenntartása, működtetése évek óta már nem a Város 

kezében vannak, de az önkormányzat továbbra is magáénak érzi az iskolákat. A Képviselő-

testület ennek megfelelően a Klafszky Katalin Tagiskola udvarrendezését, illetve a Központi 

Iskola vizesblokk felújítását 10,5 millió Ft-tal támogatta. A Győri Tankerületi Központ 

igazgatója minden alkalommal kiemeli, hogy Jánossomorja Város példaértékűen támogatja az 

iskolákat. Tolmácsolta a Győri Tankerületi Központ köszönetét a Képviselő-testület felé. 

Elmondta továbbá, hogy 12 millió Ft értékben a VÜMESZ-nél gépbeszerzésre került sor. 

Ismertette továbbá, hogy 2021-ben 108 millió Ft-ból korszerűsítésre, bővítésre került a Kék 

Bagoly Bölcsőde, melyből 68,25 millió Ft volt a támogatás. Kiemelte továbbá, hogy évek óta 

visszatérő programja továbbá a Városnak a parkosítás és a fásítás, melyre 2021-ben összesen 

19 millió Ft-ot költött a Város. A program célja, hogy esztétikus, szép környezet jöjjön létre az 

önkormányzat közterületein. Kiemelte, hogy tavaly 250 darab facsemetét ültettek a Városban, 

mely kiemelkedő a megyében is. Kiemelte továbbá, hogy a felújításokon és beruházásokon 

felül nagyon meghatározó, hogy milyen programok, rendezvények vannak egy településen. 

Véleménye szerint Jánossomorja ebben is nagyon jól áll, hiszen maga az önkormányzat és civil 

szervezetek is sok programot valósítanak meg. Elmondta továbbá, hogy néhány gondolatot meg 

kíván osztani a 2022. évi költségvetésről is. Ismertette, hogy a 2022. évi bevételi és kiadási 

főösszeg 2 milliárd 397 millió Ft, mely az év végéig még változni fog. 2022-ben a tervezett 

beruházások között az útépítés, VÜMESZ telephely fejlesztése, gépbeszerzés, közvilágítás 

kiépítése, játszótéri eszközök bővítése, fitneszpark, gördeszkapálya környezetrendezése 

szerepel. Ismertette, hogy egy nyertes pályázat alapján kerül kialakításra a jánossomorjai 

bringapark 15 millió Ft támogatásból és 15 millió Ft önerőből. Az Önkormányzat mintegy 100 

millió Ft támogatást nyert továbbá a termelői piac fejlesztésének megvalósítására is, melynek 

előkészítése jelenleg is zajlik. 2022-ben az útfelújítások között a Domb és Legelő utcák 

felújítása szerepel. Gyalogjárdákra 2022-ben 45 millió Ft biztosított, melynek előrehaladása a 

kivitelezői kapacitás függvénye is. A Városháza energetikai korszerűsítésére nyert továbbá az 

Önkormányzat 82 millió Ft-ot, mely pályázat megvalósításának előkészítése szintén zajlik. 

Kiemelte, hogy az idei költségvetésben szerepel elsőként a Zöld Jánossomorja programok 

finanszírozása 1 millió Ft értékben. Emlékeztetett, hogy megalakult a Zöld Jánossomorja 
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csoport, akik a környezetvédelmi programban foglaltak megvalósítását segítik. Elmondta 

továbbá, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően át kell tekinteni a 

beruházások, felújítások tervezett költségeit, hiszen ezek jellemzően tavaly év végén, a 

költségvetés előkészítése során kerültek beárazásra.  

2./ Közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2./ napirendi pont a közérdekű kérdések, lakossági 

hozzászólások. Megállapította, hogy a jelenlévők mind a képviselő-testület tagjai, a hivatal 

vagy valamelyik intézmény munkatársai, így ők más fórumon is el tudják mondani 

észrevételeiket, javaslataikat. Elmondta továbbá, hogy a lakosság részéről nem jelent meg 

senki, így nincs kérdés, lakossági hozzászólás.  

 

A 2022. évi közmeghallgatást Lőrincz György polgármester 17 óra 50 perckor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 


