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Tisztelt Képviselőtársam, Tisztelt Bizottsági Tagok! 

 

Az önkormányzati ciklus feléhez érkezve a további értékes munkához elengedhetetlen áttekintenünk, hogy 

kitűzött fontosabb stratégiai céljaink közül mit milyen szinten sikerült megvalósítanunk, milyen 

folyamatok, munkák állnak a jelenlegi állapot mögött, illetve milyen feladatok várnak még ránk, vagy váltak 

esetleg megvalósíthatatlanná az idő múlásával. Különösen fontos ez a mögöttünk hagyott pandémia és a 

jelenlegi háborús helyzet miatt válsághelyzetek hatásainak árnyékában.    

 

Mindezt az alábbi elv szerint rendeztem táblázatba és jelöltem színekkel. 

 

Téma 
 

Kitűzött cél 
 

Projektállapot 
színmagyarázat: 
Megvalósult 
projekt 
Folyamatban 
lévő projekt 
Későbbiekben 
megvalósítandó 
cél 
Sikertelen, vagy 
a célok közül 
kikerült  

Elért eredmény 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2020-tól 2024-ig terjedő 

időszakra  

IV. FEJEZET 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLOK 

Felszíni 
vízpótlás 

Jánossomorja térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése Folyamatban  

A kezdeményezés állami beruházássá vált, amely a Lébény-Hanyi csatorna 
és a Tarcsai csatorna összekötésével valósul meg a jövőben. 

 

Naperőmű-
park 
 

Megvizsgálni naperőműpark építési lehetőségeit a város határába, Uniós 
forrásból vagy befektető segítségével. 

Megvalósult 
 
A vizsgálat 
lezárult, 
sajnos 
jelenleg 
kedvezőtlen 
lehetőségeket 
kimutatva 

Az alapos vizsgálat befejeződött, de jelenleg nem kínál elérhető 
lehetőséget a terület: Felmértük az erre alkalmas önkormányzati 
területeket, de sajnos a szolgáltatónak (E-ON) jelenleg nincs megfelelő 
kapacitása egy nagyobb méretű park termelésének befogadására.  

 

Termélkutak 
 

A város határában lévő, több mint 2500 méter mély, Mos-1 és Mos-2 
termálkutak városi hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. 

Megvalósult 
 
A vizsgálat 
lezárult, 
sajnos a 

Az alapos vizsgálatot lezártuk. Eredménye szerint a kutak állami 
tulajdonúak, gazdaságosan csak a kutak közelében lévő földek 
tulajdonosai használhatnák fűtésre a kinyert melegvizet. Ez jelen 



helyzetben minimális mértékben és kevesek számára hordozna előnyt, 
ugyanakkor ezen aránytalanul túlmutató költségeket jelentene.   

projekt 
jelenleg csak 
kis 
mértékben 
lenne 
gazdaságos  

 

Mezőgazdasági 
gépek 

Mezőgazdasági gépek tárolásának biztosítása, lehetséges helyszínek 
kijelölése 

Későbbiekben 
megvalósítandó 

Az ITS felülvizsgálata során meg kell vizsgálni a lehetséges 
helyszíneket. 

 

Idegenforgalom Városi idegenforgalmi stratégia kidolgozása Későbbiekben 
megvalósítandó  Megvalósításra váró cél. 

 

HUMÁNPOLITIKA 

Ifjúságpolitika 
 

Új ifjúságpolitikai cselekvési akcióterv megalkotása, Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat megalakítása 

Megvalósult 
Az első 
lépések 
befejeződtek, 
a projekt a 
további célok 
szerint halad 
előre 

 Hároméves tervet hoztunk létre az önkormányzat ifjúságot segítő 
munkájához. A szervezet a korábbi helyi ifjúsági klub hagyományait is 
megőrizve megalakult 2021. végén, és két korosztállyal foglalkozva 
kezdte el a munkát. A terület fejlesztésével ifjúsági mentort 
(Hauptmann Tamás) bíztam meg, és egy önkéntes segítő is 
munkálkodik a cél érdekében (Dr. Csavdary Katalin).   

 

Bölcsőde 
 

A Kék Bagoly Bölcsőde bővítése Megvalósult 
Az eredeti 
céloknál 
sikeresebben 

TOP pályázati sikerrel bővíthettük és fel is újíthattuk (!) bölcsődénket, 
amely így 14-gyel több kisgyermeknek adhat helyet. Az új csoport 2022. 
márciusában nyílt meg.  

 

Korszerű 
Idősek 
Klubja 
 

Új és a korszerű idősellátására lehetőséget megteremtő idősek Klubja 
megteremtése  

Megvalósult 
Az eredeti 
céloknál 
sikeresebben 

Új épületet emeltünk, amely 2021 márciusimegnyitásával a térség egyik 
legmodernebb ellátását biztosítja az igénybe vevő helyi időseknek. 

 

Babakötvény Babakötvény bevezetése Jánossomorján Megvalósult 

 2020 óta minden, a feltételeknek megfelelő helyi újszülött számára 100 
ezer forintos támogatású babakötvényt biztosítunk 

 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE 

Sporttelep 
 

Jánossomorjai sporttelep modernizációja. Ennek részei: gördeszkapálya 
elköltöztetése, gyakorlópálya talajának javítása, hálók fejlesztése, műfüves 
pálya kialakítása. 

Folyamatban 

 Pályázati forrásból mindenki által használható, parkosított fitnesz-parkot 
alakítottunk ki a sporttelep egy részén. A megvalósuló, és a gördeszkások 
számára is kiváló lehetőséget nyújtó bringapálya mellé tervezzük az új 
gördeszka (skate)-parkot.  

 



Sportcsarnok 
 

Sportcsarnok bővítése oldalirányba, lelátóval és alatta helyiségek 
kialakítása 

Későbbiekben 
megvalósítandó 

A cél legmegfelelőbb megvalósíthatóságának felmérése és a 
tankerületi központtal egyeztetés szükséges  

 

Baseball 
pálya 

Baseball pálya áthelyezése, amennyiben az érintett üzem bővítése 
küszöbön áll 

Későbbiekben 
megvalósítandó 

A jelen gazdasági környezetben nem sürgető 

 

Telekkialakítás A sikeres telekkialakítási program folytatásának felmérése, a projekt 
elindítása 

Megvalósult 
 
Folytatása 
folyamatban 

2021-ben sikeresen lezárult az új Szőlőskert és Kertalja utcák telkeinek 
értékesítése, ahol kedvezményesen több mint 20 helyi fiatal és családja 
kezdhetett építkezést és ezzel maradhatott Jánossomorján. A program 
folytatására több elképzelés felelős felmérését kezdtük meg.  

 

Bérlakások 
 

Önkormányzati bérlakások külső felújítási programjának folytatása. A 
külső felújtásokat követően a belső felújításokat el kell indítani 

Folyamatban 

 2021-ben teljesen befejeztük a Fiatalok Lakóházának több évet átfogó 
energetikai korszerűsítését. A városképi értéket képviselő, heidebauer 
homlokzatú önkormányzati bérlakások felújításának sorában 2020-ban 
újítottuk fel az egykori Mayer-Amon házat a Dózsa György utcában. Az 
megelőzően a 2017-ben elfogadott településarculati kézikönyv szerint 
újítottunk fel a Szabadság utcában két, a Rákóczi utcában egy bérlakás 
homlokzatát.   

 

Agora és 
piactér 
 

Központi piactér és agora kialakítása a Sportcsarnok melletti zöld terület 
hasznosításával. 

Folyamatban 

2022. januárjában pályázatot nyújtottunk be e célra a TOP+ keretén belül, 
eredményét várjuk. A hasznosítás változását magában foglalja, hogy a 
művelődési ház udvarán lévő termelői piac bővítésére és felújítására 
pályázati forrást nyertünk, a megvalósítás itt folyamatban van.  

 

Malom 
 

Az egykori Szórády-féle hengermalom épületének megfelelő hasznosítása Folyamatban 

Az épület teljeskörű építészeti állapotfelmérése 2021-ben megtörtént. Az 
épület továbbra is helyet ad a város hagyományos kulturális fesztiváljának. 
A végleges hasznosítás megtalálása szükséges. 

 

Kristály 
 

Az egykori Kristály Vendéglő épületének hasznosítása Megvalósult 

A lehetőségeket felmérve az épületet 2022. februárjában értékesítettük 19,6 
mFt értékben.  

 

Telephely 
 

A feladatellátás megfelelően kiszolgáló, és fejlesztésekre lehetőséget adó 
VÜMESZ telephely kialakítása 

Folyamatban 

A lehetőségek felmérése után 2022-ben elkezdődött a tervek elkészítése  

 

Beléptető 
 

Megvizsgálni a Közös Önkormányzati Hivatal épületében egy beléptető 
rendszer kiépítésének lehetőségét 

Későbbiekben  
megvalósítandó 



Ezt a városháza energetikai korszerűsítése és a pince felújítása után 
tűzhetjük napirendre. 

 

Városháza 
pince 

Tervek készítése a városháza alatti, jó állapotú pince városi és közösségi 
célú hasznosítása érdekében 

Megvalósult 

 A terveket elkészíttettük, és már pályázatot is nyújtottunk be a 
megvalósítására a TOP+ programban, 2022. februárjában. 

 

Értékmegóvás 
 

Épített és környezeti értékek, emlékek megóvása  Sikertelen 
pályázat  Az ezt célzó Interreg SK-HU pályázatunk nem nyert 2021-ben. A 

jövőben más forrást kell találni erre. 

 

Jegyzői 
ház 
 

Egykori somorjai tanítói (jegyzői) ház felújítása vagy értékesítése Későbbiekben  
megvalósítandó Erről a következő időszakban kell döntenie az önkormányzatnak 

 

Bringapálya 
 

Bringa és skate pálya kialakítása, ifjúsági közösségi tér fejlesztése Folyamatban 

 Sikeres pályázat után a munkálatok megkezdése áll küszöbön. 

 

Új táblák 
 

Új városi információstábla-rendszer kialakítása (utcák, infó- és 
műemléktáblák – egységes dizájnnal) 

Folyamatban 

 E célra Leader pályázatot nyújtottunk be, amely jelenleg elbírálásra vár 

 

 

Somorjai 
iskola 
 

Egykori pusztasomorjai iskola felújítása Későbbiekben 
megvalósítandó Erről a következő időszakban kell döntenie az önkormányzatnak 

 

Szabadtéri 
színpad 
 

Szabadtéri színpad kialakítása a pusztasomorjai gödörben Későbbiekben 
megvalósítandó  A projekt számára megfelelő pályázati lehetőségre várunk. 

 

Doni 
kereszt 

A Don-kanyar tragédiájára emlékező emlékhely és emlékkereszt kialakítása 
2022-ben. 

Folyamatban 

 A 2022-es költségvetésben erre forrást különítettünk el. 

 

Temetőinfó 
 

Digitális temető-nyilvántartás elkészítése Részben 
megvalósult 2022-ben a szentpéteri és a pusztasomorjai sírkert elkészült, és a 

szentjánosi elkészülése is folyamatban van, ebben az évben várható 

 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Járda és 
út 
 

Járda- és útfelújítási program folytatása  Folyamatos 

A program sikeresen, a terveket meghaladva zajlik, kiemelt forrásokat 
tudunk e fontos célra fordítani minden évben.  



2019-ben négy, 2020-ban négy, 2021-ben hét utcát újítottunk fel vagy 
építettünk új, már szilárd burkolatú utat. 2020-21-ben 28 utcában összesen 
4600 méter járdát építettünk, vagy újítottunk fel. 

 

Fásítás 
 

Fásítási és zöldítési program folytatása Folyamatos 

A program sikeres és nagy léptékű, ezt elismerve indulhatott városunkból 
az országos Településfásítási program 2021 második felében. 
További feladat: A város faállományát felmérni és fakatasztert készíteni. 

 

Kerékpárút 
 

Kerékpárút az országhatár és Mosonmagyaróvár között, Jánossomorján 
át 

Folyamatban 

 A Jánossomorja és Mosonmagyaróvár kerékpárút terveit a megyei 
önkormányzat elkészíttette, a projekt jelenleg forrásra vár. Az országhatár 
felé az Interreg AT-HU pályázat kiírására várunk. 

 

Légkábelek Közvilágítás korszerűsítése és a városközpont légkábeleinek földbe 
telepítése 

Későbbiekben 
megvalósítandó 
- pályázat 
forrás esetén 

A városközponti célra a szolgáltatótól kért (két évvel ezelőtti) árajánlat 
105 mFt+Áfa volt 2020-ban. Ebből következik, hogy a saját forrású 
megvalósítása a jelenlegi anyagi és gazdasági környezetben nem 
elérhető, pályázati forrásra vár. 

 

Szabadság 
utcai 
járda 

Szabadság utca városközponti részének páratlan oldalán térköves 
járdafelújítás. 

Folyamatban 

A munka 2022. júniusában kezdődött el, és a nyáron lezárul. 

 

Településrészek 
 

Hanságliget és Újtanya helyzetének és lakhatási körülményeinek 
javítása 

Folyamatban 

A településrészek az útépítési és útfelújítási program fontos részei, 
ugyanakkor több városi szolgáltatásnál kiemelt figyelmet fordítunk a 
településrészekre (virágosítás, lomtalanítás, szúnyoggyérítés… stb.)  
A városüzemeltetés és a képviselőtestületi munka során is állandó 
képviseletet és figyelmet kapnak.  

 

Béke 
utca 
 

Béke utcai vízelvezetés teljes rehabilitációja Folyamatban 

 A terület gondjait felmértük, megoldására pályázatot nyújtottunk be 2022-
ben, döntésre várunk.  

 

Északi 
fásítás 
 

Pormegkötő, szélfogó fásítás, fasortelepítés a város északi részén Folyamatban 

Az első ütem megvalósult: Halomalja és a szentjánosi bányató közötti két, 
egymásra merőleges külterületi út mentén csemetéket telepített a város. 

 

Elkerülő 
 

Jánossomorját Északról elkerülő út tervdokumentációjának elkészítése Megvalósult 
A kivitelezés 
időpontja 
még nem 
ismert 

A tervek elkészültek, a város erős lobbitevékenységgel elérte, hogy a 
döntéshozók asztalára is került (ITM és HIPA), majd 2021-ben kiemelt 
állami beruházás lett.  

 

 



 

8507-es 
közút 
 

8507-es sz. közút belterületi szakaszának felújítása. Folyamatban 

2021-ben a Magyar Közút felújította az egyik szakaszt (Frank utca 
kereszteződésétől a település vége tábláig). A másik, Vasút utcai rész 
tekintetében is elértük, hogy bekerüljön a közútkezelő tervébe, a munka 
várhatóan még ebben az évben elkészülhet.  

 

Külterületi 
utak 
 

Külterületi utak rendbetétele Folyamatos 

 A város és a gazdák, sorozatos egyeztetésében, eredményes 
összefogásában több akcióval is segítettük a munkát. 

 

Rekreációs 
tó 
 

Rekreációs tó kialakítása az új öntözőcsatornához kapcsolódva Későbbiekben 
megvalósítandó  A csatornaépítési tervekbe a lehetőség beletételét sikerült elérnünk, ám 

hozzá forrást egyelőre nem.  

 

Közösségi 
ház 
Szentpéterre 
 

Közösségi ház kialakítása a mosonszentpéteri Rákóczi utcai 
ingatlanunkban 

Folyamatban 

 Pályázatot nyújtottunk be e célra 2022 februárjában.  

 

Összegzés:  

A meghatározott 41 stratégiai célból: Zöld – Megvalósult: 11; Kék - Folyamatban lévő: 19; Sárga – 

Későbbiekben megvalósítandó: 10; Piros – Sikertelen: 1 

 

Az önkormányzati ciklus felénél járva tehát összegzésül elmondható, hogy a városfejlesztés 

sarokpontjaiként meghatározott főbb terveink sikerrel haladnak, sőt, több téren időarányosan túl is 

teljesültek. A megvalósult, vagy folyamatban lévő ügyek száma 30., ami nemcsak azt jelenti, hogy a kitűzött 

feladatok több mint ¾-éban jelentős eredményeket értünk el, hanem azt is, hogy helyesen határoztuk meg 

a város által elérendő és elérhető célokat.  

 

Köszönöm a közreműködő kollégák, testületi tagok, támogató és együttműködő civilek, lakók munkáját az 

elért eredményekben! 

 

Jánossomorja, 2022. június 8. 

 

       Lőrincz György polgármester sk. 

 

 


