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Előzmények, tervezési keretek
Elindult az Európai Unió 2021-2027 közötti költségvetési ciklusa, benne a területi fejlődést, az európai
szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és a Vidékfejlesztés, illetve az
Európai Területi Együttműködés (ETE) program-dokumentumaival.
A jelzett források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti
szinten készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok (Országos Fejlesztési Koncepció /OFK/, Országos
Területfejlesztési Koncepció /OTK/) és a megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) alapozzák meg.
A 2021-27-es programozási időszak operatív programjainak céljaihoz való illeszkedés és
megvalósítás érdekében szükségessé vált Jánossomorja város, integrált települési dokumentumainak –
mint a településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési stratégiának a felülvizsgálata.
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 3.) 2022. március 22-én
megbízást adott az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. részére (Székhely: 9026 Győr Egyetem tér 1.) a fent
említett dokumentumok felülvizsgálatára.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) szerint a
megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározott területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (1) szerint koordinációs feladatkörében
együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve
közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
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Vezetői összefoglaló
A 2021-27-es költségvetési ciklus előkészítése érdekében szükségessé vált az előző költségvetési ciklusra
(2014-2020) készült településfejlesztési koncepciók és helyzetfeltáró dokumentumok felülvizsgálata,
átdolgozása, hiszen ezek a tervek alapozzák meg többek között az uniós források területi szintű
felhasználásának tervezését. A helyzetértékelés célja, hogy alapját és kiindulási pontját képezze
Jánossomorja településfejlesztési koncepciójának, majd pedig az integrált településfejlesztési stratégia
kidolgozásának. A településfejlesztési dokumentumok elkészítése során figyelemmel kell lenni az EU
2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó jogszabályokra és stratégiákra.
A megalapozó vizsgálatnak alapvetően két fókuszt kell szolgálnia. Egyrészt, hogy a tematikus
célkitűzések figyelembevételével kellő alapot adjanak a fejlesztési programok kidolgozására, másrészt
beazonosíthatók legyenek olyan területek, helyszínek, ahol komplex, több alapból finanszírozható
program megvalósítható.
Már a megalapozó vizsgálat készítése során hangsúlyosan foglalkozni kell:
• A 2021-2027 között finanszírozható komplex projektek lehetőségeinek feltárásával.
• Kiemelten kell kezelni a forrásfelhasználás területi megoszlásának vizsgálata mellett a lezárt
projektek eredményeit. Ezekre a jövőben nyilván lehet és kell is építeni, másrészt elkerülendő,
hogy adott településen felesleges kapacitások épüljenek ki a későbbiekben.
A megalapozó vizsgálat felépítése
A településfejlesztési koncepció, azon belül a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit a 314/2012.
(XI. 8) kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza.
A tervezés során figyelembe vettük a hivatkozott rendelet témaköri szempontjait, azt lehetőségeinkhez
mérten teljeskörűen ki is dolgoztuk.
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
Jánossomorja Magyarország északnyugati részén, Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosoni-?
helyezkedik el. A járásszékhely Mosonmagyaróvár 15, a megyeszékhely Győr 50 kilométer távolságra
fekszik. Az osztrák-magyar határ 3 kilométerre húzódik a várostól. Tájföldrajzi szempontból
Jánossomorja két kistáj, a Hanság és a Mosoni-síkság határán helyezkedik el, közigazgatási területének
túlnyomó része a Hansághoz tartozik.
Jánossomorja 2004 óta rendelkezik városi jogállással, népességszáma alapján a megye hetedik
legnagyobb települése. Három, korábban önálló település egyesítésével jött létre; Mosonszentpéter és
Mosonszentjános 1950-ben egyesült, majd 1970-ben csatolták hozzá Pusztasomorját.
Közlekedésföldrajzi pozícióját tekintve Jánossomorja elérési viszonyai kedvezőnek mondhatók; a
településen áthalad a 86. számú főközlekedési útvonal, amely mind a járásszékhely, mind pedig az M1
autópálya megközelíthetőségét egyszerűvé teszi, valamint a Szombathely-Hegyeshalom-Rajka
vasútvonal, amely csatlakozást biztosít a nemzetközi vasúti fővonali hálózathoz.

1.1.1. A település szerepe az országos településhálózatban
Az országos településhálózat szempontjából Jánossomorja önmagában nem tölt be központi, kiemelt
pozíciót, viszont egy olyan térséghez kapcsolódik, amely elsődleges szerepet játszik az Ausztria, illetve
tágabban értelmezve Nyugat-Európa felé mutató közlekedési, és egyéb térkapcsolatokban. Az
elsődleges jelentőségű hegyeshalmi közúti és vasúti határátkelőhely közelségében fekszik, emellett
maga a város is fontos határátkelési pont, főként a Magyarország és Ausztria közötti munkaerő-mobilitás
tekintetében. Fekvéséből adódóan elmondható, hogy szerepe, lehetőségei jelentős változásokon
mentek át az elmúlt évtizedek során. Az osztrák-magyar határ melletti elhelyezkedése 1990 előtt
viszonylagos elzártsággal párosult, de a határnyitás mind a külső, mind pedig a belső térségi
kapcsolatrendszerekre pozitív hatást gyakorolt, új fejlesztő tényezők bevonását, kiaknázását tette
lehetővé.
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1. ábra: Jánossomorja térségi elhelyezkedése

Forrás: Cartographia

1.1.2. A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban
A Nyugat-Dunántúl régió Magyarország átlagosan urbanizált térségei közé tartozik, a városi népesség
aránya 57,4%, ezzel megegyező Győr-Moson-Sopron megye vonatkozó mutatója is /1. ábra/. A megye
településhálózati struktúrája azonban bizonyos eltéréseket mutat a régió másik két megyéjéhez – Vas,
Zala – képest, elsősorban abban a tekintetben, hogy az átlagos településméret nagyobb, illetve a kis- és
aprófalvak aránya nagyobb (2. ábra; 1. táblázat). Míg Győr-Moson-Sopron megyében csak minden
harmadik település 500 fő alatti népességű, addig a régió másik két megyéjében együtt ez az arány
közelíti a kétharmadot (64%). A legkisebb, 250 lakos alatti települések aránya a megyében 11% (a másik
két megyében együtt 35%).
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2. ábra: A régió megyéinek városi népességarányai (%), 2020

Forrás: KSH T-STAR
3. ábra: A régió megyéinek átlagos településméretei (fő), 2020

Forrás: KSH T-STAR
1. táblázat: A Nyugat-Dunántúl régió településeinek megoszlása népességnagyság-kategóriák szerint,
2020

15 000 felett
2 501 – 15 000

Települések száma
GYMS
Vas
Zala
3
1
3
27
13
8

Települések aránya
GYMS
Vas
Zala
1,6%
0,5%
1,2%
14,8%
6.0%
3,1%
13

Népességarány
GYMS
Vas
Zala
48,1%
30,9%
45,3%
23,5%
32,2%
12,9%

1 001 – 2 500
501 – 1 000
251 – 500
250 alatt

53
43
36
21

18
48
71
65

28
53
63
103

29,0%
23,5%
19,7%
11,5%

8,3%
22,2%
32,9%
30,1%

10,9%
20,5%
24,4%
39,9%

18,2%
6,8%
2,8%
0,6%

10,0%
13,1%
9,8%
4,0%

14,8%
14,3%
8,3%
4,5%

Forrás: KSH T-STAR
A Mosonmagyaróvári járás 27 településéből 3 rendelkezik városi címmel (a járásszékhelyen és
Jánossomorján kívül még Lébény). A járásra nem jellemzők az aprófalvak, az 500 fő alatti települések
száma mindössze 4.
4. ábra: Győr-Moson-Sopron megye települései méretkategóriák alapján (lakónépesség, 2020)

Forrás: KSH T-STAR
A térség településhálózatában Jánossomorja alközponti szerepet tölt be. Nem lévén járásszékhely,
intézményi-igazgatási funkciói nem tekinthetők kiterjedtnek. A térségre kiterjedő szolgáltatási és főként
foglalkoztatási funkciók jelentősebbnek tekinthetők. Az 1990-es évektől a városba települő – elsősorban
ipari – vállalkozások foglalkoztatási potenciálja jelentős, az elsősorban a környező településekről ingázók
száma magas. A legutóbbi népszámlálás adatait alapul véve elmondható, hogy a városban
foglalkoztatottak nagyjából 40%-a nem helyben él, más településről ingázik.
A város térségi kapcsolatrendszerében kiemelt szerepet tölt be a járásszákhely Mosonmagyaróvár; a
járási szintű igazgatási feladatok mellett a szociális feladatellátás, az oktatás és egészségügy, valamint a
kereskedelmi szolgáltatások tekintetében is. A szociális szolgáltatások biztosításában a
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás által fenntartott intézmények működnek közre. Ugyancsak jelentős
vonzási potenciállal rendelkezik a járásszékhely a munkaerő tekintetében; a városból elingázók közel
harmada Mosonmagyaróvárra jár dolgozni.
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Fontos szerepet játszik a térségi kapcsolatok szempontjából Ausztria, elsősorban ugyancsak a munkaerő
vonzási potenciáljának szempontjából. A népszámlálási adatok alapján az összes Jánossomorján élő
munkavállaló 15, az elingázók 35 százaléka a határ túloldalán dolgozott; ez több, mint 400 főt jelentett
2011-ben.
2. táblázat: A Jánossomorjáról naponta ingázók céltelepülései
Település
Ausztria
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Győr
Mosonudvar

fő
Település
413 Hegyeshalom
359 Bősárkány
163 Újrónafő
52 Csorna
21 Várbalog
Forrás: KSH NSZ adatok alapján saját szerkesztés

fő
18
10
9
8
7

1.1.3. A település vonzáskörzete
Jánossomorja, mint másodlagos járási centrum nem rendelkezik markánsan azonosítható és
lehatárolható vonzáskörzettel. Igazgatási szempontból kiemelhető a közös önkormányzati hivatal,
amelyet a város Újrónafővel és Várbaloggal közösen működtet. Ugyanerre a két községre terjed ki a
városon túl a körzeti általános iskola és az óvoda beiskolázási körzete is.
A város fentiekben már említett munkaerő-vonzása elsősorban szűkebb környezetére terjed ki, az
ingázók jelentős része a szomszédos településekről jár Jánossomorjára dolgozni (3. táblázat).
3. táblázat: Települések a naponta Jánossomorjára ingázók száma alapján
Település
Mosonmagyaróvár
Bősárkány
Csorna
Várbalog
Újrónafő

fő
Település
232 Acsalag
225 Mosonszolnok
156 Hegyeshalom
35 Barbacs
31 Győr
Forrás: KSH NSZ adatok alapján saját szerkesztés
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fő
30
27
18
17
17

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata
1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos
Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 20142020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint
Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel,
javuló életminőséggel és környezeti állapottal. Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig
szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati
és területi specifikus célt fogalmaz meg. Az OFTK az alábbi, Jánossomorja készülő stratégiájában is
meghatározó, főbb területpolitikai irányokat és teendőket határozza meg:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt
figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet
kialakulását és hálózatos térszerkezetet eredményez.
városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése (részletesebben ld 1.1.1
fejezet)
a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken alapuló
kapcsolatrendszer kialakítása
hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott térség
valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével
periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével
a jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás)
a kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és településkép
is megőrzendő érték ezekben a térségekben
a jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek
bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra, szálláshelyek,
desztináció menedzsment kialakítása
az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának
megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló
beépítés megakadályozása
az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon meghosszabbításával,
sokoldalú turisztikai kínálattal
több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott függés
legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban
biztosítani kell, hogy a kis- és középvárosok a maguk köré szerveződő települések bármelyikéből
elérhetők legyenek közúton és közösségi közlekedéssel
tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, kiemelt programok,
komplex turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok (egészségturizmus, kulturális-, vallási és
örökségturizmus, aktív turizmus és altípusai, hivatásturizmus, ökoturizmus), klaszterek
fejlesztése

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Jánossomorját, illetve a Mosonmagyaróvári járást
nem említi, tágabb vonatkozásban Győr-Moson-Sopron megyére fogalmaz meg célkitűzéseket:
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése
A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk
támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek
javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti szempontok
figyelembevételével.
A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek
csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése
A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi
terekben (Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása;
az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése.
Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint Mosonmagyaróvár
gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs központi szerepének
erősítése.
A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének
fejlesztése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

Az ország hosszú távú célkitűzései mellett fontos szerepet játszanak a nemzeti fejlesztési prioritások,
hiszen ezek megalapozzák és orientálják a 2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodást
és operatív programokat, a hazai forrásból megvalósuló fejlesztéseket, illetve az ágazati és
területfejlesztési stratégiákat és programokat.
A következő időszakban a korábbi fejlesztési prioritásokra építkezve határozták meg a 2021-2030-as
időszak öt prioritását is.
-

Versenyképes vállalkozások
Versenyképes munkaerő
Növekvő népesség, javuló életminőség
Energiahatékonyság, klímaalkalmazkodás, környezeti minőség
Vonzó és élhető térségek és települések, térségi kapcsolatok

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.)
OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt
tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg, amelyek a jövőben egy‐egy, nemzeti
szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti
szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. Az OFTK az ország társadalmi, gazdasági, valamint
ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg.
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5. ábra: Magyarország funkcionális térségei

Forrás: OFTK (Magyar Közlöny, 2014 évi 1. szám, 118.o.)
A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet
játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és
hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és
potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus
térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben.
6. ábra: Magyarország városhálózata

Forrás: OFTK (Magyar Közlöny 2014. évi 1. szám 151.o.)
Jánossomorja Mosonmagyaróvár agglomerálódó térségébe tartozik, így a város földrajzi elhelyezkedése
és közelsége befolyásolja a lehetőségeit és a fejlesztési irányait.
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1.2.2. A 6. ábra mutatja, hogy Pozsony, Dunaszerdahely és Galánta által
meghatározott nemzetközi agglomerációs terület által is érintett, azonban nem
lehet figyelmen kívül hagyni Bécs közelségének hatását sem, mely a gazdaságra,
turizmusra, városfejlődésre egyaránt kiterjed. Ezen nemzetközi agglomerációs
térségek szigorúan véve nem érik el Jánossomorját, azonban közeli létük és a
Bécs felé való esetlegesen erősödő kapcsolatok mind-mind pozitív gazdasági és
társadalmi potenciált jelentenek a város számára. Jánossomorja közelében
Mosonmagyaróvár tölt be bizonyos szempontból központi szerepet az OFTK által
kijelölt területeken. A várost Mosonmagyaróvárral a 86-es főút köti össze, amely
közvetlenül becsatlakozik az 1-es, illetve M1 autópályába, így a GyőrMosonmagyaróvár-Bécs tengely alapvetően nagyfokú lehetőségként jelenik meg
Jánossomorja fejlesztési pontjainak meghatározásakor. Győr-Moson-Sopron
megye Területfejlesztési Koncepciója
Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója 2021-ben készült. A koncepció, az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval (OFTK), az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT),
valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Településszerkezeti és Településrendezési tervvel tartalmi
összhangban készült, tekintettel a településrendezés tervezése során kialakult feltételekre. A koncepció
az átfogó, stratégiai, tematikus és horizontális célok mellett tartalmaz területi célokat is. Ezek közül a
Győrre vonatkozó specifikus területi célokat idézzük kivonatosan.
A koncepción belül négy fejlesztési térség került lehatárolásra, melyek közül Jánossomorja a „FT3.
Szigetköz-Mosoni-sík fejlesztési térség”-hez tartozik.
A térség specifikus fejlesztési irányain belül nevesítve van a város; „FT3.1: A térség ipari, logisztikai
parkjainak (Lébény, Jánossomorja) további fejlesztése a gazdasági tevékenységek térbeli egyensúlyának
előmozdítása érdekében.”, valamint a „FT3.8: A szigetközi kerékpárút-hálózat rekonstrukciója, bővítése,
a belső területek feltárása, EuroVelo6 hiányzó szakaszainak fejlesztése Rajka Gönyű között a kerékpáros
közlekedés és turizmus számára, térségi jelentőségű kerékpárutak fejlesztése (MosonmagyaróvárJánossomorja)”. Ezek a fejlesztési irányok kitörési lehetőséget jelenthetnek a város számára, valamint a
megye jövőképét is erősíthetik ezzel támogatva a gazdasági-társadalmi fejlődést, az életszínvonal
növekedését.
A Győr-Moson-Sopron megye Integrált Területi Programjában Jánossomorja – a gazdasági teljesítménye
és potenciálja okán – a „gazdaságfejlesztési célterület” települései között szerepel.
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Jánossomorja a Nyugat-dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyaróvári
járásban található település. Közigazgatási területe Várbalog, Mosonszolnok, Újrónafő, Lébény,
Rábcakapi Bősárkány, Csorna és Kapuvár települések közigazgatási területével határos.

1.3.1. Országos tervhierarchia és összefüggései
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
törvény az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségeire vonatkozóan határozza a térségi
területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét. A
törvény célja a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása, tekintettel
a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek,
honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzése, illetve erőforrások védelme.
Jánossomorja az Országos Területrendezési Tervben
Az Ország Szerkezeti Terve: az OTrT, az országos területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli
rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint
ezek összefüggéseit határozza meg.
7. ábra: Részlet a 2018-as OTrT tervlapból

Forrás: OTrT, 2018
A törvény mellékletei felsorolják az országos infrastruktúra-hálózat elemeit. Ezek közül Jánossomorját
az alábbiak érintik.
1.
2.
3.
4.

Meglévő gyorsforgalmi út: 86.sz. főút
Tervezett gyorsforgalmi út: 86.sz. főút
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)
Országos kerékpárútvonal

Jánossomorja a megyei területrendezési tervben
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete Győr-Moson-Sopron
Megyei Területrendezési Tervéről rendelet célja, hogy meghatározza Győr-Moson-Sopron megye
területfelhasználásának feltételeit, műszaki infrastruktúra hálózatának össze-hangolt térbeli rendjét.
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Győr-Moson-Sopron megye területhasználata a megye versenyképességét, a megye hosszútávú
fenntartható fejlődését, valamint az egészséges megyei társadalom életéhez szükséges feltételek
kialakítását szolgálja. A megye területfelhasználási alapelvei: takarékos, összehangolt területhasználat
érvényesítése, a barnamezős területek rehabilitációja, a településközpontok, történeti beépítésű
területek revitalizációja; a nem vagy nehezen megújuló helyi erőforrások védelme, a megújuló
energiaforrások felhasználásának ösztönzése;
A rendelet mellékletei egyrészt átveszik az OTrT-ből a megyére vonatkozó infrastruktúra elemeket,
másrészt meghatározzák a térségi jelentőségű összekötő utakat, meglévő és tervezett mellékutakat,
logisztikai központokat, vasúti fő- és mellékvonalakat, repülőtereket és kerékpárutakat. Továbbá
kikötőket, energiavezetékeket, vízi létesítményeket.
A megyei területrendezési terv Jánossomorjára vonatkozó kivágatát a 7. ábra8. ábra mutatja.
8. ábra: Részlet a 2020-as Megyei Területrendezési Tervből

Forrás: GyMSM TrT, 2020
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai
Várbalog hatályos településszerkezeti terve szerint nincs olyan korlátozás, amely Jánossomorja
területfejlesztését befolyásolná. A hatályos településszerkezeti terv szerint Mezőgazdasági (Mg)
területfelhasználású területek találhatóak a két település határában.
9. ábra: Várbalog hatályos településszerkezeti terve

Forrás: Várbalog TrT, 2021
Mosonszolnok hatályos településszerkezeti terve szerint tervezett az M86-os főút, mely Jánossomorja
települést is érinti, így kihat annak területfejlesztésére is.
10. ábra: Mosonszolnok hatályos településszerkezeti terve

Forrás: Mosonszolnok TrT, 2020
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Újrónafő, hatályos településszerkezeti terve szerint nincs olyan korlátozás, amely Jánossomorja
területfejlesztését befolyásolná. A hatályos településszerkezeti terv szerint Gazdasági erdő (Eg) Védelmi
erdő (Ev) területfelhasználású területek találhatóak a két település határában.
11. ábra: Újrónafő hatályos településszerkezeti terve (külterületi rész 1.)

Forrás: Újrónafő TrT, 2020
12. ábra: Újrónafő hatályos településszerkezeti terve (külterületi rész 2.)

Forrás: Újrónafő TrT, 2020
Lébény hatályos településszerkezeti terve szerint nincs olyan korlátozás, amely Jánossomorja
területfejlesztését befolyásolná. A hatályos településszerkezeti terv szerint Lébény esetében is
Gazdasági erdő (Eg) ill. Védelmi erdő (Ev) területfelhasználású területek határosak Jánossomorjával.
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13. ábra: Lébény hatályos településszerkezeti terve

Forrás: Lébény TrT, 2020
Bősárkány hatályos településszerkezeti terve szerint tervezett az M86-os főút, mely Jánossomorja
települést is érinti, így kihat annak területfejlesztésére is. A településsel határos általános
mezőgazdasági területek (M) nem befolyásolják a település fejlődését.
14. ábra: Bősárkány hatályos településszerkezeti terve

Forrás: Bősárkány TrT, 2020
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1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos Településfejlesztési Koncepció vonatkozó megállapításai
Jánossomorja Településfejlesztési Koncepcióját a Völgyzugoly Műhely Kft. készítette el, melyet
Jánossomorja Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 103/2016. (IX.2.) Kt. határozatával
hagyott jóvá.
A Településfejlesztési Koncepció víziója szerint Jánossomorjának 2030-ra a településrészek identitását
megőrző, és ezzel a sokszínűséget erősítő, erős gazdaságra épülő, fiatalokat megtartó, egységes
közösséget építő kisvárossá kell válnia, ahol az innovatív fejlesztések és technológiák támogatást
nyernek. A jövőképet meghatározó célok átfogó és tematikus és horizontális célokból épülnek fel.
15. ábra: Jánossomorja átfogó és tematikus céljai a hatályos Településfejlesztési Koncepció szerint

Forrás: TK, 2016.
A horizontális célok tekintetében Jánossomorja hatályos Településfejlesztési Koncepciója négy olyan
fejlesztési szempontot emel ki, amelyek elősegíthetik a koncepcióban megfogalmazott átfogó és
tematikus célok hatékony működését. Ezek az alábbiak:
1. Fenntarthatóság
2. Esélyegyenlőség
3. Partnerség
4. Településrészek közötti egyenlőség (azok harmonikus fejlesztése)
A célrendszer elemei három fő területre összpontosítottak a gazdaságfejlesztésre, a települési funkciók
megerősítésére és a települési környezet fejlesztésére.
A település teljesítőképességének erősítése érdekében megfogalmazódott a gazdaságfejlesztési célok
elérése, a megújuló energiaforrások hasznosítása és az idegenforgalom-turizmus fejlesztése.
A gazdaságfejlesztés tekintetében kiemelt célként kerültek megfogalmazásra a:
1. Nagyobb hozzáadott értéket termelő vállalkozások támogatása
2. Magasabb szakképzettséget igénylő vállalkozások támogatása, munkahelyek számának
növelése
3. Diplomás munkahelyek számának növelése
4. Helyi vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek támogatása
5. Partneri kapcsolatok kiépítése
6. Biogazdálkodás támogatása
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A megújuló energiák hasznosítása tekintetében kiemelt célként kerültek megfogalmazásra a:
•
•
•
•
•

Helyben megtalálható megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek áttekintése, program
kidolgozása
Az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának racionalizálása.
Az idegenforgalom-turizmus fejlesztése érdekében kiemelt célként kerültek megfogalmazásra
a:
Partneri kapcsolatok kiépítése Jánossomorja környezetében megtalálható jelentősebb
turisztikai desztinációkkal
Helyi idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése

A települési funkciók megerősítése keretében megfogalmazódott a humán és közösségi funkciók
fejlesztése.
A humán funkciók tekintetében a kiemelt fejlesztési célok:
•
•
•

Hatékony ifjúságpolitika kialakítása
Idősellátás szolgáltatásainak fejlesztése
Helyi oktatás-nevelés fejlesztése - Komplex egészségfejlesztés kialakítása

A közösségi funkciók tekintetében a kiemelt fejlesztési célok:
•
•
•

Kultúra és közösségfejlesztés
Helyi lakáspolitika felülvizsgálata
Közellátások fejlesztése - Helyi közbiztonság erősítése

A települési környezet fejlesztése javára megfogalmazódott a korszerű infrastruktúra kialakítása és a
lakókörnyezet fejlesztése.
A korszerű infrastruktúra kialakítására nézve kiemelt célként került megfogalmazásra a:
•
•
•
•
•

A mosonszentpéteri településrészen áthaladó forgalom csillapítása
A város külső és belső közlekedési rendszerének a folyamatos fejlesztése
Korszerű, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő infrastruktúra megvalósítása
(hulladékgazdálkodás, ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés)
Megfelelő energia szükséglet biztosítása (energia közművek fejlesztése)
Infokommunikációs infrastruktúra biztosítása minden lakosnak a versenyképesség érdekében

A lakókörnyezet fejlesztése érdekében kiemelt célként került leírásra a:
•
•
•
•

Zöldfelületek megújítása, fejlesztése
Hagyományos településképi arculat megőrzése
Közterek fejlesztése
Rekreációs célú területek kijelölése, fejlesztése

Az átfogó és tematikus célok területi célokkal egészültek ki, az Integrált Településfejlesztési Stratégiával
(ITS) összhangban, az ott lehatárolt 5 településrészre vonatkozóan:
1.
2.
3.
4.
5.

Mosonszentjános fejlesztése
Mosonszentpéter fejlesztése
Puszta-somorja fejlesztése
Hanságliget fejlesztése
Egyéb külterületi lakóterületek és kapcsolódó területfel-használások
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1.5.2. A hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai
Jánossomorja Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a Völgyzugoly Műhely Kft. készítette el, melyet
Jánossomorja Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 104/2016. (IX.2.) Kt. határozatával
hagyott jóvá. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában a Településfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott célok intézkedési javaslatokkal és a tervezhető projektelemekkel is kiegészültek.

Település teljesítőképességének erősítése
Gazdaságfejlesztés
Vállalkozási területek biztosítása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
1. Meglévő barnamezős területek hasznosítása
2. Gazdasági területek kijelölésének felülvizsgálata
3. Mezőgazdasági gépek tárolásának biztosítása
Vállalkozások közötti kooperáció biztosítása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o

A településen működő cégekkel hosszú távú együttműködések létesítése
Vállalkozói fórumok tartása
Innovatív vállalkozói közeg (jogi, adminisztrációs, infrastrukturális) kialakítása
Közös továbbtanulási stratégia kialakítása a helyi cégek bevonásával

Biogazdálkodás támogatása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o

Biogazdálkodással összefüggő szemléletformálás programok, képzések indítása
Szövetkezeti vagy egyesületi gazdasági forma támogatása
Biogazdálkodáshoz kapcsolódó feldolgozó ipar támogatása
Megújuló energiák hasznosítása

Települési megújuló energia program kialakítása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o

Megújuló energiák felhasználására vonatkozó megalapozó tanulmány elkészítése
Megújuló Energetikai Koncepció elkészítése

Energiahatékonyság térnyerése a mindennapokban
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o

Energia-hatékony közvilágítás alkalmazása
Intézmények energiafelhasználásának racionalizálása
Turizmus fogadási feltételeinek biztosítása

Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o

Partneri kapcsolatok erősítése a környező turisztikai desztinációkkal

Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
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o
o
o

Településen áthaladó kerékpáros nyomvonal kijelölése
Szórády-hengermalom funkcionális megújításához kapcsolódó megvalósítási terv
elkészítése
Szálláskapacitás növelése

Települési funkciók megerősítése
Humán funkciók fejlesztése
Hatékony ifjúságpolitika
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o
o

Szabadidős tevékenységek bővítése
Továbbtanulás segítése
Képzés támogatás a helyi cégekkel együttműködésben
Lakáshoz jutás támogatása
Meglévő barnamezős területek hasznosítása
Gazdasági területek kijelölésének felülvizsgálata

Oktatási-nevelési intézmény fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o

Klafszky Katalin tagiskola épületének fejlesztése
Körzeti Általános Iskola épületegyüttes állapotának javítása (uszoda felújítása,
zöldfelület rendezése), Iskolák technikai felszerelésének a fejlesztése
Óvodai ellátás javítása
Bölcsőde kapacitásának növelése

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o
o

Rendszeres egészségügyi felmérés
Egészségügyi Program kidolgozása
Egészségügyi ügyelet rentábilis fenntartása
Szakrendelések fejlesztése
Egészség megőrzési programok folytatása (prevenció, szűrővizsgálatok, fiatalok
ingyenes oltása)
Közösségi funkciók fejlesztése

Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A civil szféra megerősödését célzó programok
Civil Koncepció készítése
Civil szervezetek támogatása
Civil egyeztető fórumok tartása
Közösségi programok támogatása
Hagyományőrző programok tartása
Játszó- és foglalkoztató programok
Ifjúsági Klub működtetése
Új kezdeményezések támogatása
Közösségi terek kialakítása – nagy befogadóképességű közösségi tér
Települési média fejlesztése
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Lakáspolitika
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o

Városüzemeltetés telephely fejlesztése
Szervezetfejlesztés
Pályázatfigyelés

Közösségi bűnmegelőzési program
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o

Szomszédok Egymásért Mozgalom programjának kidolgozás

Települési környezet fejlesztése
Korszerű infrastruktúra kialakítása
Úthálózat fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o
o

Települési elkerülő út előkészítése
Forgalomcsillapítás a fő közlekedési utak mellett
Településközi utak minőségének javítása, összefogva a közutak kezelőjével
Meglévő lakóutcák rendezése (megfelelő burkolatszélesség kialakítása, vízelvezetés
megoldása, járdák kiépítése, út menti zöldfelületek fejlesztése, földkábel)
Csapadékvíz-elvezetés, szikkasztás megoldása az utak kiépítésével, rekonstrukciójával
párhuzamosan
Településrészek közötti kapcsolatok szélesítése - Utak felújítása összefogással

Gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o

Járdák állapotának monitoringozása, folyamatos karbantartása
Közvilágítás fejlesztése a járdaépítési munkával párhuzamosan
Járda kiépítése a közintézmények közvetlen környezetében
Kerékpáros barát intézmények és gazdasági telephelyek kialakítása
Kerékpárút létesítése Mosonmagyaróvár – Jánossomorja – Andau között

Közműfejlesztés
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o

Közmű infrastruktúra feltérképezése
Elektromos hálózat korszerűsítés
Légvezetékek kiváltása - földkábelek
Hanságligeti településrész szennyvíz tisztításának helyi megoldása
Vizek mezőgazdasági hasznosítása

Infokommunikációs elérés biztosítása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o

Nyilvános internetmegosztás az intézményekben és közterületeken
Jelerősítő Hanságliget településrészen
Számítástechnikai és internet ismereti oktatás biztosítása minden korosztály részére
30

Lakókörnyezet fejlesztése
Építésszabályozás
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o

Településrendezési eszközök felülvizsgálata - következetes, településképhez illeszkedő
szabályozás
Helyi jogszabályok felülvizsgálata
- Településképi munka segítése, együttműködés az építésügyi hatóságokkal Településkép arculati kézikönyv, építésügyi segédlet készítése

Épített értékek védelme és hasznosítása
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o
o
o
o

Értékvédelmi rendelet elkészítése
Hasznosítási program kidolgozása, az üresen álló védett épületek hasznosítása;
Pályázati és egyéb források szerzése felújításokra;
Önkormányzati jó tulajdonosi szemlélet kialakítása, és bemutatása;
Védett épületek (műemlék, helyi védelem) egységes megjelölése;
Épített értékekkel kapcsolatos szemléletformálás

Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
Közhasználatú zöldfelületek fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o
o

Zöldterületek kialakítása (közparkok építése, parkosítás, játszóterek, rekreációs
területek)
A település utcáinak tervszerű fásítása
Gyomnövények visszaszorítása, parlagterületek felszámolása

Közterek fejlesztése
Javasolt intézkedések (tervezhető projektelemek):
o
o

Többfunkciós közösségi területek kialakítása
Piac létesítése

Mosonszentjános településrész stratégiai céljai
Településközpont jellegének megerősítése, szolgáltatásfejlesztés
-

Településközpont rehabilitációja, közösségi szolgáltatások erősítése

Közösségi funkciók elhelyezése
-

Közigazgatási, közoktatási, köznevelési, közegészségügyi rendeltetések fejlesztése
Integrált közösségi terek kialakítása
Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése

Lakókörnyezet minőségi fejlesztése
-

Közterületek, zöldfelületek rendezése
Szabadtéri játszóterek kialakítása különböző korosztályok számára
Útsorfák telepítése, pótlása
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Lakóterületek fejlesztése
-

Településkép fejlesztése
Főutca környezetének rendezése
Szórády-féle malom és környezetének a rehabilitációja
Helyileg értékes épületek felújítása és hasznosítása

Energetikai korszerűsítés
-

Energiatakarékos közvilágítás
Légkábelek cseréje földkábelre

Mosonszentpéter településrész stratégiai céljai
Közösségi területek fejlesztése
-

Települési alközpont rehabilitációja
Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése
Spotterület és zöldterület fejlesztése
Iskolaépület fejlesztése

Lakókörnyezet minőségi fejlesztése
-

86. sz. főút forgalmának csillapítása
Utak, járdák kialakítása
Közterületek, zöldfelületek rendezése
Szabadtéri játszóterek kialakítása különböző korosztályok számára
Útsorfák telepítése, pótlása
Lakóterületek fejlesztése

Pusztasomorja településrész stratégiai céljai
Települési alközpont megerősítése
-

Települési alközpont rehabilitációja
Helyileg értékes épületek felújítása és hasznosítása
Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése
Kiszolgáló és közösségi funkciók előkészítése, elhelyezése

Lakókörnyezet minőségi fejlesztése
-

Településrész-közi kapcsolatok erősítése
Utak, járdák kialakítása o Közterületek, zöldfelületek rendezése
Szabadtéri játszóterek kialakítása különböző korosztályok számára
Útsorfák telepítése, pótlása o Lakóterületek fejlesztése

Hanságliget településrész stratégiai céljai
Lakókörnyezet minőségi fejlesztése
-

Közösségi területek, települési szolgáltatások bővítése;
Rossz minőségű lakásállomány korszerűsítése a lakók bevonásával;
Utak, járdák kialakítása;
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-

Infokommunikációs fejlesztések
Közmű infrastruktúra fejlesztése, rákötések arányának növelése.

Gazdasági területek fejlesztése
-

Egykori gazdasági telephely hasznosítása;
Bio-gazdálkodási és -feldolgozási központ kialakítása.

Egyéb külterületi lakóterületek és kapcsolódó területfelhasználások településrész stratégiai céljai
Gazdasági területek fejlesztése:
-

Barnamezős területek hasznosítása;
További gazdasági területek koncentrált fejlesztése;
Gazdasági területek és a lakott területek fizikai elválasztása.

Változatos tájhasználat fenntartása:
-

Biogazdálkodás;

Lakókörnyezet fejlesztése
-

megfelelő infrastruktúra ellátás biztosítása;
Hanság turisztikai hasznosítása;
Hansági csatornahálózat szerepének bővítése
víziutak kialakítása;
Felhagyott telephelyek hasznosítása.

Alternatív energia hasznosítása
-

Szélenergia parkok kijelölése
Termálvíz kutak hasznosítása
Biogáz hasznosítása – hulladéklerakó telephez kapcsolódóan.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett és megvalósult fejlesztések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Korábbi roncsolt terület rehabilitációja, szabadidős terület kialakítása (Pusztasomorja,
Mosonszentpéter)
Twinning Town – testvértelepülési találkozó Nagyfödémes, Illingen, Andau települések
részvételével
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Belterületi kerékpárút építése Jánossomorján
Kék Bagoly Bölcsőde fejlesztése Jánossomorján
Idősek Klubja építése
Klafszky Katalin Tagiskola részleges felújítása
Sós Antal Közösségi Ház felújítása
Móricz Zs. utca mögötti lakóterület kialakítása
Sportpálya szolgáltatásainak bővítése
86-os út forgalomcsillapítása
Belterületi utak felújítása, szilárd burkolatú utak építése
Fasorok létesítése
Önkormányzati épületek (intézmények, lakóépületek) felújítása
Északi elkerülő út tanulmányterv elkészítése
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17. Pusztasomorja-Mosonszentjános közlekedési kapcsolat javítása
18. Egészségfejlesztő prevenciós programok szervezése

Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 2019-2023
A HEP az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel
összhangban készült el. Az Esélyegyenlőségi Programban rögzítették az önkormányzat számára az
esélyegyenlőség érdekében elvégzendő szükséges feladatokat, melyekkel összhangba kell hozni a
település más dokumentumait. Az önkormányzat vállalta, hogy a HEP-ben megfogalmazott elvek szerint
jár el az általa fenntartott intézményekben.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó céljai:
•
•
•
•
•

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve
a diszkrimináció-mentesség
a szegregációmentesség
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzésben feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 5 különböző célcsoportot határoz meg:
•
•
•
•
•

Romák és/vagy mélyszegénységben élők
Gyermekek
Idősek
Nők
Fogyatékkal élők

A HEP minden célcsoport esetében beazonosította a problémákat és meghatározta a fejlesztési
lehetőségeket. A fejlesztési lehetőségekhez konkrét intézkedések tartoznak, melyekben
megfogalmazták:
•
•
•
•
•
•
•
•

az intézkedésekkel elérni kívánt célt
az intézkedés összhangját egyéb stratégiai dokumentumokkal
az intézkedés tartalmát
az intézkedés felelősét
az intézkedés megvalósításának határidejét
az intézkedés eredményességét mérő indikátorokat
a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat
intézkedés eredményeinek fenntarthatóságát

Jánossomorja Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2020-2024
Jánossomorja 2020-2024 közötti Gazdasági Programját Jánossomorja Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a 13/2020. (IV.30.) Pm. határozatával hagyta jóvá.
A 2020-2024 Gazdasági Program időszakának fejlesztési céljai:
Gazdaságfejlesztés
•

Vállalkozási területek biztosítása (meglévő barnamezős területek
hasznosításának elősegítése, új gazdasági területek fejlesztési
lehetőségének megteremtése.
34

•
•

•
•
•

Önkormányzat folyamatos partneri kapcsolatának fenntartása a helyi
gazdasági élet szereplőivel.
Foglalkoztatás feltételeinek javítása. A munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítése érdekében az önkormányzat segíti a vállalkozások, ipari cégek
letelepedését és a meglévő üzemek bővítését.
Vendégmunkások beáramlásának csökkentése
A helyi adópolitika terén, cél a jogszabályi lehetőségek maximális
érvényesítése mellett az adómorál javítása.
Öntözőcsatorna létesítése

Megújuló energiák hasznosítása, energiahatékonyság növelése.
Idegenforgalom, turizmus fejlesztése
•

•

Városi idegenforgalmi stratégia kidolgozása. Település turisztikai
arculatának fejlesztése, kihasználva a Szigetközi TDM Egyesület nyújtotta
lehetőségeket, pályázatokat.
Egy kisebb, maximum 30-40 fős strand kialakítása.

Humán funkciók fejlesztése. Az új ifjúságpolitikai stratégia megalkotása.
•
•
•

Az alapfokú nevelés, oktatás biztosítása
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Szociális ellátás – gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Közösségi funkciók fejlesztése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közművelődési – kulturális – közgyűjteményi feladatok és sport
támogatása
Összközműves építési telkek kialakítása
Közintézmények fejlesztése
Helyi piactér és szabadtéri színpad kialakítása a városközpontban.
Az egykori „Kristály vendéglő” épületének, illetve ingatlanának
hasznosítása.
Közigazgatás fejlesztése.
VÜMESZ telephely kialakítása korszerű eszközállománnyal
A köztemető fenntartása
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
A helyi tűzvédelmi feladatok magasszínvonalú ellátása

Korszerű infrastruktúra kialakítása
•
•
•
•

Közlekedés és közlekedésbiztonság javítása
Köztisztasági feladatok ellátása
Közvilágítás korszerűsítése
Külső és belső városmarketing feladatok korszerűsítése

•
•

Zöldterületfejlesztés
Az épített és természeti környezet védelme. (A képviselő-testület a 2017.
decemberi ülésén elfogadta a települési arculati kézikönyvet, illetve a
településképi rendeletet.) A településkép javítása érdekében javaslatokat
dolgozott ki és intézkedési tervet fogadott el a gondozatlan ingatlanok
rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása, felújítása
érdekében.

Lakókörnyezet fejlesztése
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•

Környezetvédelmi Program megalkotása.

Jánossomorja Város Helyi Fenntarthatósági Programja
A fenntartható fejlődési program három területen fogalmaz meg célokat: környezet, gazdaság, valamint
társadalom.
Környezeti szempontú célkitűzések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szemléletformálás, a mindennapi élet környezettudatossá tétele,
Környezettudatosság a városfejlesztés során,
Környezetvédelmi program megvalósítása,
Oktatás, nevelés, képzés. Egyéb célkitűzések:
Parkosítás, zöldfelületek arányának növelése,
Kerékpárutak kialakítása, túraösvények létesítése,
Környezetvédelmi szemlélet erősítése az oktatásban,
Energiafelhasználás mértékének csökkentése,
Településrendezési terv alakítása során környezettudatosság fokozott érvényre juttatása,
Közlekedésből származó környezetterhelés minimalizálása,
Illegális hulladéklerakások felszámolása, jelentősen megemelt bírságtétel meghatározása,
Túzok élőhelyek megkímélése, túzokpopuláció fennmaradásának biztosítása,
Környezeti Információs Rendszer kialakítása, nyilvánossá tétele.

Társadalmi szempontú célkitűzések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A fenntartható fejlődés elveinek széleskörű ismertetése (LA 21, Riói csúcs),
Hátrányos helyzetű csoportok (kisebbségek, fogyatékkal élők) képviselőinek bevonása a
döntéshozatali folyamatokba, jogalkotási metódusba,
Egészséges életmódra való nevelés,
Ifjúsági sport- és szabadidős tevékenység lehetőségének biztosításával és rendezvényekkel
fellépés a drogfogyasztás ellen,
Közterhek arányosságának biztosítása. Egyéb célkitűzések:
Kisgyermekes Családok részére programok,
Kommunikáció és tájékoztatás minőségének javítása a lakosság felé,
Kerékpárút építése- turizmus fellendítése,
Esélyegyenlőség megvalósítása az oktatásban,
Közintézmények létesítése során akadálymentesség biztosítása,
Az önkormányzat az önkormányzati intézetekben az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét
érvényesíti, ennek érdekében felülvizsgálja a bérezési rendszerét és az esetleges hátrányos
helyzetek kialakulásának okait.

Gazdasági szempontú célkitűzések
•
•
•
•
•
•
•

Településfejlesztés a fenntartható fejlődés elvének érvényesítésével,
Forrásteremtés, pályázatok készítése, kisvállalkozások segítése,
Infrastruktúra-fejlesztés. Egyéb célkitűzések:
A központtól távolabb fekvő iparterületre való közlekedés fejlesztése,
Energiatakarékosság érvényesítése,
Környezetpolitika és a gazdasági fejlesztések harmonizációja,
Új vállalkozások létesítésének támogatása, ezzel munkahelyek létesítése
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1.5.3. A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Jánossomorja területét érintően nincsen érvényben lévő településfejlesztési vagy településrendezési
szerződés, előkészítésük folyamatban van..
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1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
Jánossomorja korábbi településszerkezeti terve 2001-ben készült el, melyet az önkormányzat képviselőtestülete az 1/2001.(II.21.) számú határozattal hagyott jóvá. A településszerkezeti terv ezt követően
több alkalommal módosult.
2017-ben a településrendezési eszközök felülvizsgálatát a Völgyzugoly Műhely Kft. végezte el, melynek
keretében új településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat került elfogadásra.

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A 173/2017.(XI.29.) számú Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti terv 2018-ban a 191/2018.
(XII. 13.) Kt. határozattal, 2021-ben pedig a 38/2021. VIII. 6.) Kt. határozattal került módosításra.
A jelenleg hatályos szabályozást a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2018 (XII.15.), valamint 9/2018
(XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet jelenti.

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A településszerkezeti terv három településközponti területet határoz meg. Itt találhatók az igazgatási,
oktatási, művelődési, egyházi és egészségügyi intézmények, valamint különböző vendéglátó, illetve
kereskedelmi egységek.
A településmagon kívüli területek legnagyobb részét a lakóterületek képezik. A lakóterületek jelentős
része falusias lakóterület, a kertvárosias lakóterületek jellemzően társasházas, sorházas beépítésűek.
Beépítésre szánt területek közé sorolja a terv a mosonszentjánosi temetőtől északra található
területeket, valamint a Jánossomorja északi és észak-keleti részén két tartalék lakóterület is ki van
jelölve.
16. ábra: Jánossomorja településszerkezeti terve

Forrás: Jánossomorja TrT, 2020
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Az észak-keleti részen kijelölt tartalék lakóterület kereskedelmi és szolgáltató területtel határos.
Kereskedelmi szolgáltató, valamint ipari gazdasági terület a város északi, északkeleti, délnyugati és
nyugati részén találhatók a belterülethez kapcsolódóan.
Iparterületek a város északi és nyugati részén, valamint Hanságliget és Újtanya településrészeken
találhatóak, előbbi részen még vannak beépítetlen területek. A település déli részére pedig szinte
benyúlik Mosonszentjános iparterülete.
A zöldterületek között megtalálhatóak közkertek és közparkot, védelmi és gazdasági jellegű erdők,
valamint közjóléti erdők.
A település egy kisebb üdülőházas területtel is rendelkezik a település tópartján.
Különleges terület besorolást a település belterületén a temetők, sportpályák, és a hulladékkezelési
terület valamit az üdülőházas terület melletti tó mentén a strand kapott.
A település jelentős nagyságú tartalék gazdasági területtel rendelkezik.
Közműterületek közé a vízmű területe tartozik, amely a város északi gazdasági területei közé ékelődve
helyezkedik el.
Településszerkezeti szempontból fontos, hogy a település északi részén tervezett települési elkerülő
utat jelöltek, ami a 86-os számú főutat köti össze a Tarcsai utcával. Az új elkerülő út mellett találhatók
tartalék gazdasági területek Mosonszentjános településrészhez kapcsolódóan.
A település külterületén található területek közül Újtanya ipari gazdasági területként került jelölésre,
Hanságfalván a terv mezőgazdasági célú ipari gazdasági területet jelöl, míg Hanságliget lakóterületei
falusias lakóterületek. Hanságligeten a kapcsolódó gazdasági területeket ipari és kereskedelmi
szolgáltató területbe sorolta a terv.
Településszerkezeti szempontból jelentős területfelhasználást képvisel a hulladéklerakó területe is,
illetve ehhez kapcsolódóan hulladékhasznosítási különleges terület. A külterületen elszórtan
szabadidőpark területek találhatók, melyek hasznosítására még nem került sor.
Beépítésre nem szánt területek a településen az általános mezőgazdasági területek, a rétek, a legelők
és az erdőterületek.
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1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.1.1.
demográfia
Jánossomorja állandó népessége 2021. január 1-jén 6120 fő volt, míg lakónépessége 6112 főt tett ki. A
járás népességének 7,6 százaléka él a városban. A település állandó népessége stagnáló tendenciát
mutat az elmúlt évtized adatai alapján, míg a lakónépeség folyamatosan emelkedett egészen 2018-ig. A
népességen belül a férfiak aránya 50 százalék, a nőké is szintén 50 százalék volt 2020-ban. A nemi
megoszlási arányokban alapvetően nem figyelhető meg változás az elmúlt évtizedben, 2010-ben az
állandó népesség 49,9 százaléka volt férfi és 50,1 százaléka nő.
17. ábra: Lakónépesség az év végén, fő

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos, regionális és
megyei trendekhez alapvetően illeszkedik Jánossomorja társadalma. Korszerkezet szempontjából 2020ban az állandó népesség 13,5 százaléka volt 0-14 éves, 69,8 százaléka 15-64 éves, 16,7 százaléka pedig
65 évesnél idősebb. 10 év alatt a 0-14 évesek aránya 1 százalékponttal, az aktív korúaké 2,5
százalékponttal csökkent, míg a 65 év felettiek aránya 2,5 százalékponttal emelkedett, míg a 15-64
évesek aránya 3,7 százalékponttal emelkedett. Ebből fakadóan az öregedési mutatóra nagyjából
egyenletes, stabil emelkedés jellemző az elmúlt évtizedben, bár Jánossomorja helyi társadalma még így
is fiatalosabbnak tekinthető a járási, megyei, regionális és országos szinten mért korszerkezeti
mintázatokhoz képest.
18. ábra: Öregedési mutató - Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
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Az évtized során tehát elindult Jánossomorján is az idősebb népesség arányának a növekedése. A teljes
függőségi ráta, illetve az időskori függőségi ráta folyamatosan emelkedik, egy évtized alatt 38 százalékról
44 százalékra, illetve 18 százalékról 24 százalékra növekedve. De mindkét függőségi-mutató esetében a
legfrissebb 2020-as települési adatok (23,9) jóval kedvezőbbek a járási (26,2), megyei (28,8), régiós
(31,2) és országos (30,2) adatoknál.

1.7.1.2.
népességváltozás
A természetes szaporodás/fogyás az élveszületések és a halálozások számának különbségét mutatja. A
születések számának tekintetében Jánossomorja esetén jelentős ciklikusság figyelhető meg. A
természetes fogyás tendenciája ingadozó mintázatot követve, de folyamatosan érvényesült az elmúlt
évtizedben. 2020-ban 49 élveszületésre 86 halálozás jutott (-6,0 ezrelék). Bizonyos években csak 6-8
fős, míg máskor (pl. 2013, 2016, 2019) akár 35-40 fős az éves szintű természetes fogyásból fakadó
népességveszteség.
19. ábra: Természetes szaporodás/fogyás ezrelék

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A népességváltozás másik tényezője a vándorlással függ össze. A vándorlási egyenleg a településre
beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Jánossomorja vándorlási egyenlege a természetes
fogyáshoz hasonlóan ciklikus, de eltérő irányú ingadozás is jellemzi. Az évtized első felében vándorlási
többlet, míg a második felében stagnálás vagy negatív vándorlási egyenleg is megfigyelhető volt. Az
elmúlt néhány év vonatkozásában a település vándorlási egyenlege kedvezőtlenebb az országos, régiós,
megyei és járási adatoknál. Az odavándorlások száma éves szinten 240 és 290 fő között ingadozott az
elmúlt 10 évben, míg az elvándorlások száma 200 és 290 fő között mozgott. A vándorlási többlet
bizonyos években (2011, 2012, 2015) elérte az 50-55 főt, ezzel szemben 2018-ban és 2019-ben 25 és
akár 40 fős vándorlási negatívum keletkezett.
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20. ábra: Vándorlási egyenleg (ezrelék)

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A házasságkötések száma az évtized első feléhez képest (13-15 db évente) megháromszorozódott az
évtized második felére (45-50 db), a válások száma, különböző ingadozásokkal, de 8-12 eset között
mozog évente. A legfrissebb (2020), jelenleg elérhető, települési és járási szintű társadalmi statisztikai
alapindikátorok a fent vázolt jellemzőkhöz és trendekhez igazodnak.
4. táblázat: A társadalmi statisztikai alapadatok, település és járás, 2020
Társadalmi mutatók
Állandó népesség
Lakónépesség
Férfiak, állandó népességből
Nők, állandó népességből
0-14 évesek
15-64 évesek
65-X évesek
Öregségi index
Időskori függőségi ráta
Élveszületés
Halálozás
Természetes szaporodás
Odavándorlás, teljes
Elvándorlás, teljes
Vándorlási különbözet
Házasságkötés
Válás

Jánossomorja
6120
6112
3060
3060
829
4272
1019
123
24
49
86
-37
293
290
3
51
11
Forrás: KSH T-STAR

Mosonmagyaróvári
járás
80174
80756
39388
40786
11587
54333
14254
123
26
755
951
-196
4503
3961
542
533
148

1.7.1.3.
háztartás, család
A Háztartások és családok társadalmi jellemzőiről kizárólag a népszámlálási adatok alapján adható
mélyebb leírás. Jánossomorján összesen 2131 háztartást regisztráltak a 2011-es népszámlálás során. A
100 háztartásra jutó személyek száma 277 fő volt, míg 100 háztartásra 56 fő idős korú, 131 fő eltartott
jut. A háztartások 78%-a (1675) családháztartást alkot, azaz egy vagy több családot foglal magába. 72
háztartás (4,2%) volt több családból állónak tekinthető, míg a háztartások többsége (95,8%) egy
családból állt. A 100 családra jutó családtagok száma 293 fő volt. 100 családra 106 fő gyermek, és ebből
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49 fő 15 évesnél fiatalabb gyermek jut. Az 1752 darab család kétharmada gyermekes (1146), 606 pedig
gyermektelen. A gyermekes háztartások (1146) 20 százaléka egyszülős háztartás, míg 80 százaléka
házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő szülőkből áll.

1.7.1.4.
nemzetiségek
Jánossomorján a 2011-es népszámlálás során a népesség 4,3%-a (259 fő) vallotta magát valamely hazai
nemzetiséghez tartozónak, további 13 fő egyéb nemzetiségűnek. A népesség túlnyomó hányada (95%)
tehát magyar nemzetiségűként azonosította önmagát (5047 fő). A nemzetiséghez tartozók 76%-a
német, 14%-a román. Összesen 12 fő vallotta magát cigány (romani, beás), 6 fő ukrán, továbbá 13 fő
egyéb nemzetiségűnek.

1.7.1.5.
iskolai végzettség
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján az országos trendeknek megfelelően Jánossomorja esetében is
elmondható, hogy a lakosság túlnyomó részének (96%) legalább általános iskolai végzettsége van. Az
érettségivel rendelkezők aránya az 1990-es adatokhoz képest 14 százalékponttal emelkedett. 2011-ben
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 évnél idősebb korosztályon belül 8% volt, ami több
mint 10 százalékponttal elmarad az országos adatokhoz képest.

21. ábra: Jánossomorja iskolázottsági adatai

Forrás KSH népszámlálás, 1990-2011
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5. táblázat: Jánossomorja iskolázottsági adatainak összehasonlítása

Magyarország

Jánossomorja

Győr- MosonSopron megye

Magyarország

Jánossomorja

Győr- MosonSopron megye

Magyarország

2011

Győr- MosonSopron megye

legalább
általános
iskola 8.
évfolyamát
elvégzettek
legalább
érettségivel
rendelkezők
egyetem,
főiskola stb.
oklevéllel
rendelkezők

2001

Jánossomorja

1990

79,0%

80,9%

78,1%

88,7%

91,0%

88,8%

96,0%

96,8%

95,1%

19,3%

29,8%

19,3%

21,9%

38,1%

38,2%

33,1%

48,7%

49,0%

4,1%

9,2%

10,1%

4,8%

11,7%

12,6%

7,8%

17,4%

19,0%

Forrás KSH népszámlálás, 1990-2011

1.7.1.6.
foglalkoztatottság, munkanélküliség
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és
munkanélküli), valamint gazdaságilag nem aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze.
2011-ben a település népességének (5921 fő) 47 százaléka volt foglalkoztatott (2789 fő), 26 százaléka
inaktív kereső (1518 fő), 24 százaléka pedig eltartott (1434 fő).
6. táblázat: Foglalkoztatottság, %, 2011
Gazdasági aktivitás
Foglalkoztatott
Munkanélküli
Inaktív kereső
Eltartott

Település
Járás
47,1%
46,1%
3,0%
3,0%
25,6%
26,8%
24,2%
24,0%
Forrás: KSK Népszámlálás 2011

Megye
44,3%
3,4%
28,0%
24,4%

A település akkori foglalkoztatottsági szerkezet nagyban hasonlított a járási szintű megoszlási adatokra,
alapvetően nem voltak kimutathatóak jelentősebb eltérések. Ezzel szemben a megyei adatokhoz képest
a járás és a város foglalkoztatottsági rátája is magasabb, míg az inaktív keresők aránya alacsonyabb volt.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességen belül alacsony és csökkenő
tendenciát mutat települési, járási és tágabb térségi szinten is a vizsgált egy évtizedes időszakban. A
2008-as gazdasági világválság hatására megemelkedő munkanélküliségi ráta 2014-től kezdődően
normalizálódott. Az elmúlt éveket figyelembe véve a munkanélküliségi ráta lényegében stabilan 1-2
százalék körül mozgott Jánossomorján.

22. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség (15-64 évesek) százalékában
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Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek, azaz a tartósan munkanélküli személyek aránya
kisebb ingadozások mellett 10-15 százalékos rátájú, amely az országos, régiós, megyei és járási
arányoknál is sokkal kedvezőbb. Lényegében az álláskeresők 85-90 százaléka 180 napnál hamarabb talál
magának munkát. A pályakezdő munkanélküliek aránya 2012-ben volt a legmagasabb a vizsgált
időszakban, azóta folyamatos és egyenletes csökkenés figyelhető meg az adatokban, a nyilvántartott
álláskeresőknek lényegében mindössze a 3-4 százalék tekinthető pályakezdőnek, amely az országos,
régiós, megyei és járási arányoknál ebben az esetben is jóval kedvezőbb. Az elmúlt években többször
előfordult, hogy nem is volt pályakezdő munkanélküli a településen.
23. ábra: A tartós és pályakezdő munkanélküliek aránya, %
180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek az összes munkanélküli
százalékában.

A pályakezdő álláskeresők aránya a
nyilvántartott álláskeresők között.

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
2020-ban összesen 58 nyilvántartott álláskereső volt a településen, amely alacsony, 1,4 százalékos
munkanélküliségi rátát képvisel. A férfiak és nők aránya nem egyenletes megoszlású, kissé magasabb a
férfiak körében a munkanélküliség.

7. táblázat: A munkanélküliség főbb mutatóinak összevetése
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Munkanélküliségi mutatók

Jánossomorja

Nyilvántartott álláskeresők száma, fő
Munkanélküliségi ráta
Férfiak aránya
Nők aránya
Tartós munkanélküliségi arány
Szellemi foglalkozású munkanélküliek arány
Fizikai foglalkozású munkanélküliek aránya
Munkanélküli
• 8 általános
• szakmunkásképző
• érettségi
• főiskola
• egyetem

58
1,4%%
56,9%
43,1%
22,4%
8,6%%
91,4%%

Mosonmagyaróvári
járás
710
1,3%
51,8%
48,2%
20,1%
15,5%
84,5%%

44,8%
24,1%%
15,5%
3,0%
3,4%

24,1%
33,5%
32,0%
5,4%
3,1%

Forrás: KSH T-STAR
A nyilvántartott álláskeresők 22 százaléka tartósan munkanélküli, 9 százaléka szellemi, 91 százaléka
pedig fizikai foglalkozású volt 2020-ban. Iskolai végzettség szerint a munkanélkülivé válást növeli a
településen és a járásban is az alacsonyabb és középfokú iskolai képesítés. A járási adatokhoz képest a
településen felülreprezentáltak a munkanélküliek között a férfiak, a fizikai foglalkozásúak és a
legfeljebb 8 osztályt végzettek.
Összességében kedvező foglalkoztatottsági viszonyok és alacsony munkanélküliségi ráta jellemzi
Jánossomorja és a térsége munkaerőpiacát (továbbiakhoz lásd gazdasági fejezet).

1.7.1.7.
jövedelmi viszonyok
A jövedelmi viszonyok alakulása az adófizetők számával és arányával, illetve az egy lakosra jutó összes
nettó jövedelemmel mérhető és elemezhető hosszabb idősor formájában. Az adófizetők aránya az
SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített számát jelenti. Alapvetően
kedvező változási tendenciák figyelhetőek meg az elmúlt évtizedben. Az adófizetők aránya az évtized
eleji 49-50 százalékos rátáról 53-54 százalékra emelkedett az évtized végére a településen. Az elmúlt
évtized nagyrészében Jánossomorján az adófizetők aránya magasabb volt a járási, megyei, régiós és
országos átlagoknál.
24. ábra: Adófizetők aránya (százalék) - SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó
lakosra vetített száma

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A nettó jövedelmekre jelentős emelkedés jellemző 2010 óta, ez általánosan érvényes az országos,
régiós, megyei és járási adatokra is. Az SZJA alapot képeztő nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített
összege 616 ezer forintról 1,2 millió forintra emelkedett egy évtized alatt, tehát megduplázódott. A járás
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északi és nyugati zónájának településein kissé alacsonyabb jövedelmek realizálódnak fajlagosan
számolva, mint a déli, dél-keleti részen. A járási, megyei és régiós jövedelmeknél alacsonyabb, az
országos jövedelmeknél pedig magasabb érték figyelhető meg Jánossomorja esetében minden vizsgált
évben.
25. ábra: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) - SZJA alapot képező nettó jövedelem egy állandó
lakosra vetített összege

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép

1.7.1.8.
életminőség
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Jánossomorján a lakáshelyzet, mint az életminőség egyik
legfontosabb meghatározó eleme az alábbi jellemzőket mutatja. 2011-es népszámlálási felmérés szerint
összesen 2186 lakás és lakott üdülő volt a településen. 2019-re a település lakásállománya elérte 2236
darabot. Szobaszám alapján megoszlásuk: 3 szobás (43%, 941 db), 4 vagy több szobás (26%, 578 db), 2
szobás (26%, 566db), egy szobás (5%, 101 db). A lakások 97 százalékát magánszemély birtokolta,
nagyrészt (93%) tulajdonosi jogcímen. 100 lakott lakásra összesen 287 lakó jut, tehát átlagosan kb. 3
személy él együtt egy lakóingatlanban. Az ingatlanok 94 százaléka tekinthető lakott lakásnak. Az egy
lakásra jutó alapterület 96 négyzetméter. A lakások 73 százaléka volt összkomfortos, további 21
százaléka pedig komfortos. A lakásállomány felszereltsége jónak tekinthető, a lakások 95-96 százaléka
hálózati vízvezetékkel, meleg folyóvízzel, vízöblítéses WC-vel rendelkezik. 2011-ben a lakások 83
százaléka volt közcsatornára kötve, 2019-ben pedig már a 92 százaléka. Az új építésű lakások éves aránya
relatíve és stabilan alacsony (0,2 és 0,4 ezrelék körül szóródik) a településen, összevetve a járási, megyei
és régiós százalékos értékekkel.

26. ábra: Új építésű lakások aránya (százalék) - A tárgyévben épített lakások aránya az év végi
lakásállományon belül
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Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
Az életminőség és életmód fontos helyzetjelzője a személygépkocsik számának alakulása egy
településen. Jánossomorján a viszonyítási alapot képező területegységek mindegyikéhez hasonlóan
nagyjából azonos a gépkocsi ellátottság jelentősen meghaladva az országos átlagértéket.

27. ábra: Személygépkocsik száma, ezer lakosra (db)

Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép
A személygépkocsik számának alakulása folyamatos, egyenletes emelkedő tendenciát mutat az egész
évtizedben. 2010-ben még csak 312 gépkocsi jutott 1000 lakosra számítva, az évtized végére az
arányszám elérte a 447-et, amely nagyon jelentős, több mint 30 százalékos növekedést jelez.

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Jánossomorja történelme alapján három belterületi településrészre (Pusztasomorja, Mosonszentpéter
és Mosonszentjános), illetve több kisebb külterületi lakóterületre (Hanságfalva, Hanságliget, Újtanya)
tagolható. A Központi Statisztikai Hivatalnál megigénylésre kerültek a szegregációs mutatókra vonatkozó
adatok a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1) c) pontja alapján. A KSH adatai szerint a településen
nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum
vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek.

8. táblázat: Településrészi adatok és városi adatok összehasonlító táblázata
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Pusztasomorja

1700

2819

1091

249

62

14,9

14,1

16,4

13,7

14,5

64,9

66,2

61,3

67,1

77,4

20,2

19,8

22,3

19,3

8,1

22,8

19,6

23,6

51,5

54,2

6,4

8,8

8,8

1,6

7,1

633

1027

409

88

29

6,5

5,3

5,4

4,5

17,2

30,4

26,8

33,6

31,7

8,7

8,3

10,3

21,6

10,4

64,4

67,6

61,0

64,3

64,7

28,4

27,7

33,5

23,2

20,8

Hanságliget
külterület

Mosonszentjános

Lakónépesség száma
5921
Lakónépességen belül 0-14
évesek
14,7
aránya
Lakónépességen belül 15-59
65,1
évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X
évesek
20,2
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők
arányaaz aktív korúakon (15-59 23,0
évesek)
belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség
7,8
arányában
Lakásállomány (db)
2186
Alacsony komfort fokozatú
5,8
lakások aránya
Rendszeres
munkajövedelemmelnem
29,3
rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres
9,4
munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 1564
65,4
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli
28,7
háztartások aránya

Mosonszentpéter

Jánossomorja
összesen

Mutató megnevezése

Egyéb
külterület (Hanságligetkülterület
nélkül)

31,3

Forrás: KSH, Népszámlálás (2011)

9. táblázat: Településrészi adatok és városi adatok összehasonlító táblázata
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Mosonszentpéter

Mosonszentjános

Pusztasomorja

Hanságliget
külterület

Alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos
és szükséglakások aránya a
lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a
lakott
lakásokon belül

Jánossomorja
összesen

Mutató megnevezése

Egyéb
külterület (Hanságligetkülterület
nélkül)

56,7

58,6

54,6

53,9

75,4

69,7

49,9

50,6

47,0

56,2

50,6

45,2

6,1

7,0

5,9

5,6

4,1

2,9

3,2

3,5

3,1

3,6

1,6

0,0

4,6

5,4

3,7

5,1

3,7

18,2

4,0

3,1

4,3

4,3

4,9

4,5

Forrás: KSH, Népszámlálás (2011)
A várost érintő térbeli-társadalmi problémák és konfliktusok kapcsán az elmúlt 10 évben kialakuló és
állandósuló újabb jelenségnek a kelet-nyugat irányú (Kelet-Magyarország, Románia, Bulgária felől)
munkaerőáramlásból fakadó jelentős létszámú (400-500 főre becsült) vendég- és idénymunkás
csoportok időszakos jelenléte tekinthető a településen, amely társadalmi súrlódásokat, feszültségeket
teremt. Az ebből fakadó problémarendszer nagyon összetett, érinti az alábbi tényezőket:
társadalmi beilleszkedési nehézségek, helyi közösségi normák és szabályok figyelmen kívül hagyása,
integrációs problémák, adminisztratív láthatatlanság, feléjük irányuló lakossági-társadalmi előítéletek,
diszkriminatív megnyilvánulások,
verbális
konfliktusok, oktatási
és
egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele, lakhatási problémák.

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1.
kultúra
A településen 1991 óta folyik művészeti képzés az Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskolában, ami
jnapjainkban a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola részeként működik Az intézménybe az Oktatási
Hivatal 2021-22-es tanévre vonatkozó statisztikáit szerint 100 tanuló jár, akiket 13 pedagógus oktat.
Tanulható szakok a következők: furulya, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona-tenor, tuba, zongora,
hegedű, magánének, szintetizátor-keyboard, szolfézs-előképző, illetve modern tánc.
A Balassi Bálint Művelődési Ház a megnövekedett igények kielégítésére 2001-ben új, 80 m2-es, tetőtérbeépítéses épületszárnnyal bővült. A földszinti részen a helyi Alapfokú Művészeti Iskola részére
tantermek, illetve egy kiállítócsarnok került kialakításra, míg a tetőtérben egy korszerű előadóterem,
illetve az Ifjúsági klub nyert elhelyezést. A Jánossomorja Televízió stúdiója is a művelődési házban
működik. 2014-ben jelentős felújítás történt, a művelődési ház kívül-belülmegújult. A felújítás célja
elsősorban az energiaracionalizálás volt. Az intézményben dolgozók száma 5 fő.
A Városi Könyvtár a művelődési ház telephelyeként működik a Szabadság utca 2. szám alatt. Az egykori
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mosonszentjánosi mozi épületének átalakítása után 2008. január 22-én költözött mostani helyére az új
városi könyvtár. A könyvtár funkciója az elmúlt években sokat változott, de továbbra is legfontosabb
feladata a „hagyományos” könyvtári feladatok ellátása. E mellett korszerű informatikai szolgáltatásokat
is nyújt: „e-Magyarország Pont” működik a könyvtárban, és a beiratkozott könyvtártagok ma már hat
számítógépen ingyen internetezhetnek. A könyvtár német nemzetiségi, valamint helytörténeti anyagot
is biztosít az igénylőknek. A dolgozók száma 2 fő. A könyvtári állomány 2018-ig fokozatosan emelkedett
és megközelítette a 23 000 darabot. A beiratkozott olvasók és ezzel a kölcsönzések száma azonban 2016
óta fokozatosan csökken. 2019-ben a városi könyvtárnak 348 olvasója volt, akik 8122 kötetet
kölcsönöztek, egy olvasóra 23 kölcsönzés jutott ebben az évben.

20000

22 724

22 937

22 868

22 572
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21 553

21 086

20 177

25000

19 267

28. ábra Könyvtári statisztikák Jánossomorján 2010-2019
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Forrás KSH Teir
A Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény a Balassi Bálint Művelődési Ház keretein belül működik.
Jelenlegi helyére 2012-ben költözött a „Három falu, egy város” – Jánossomorja az évszázadok tükrében
című régészeti, néprajzi és településtörténeti állandó kiállítás.
2011 óta a korábban bontásra ítélt hengermalom épületében és annak környékén a város kulturális
palettáján egy új színfolt jelent meg az Omlás Virágai Malomfesztivál képében. A sokszínű,
multikulturális rendezvénysorozat minden évben szeptemberben kerül megrendezésre, ahová a
művelődési ház és a könyvtár is kitelepül ilyenkor.
1.7.3.2.
sport
Az óvodába, iskolába járó gyerekek zömében az intézmények által szervezett sportrendezvényeken
sportolnak. Évek óta nagy sikerrel rendezik meg az oviolimpiát. Az Aranykapu Óvoda mindhárom
telephelyén van tornaszoba, és az udvar is (melyekben korszerű, EU konform játszóudvarok kerültek
kialakításra) alkalmas testmozgásra.
A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskolában szintén minden feltétel adott a mozgáshoz. Az iskolával
szoros összeköttetésben álló sportcsarnok és uszoda az iskolai tanítási időszakában a gyermekek
egészségének megőrzését szolgálja. Délután és hétvégén ezek a létesítmények a lakosság
rendelkezésére állnak. A sportcsarnok kihasználtsága 100%-os.
2003 nyarán adták át a város új fedett uszodáját, amely a sportminisztérium anyagi támogatásával
valósult meg. A korszerű vízforgatóval ellátott 25 méteres feszített víztükrű medencéjében délelőtt az
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általános iskolás tanulók úszásoktatása folyik, míg délutánonként a helyiek és a környékbeli lakosok
veszik birtokukba a létesítményt. Az uszodába a környék iskoláiból szervezett oktatás és edzés keretein
belül is érkeznek csoportok.
A 2021-ben egy évszázados fennállását ünneplő Jánossomorjai Sportegyesület fő fenntartója jelenleg a
jánossomorjai önkormányzat. A sportegyesület keretein belül jelenleg hét szakosztály működik:
Labdarúgó szakosztály (a csapat 2021-22-es szezonban Duna Takarék Megyei I. osztályban szerepel),
Tekeszakosztály, Kosárlabda szakosztály, Kézilabda szakosztály, Asztalitenisz szakosztály, Futsal
szakosztály, Darts szakosztály, Karate szakosztály. Jelenleg az 7 szakosztályban mintegy 200 fiatal
sportol. A településen továbbá baseball és softball csapat is működik a Jánossomorja Baseball Egyesület
szervezésében. A férfi és női csapat az NBI. Magyar Bajnokságban és a Magyar Kupában szerepel. A
Gyerekbajnokságban U10, U12, U15 csapatokkkal indulnak.

1.7.3.3.
civil szervezetek
Az Önkormányzat számára nagyon fontos a településen működő civil szervezetek jelenléte, hiszen
működésükkel fontos szerepet töltenek be a közösségi élet alakításában. Ennek megfelelően az
Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközeivel kiemelten igyekszik támogatni a helyi civil
szervezeteket. A településen a közösségi élet központjaként a Balassi Bálint Művelődési Ház funkcionál,
ami számos civil szervezet számára biztosít helyszínt, illetve maga a művelődési ház is több olyan
rendezvényt szervez, ami hozzájárul Jánossomorja közösségi életének színesítéséhez. A művelődési
házban több klubprogram is megjelenik, amik közül a legjelentősebb a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület.
Az Egyesület hetente tart összejövetelt, aktívan kiveszik részüket a városi programokból. Az
egészségmegőrzés és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében gyakran hívnak meg orvos
előadókat rendezvényekre. Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, jó kapcsolatot ápolnak a
környékbeli nyugdíjas klubokkal, illetve a város testvértelepülésének, a szlovákiai Nagyfödémesnek a
nyugdíjas klubjával is időről-időre találkoznak. 40 fős énekkaruk állandó szereplője különféle városi
rendezvényeknek, nyugdíjas találkozóknak.
A másik legjelentősebb tagsággal rendelkező civil szervezet a Jánossomorjai Társaskör Egyesület.
Tevékenyen részt vesznek a város kulturális, közösségi életében: előadásokat, fórumokat, kiállításokat
szerveznek. Több városi eseménynek ők is szervezői.
A Balassi Bálint Művelődési Ház a somorjai városrészen működteti a Sós Antal Közösségi Házat, ami
szintén sok közösségi és lakossági rendezvény helyszíne.
A településen működő egyéb, jelentősebb civil szervezetek: Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Jánossomorja Polgárőr Egyesület, Jánossomorjai Sportegyesület, Jánossomorjai Fúvós Egyesület,
Postagalamb Sportegyesület, Örökség Kulturális Egyesület. Jánossomorján a hivatalos adatok szerint
2019-ben 22 regisztrált civil szervezet volt jelen, ami eggyel kevesebb, mint a korábbi években. Az alábbi
jánossomorjai címmel rendelkező civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó egy százalékára
2022-ben: Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Gála Horgász Egyesület, I.Sz. Általános Iskoláért
Alapítvány, Jánossomorja Baseball Egyesület, „Jánossomorja Kultúrájáért” Közalapítvány, Jánossomorja
Művészetoktatásáért Alapítvány, Jánossomorjai Fúvós Egyesület, Jánossomorjai Független Közéleti
Társaság, Jánossomorjai Sportegyesület, Kármentő Egyesület, Moson-Szél Kulturális és Szabadidő
Egyesület, Mosonszentpéter Templomáért Alapítvány, Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja, „Örökség” Kulturális Egyesület, Pusztasomorja Templomáért
Alapítvány.

52

1.8. A település humán infrastruktúrája
Jánossomorján a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek, a lakossága számára az
alapellátás helyben, egyéb közellátási intézmények a járási központban, Mosonmagyaróváron, illetve a
megyeszékhelyen, Győrben érhetők el.

1.8.1. Humán közszolgáltatások; oktatás
1.8.1.1.
Óvodai ellátás
2013. július 1-től a Jánossomorjai Aranykapu Óvodának Jánossomorja, Várbalog, Újrónafő települések
alkotta intézményfenntartó társulás a fenntartója. Az óvodák tekintetében három feladatellátási hely
üzemel a városban egy székhellyel és három telephellyel. Székhely a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda, a
két tagóvodája pedig a Péteri és a Somorjai óvoda, míg Újrónafő településen is működik további egy
tagóvoda. Mind a négy feladatellátási hely az önkormányzat kezelésében működik és szolgáltat. A
székhelyen 2021-22-es tanévben 95, míg a másik két, jánossomorjai tagóvodákban 64 ill. 22 gyermek
járt, összesen 181 fő. Az óvodások száma 170 és 190 között ingadozik a városban.
Tekintettel arra, hogy az óvodai férőhelyek száma nem változott a vizsgált időszakban, mindvégig 195
óvodást tudtak az intézmények fogadni, az óvodai helyek kihasználtsága nagy ugrásokat produkált, a
túlzsúfoltságtól 2014-ig így jutott el a 80%-ig, ami 2018-ig újra teljes kihasználtságig nőtt.
29. ábra: Óvodások számának alakulása 2010 és 2019 között (fő)
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Forrás: KSH Teir
30. ábra: Óvodai helyek kihasználtsága 2010-2019 (%)
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Forrás: KSH Teir
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1.8.1.2.
Általános iskolai ellátás
A város általános iskolája a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Iparos
utca 10. szám alatt. A jelenlegi formában működő iskolát 2004-ben alapította Jánossomorja város,
Várbalog és Újrónafő községek önkormányzata iskolafenntartói társulása keretében, napjainkban
tankerületi fenntartásban működik. Az iskola beiskolázási területe ezen három települést öleli fel azóta
is, központi alsó és felső tagozattal bír. Az iskolában 39 főállású, 2 részmunkaidős és egy megbízási
szerződéses pedagógus, illetve 3 nevelő dolgozott a 2021-22-es tanévben 20 tanteremben. Az iskolának
van tornaterme, illetve tanuszodája és sportpályája is.
Az iskola a Rákóczi út 51. szám alatt rendelkezik egy tagiskolával is, amit a Jánossomorjai Körzeti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája néven tartanak számon. Ebben
a tagiskolában 12 teljes munkaidős pedagógus és 2 nevelő dolgozott a 2021-22-es tanévben, 11
tanteremben. A tagiskolának csak tornaszobája van.
Mindkét feladatellátási hely a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működik. A 2021-22-es
tanévben a 318, míg a tagiskolába 148 gyermek járt, vagyis a város általános iskolásainak száma ebben
a tanévben összesen 466 főt tett ki. Az iskola alapfokú művészeti iskolaként is működik az alapfokú
művészetoktatást zeneművészeti és táncművészeti ágon oktat.
Az általános iskolások száma 2014 és 2016-ban volt a csúcson 540 ill. 542 fővel, ami azóta kissé
lecsökkent. A más településekről bejáró tanulók aránya 14% volt 2019-ben, amivel Jánossomorja a
megye értékeihez képest alacsonyabb aránnyal rendelkezik. Ennek okaként Mosonmagyaróvár, mint
közeli oktatási központ elszívó ereje hozható fel.
31. ábra: Általános iskolások száma 2010-2019 (fő)
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Forrás: KSH Teir
Jánossomorján nem működik középfokú oktatási intézmény.

1.8.2. Humán közszolgáltatások; EGÉSZSÉGÜGY
A településen a háziorvosi ellátásban 2016-ig kettő, majd három, míg a gyermekorvosi ellátásban egy
orvos lát el szolgálatot a településen. Az egészségügyi szolgáltatásokat fogorvos, labor, fizikoterápia,
gyógymasszázs és EKG, illetve egy gyógyszertár egészíti ki. A háziorvosok vállalkozási formában
működnek területi ellátási kötelezettséggel. Az ügyeleti ellátás szintén vállalkozási formában megoldott.
Az anya-, gyermek-, csecsemővédelmi ellátásról a 2 fős védőnői szolgálat gondoskodik.
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1.8.3. Humán közszolgáltatások; SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
A szociális és gyermekjóléti ellátásokat az Önkormányzat 2010. január 1-től a Mosonmagyaróvári Térségi
Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen, valamint a Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központon keresztül látja el.
Jelenleg a következő szolgáltatások elérhetőek, illetve biztosítottak a település lakói számára:
• Étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Idősek nappali ellátása
• Fogyatékkal élők nappali ellátása
• Hajléktalanok nappali ellátása
• Hajléktalanok átmeneti ellátása: Hajléktalanok Átmeneti Szállása
• családsegítés
• gyermekjóléti szolgálat
• gyermekek átmeneti elhelyezése - Gyermekek Átmeneti Otthona
A városban egy bölcsőde, a Kék Bagoly Bölcsőde működik, ahol hét gondozónő foglalkozik a gyerekekkel.
A működő bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt egy évtized során stagnált, 2012 és 2019 között 39
férőhely állt rendelkezésre. Ez a szám 2020-ban 33-ra csökkent, majd a bölcsőde bővítésnek
köszönhetően 2022-ben 47-re emelkedett.
A bölcsődések száma az évtized elején magasabb volt, mint a rendelkezésre álló helyek száma, 2013-tól
nem mutatható ki túlzsúfoltság, de gyakorlatilag minden évben teltházas a szolgáltatás.
32. ábra Működő bölcsődei férőhelyek száma
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Forrás: KSH Teir

33. ábra Egy működő bölcsődei helyre jutó bölcsődések számának alakulása 2010 és 2019 között (fő)
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Forrás: KSH Teir

1.8.4. Esélyegyenlőség
Jánossomorján az esélyegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
ami 2013-ban készült el, s az 55/2013. (VIII.28.) határozattal került jóváhagyásra. A HEP két fő fejezetből,
a Helyzetelemzésből és az Intézkedési Tervből áll. A Program átfogó céljait és az intézkedési tervét a
2.4.1.1. fejezetben mutattuk be. Az Intézkedési terv tartalmazza továbbá a megvalósítás folyamatát, a
monitoring és visszacsatolás módját, a nyilvánosság biztosítását.
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1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A település gazdasági súlyát és szerepkörét az ott regisztrált és működő vállalkozások számával, valamint
a település gazdasági vonzáskörzetével lehet jellemezni. A 34. ábra a Jánossomorján ezer főre jutó
regisztrált vállalkozások számát mutatja, összehasonlítva a települést magában foglaló nagyobb területi
egységek adataival.
34. ábra: Ezer főre jutó regisztrált vállalkozások száma, 2016-2020 (db)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
A vizsgált időszakban minden területi egységben csak kismértékben növekedett az ezer főre jutó
vállalkozások száma, így a közöttük lévő arányok sem változtak. Az ezer főre jutó vállalkozások száma
Magyarország és Győr-Moson-Sopron megye átlagában a legmagasabb. Jánossomorja adatai jelentősen
elmaradnak a nagyobb területi egységek átlagaitól. Ez azonban nem jelenti a település alacsony
gazdasági súlyát, mivel egyrészt város lévén a település lakosságszáma is viszonylag magasabb, másrészt
a működő vállalkozások abszolút számát tekintve már más kép rajzolódik ki. 2019-ben a járás 25
települése közül a járásközpont, Mosonmagyaróvár (3212 db) után Jánossomorján működött a második
legtöbb vállalkozás (354 db), míg a harmadik legtöbb - Jánossomorjától jóval leszakadva - Lébényben
(204 db). A működő vállalkozások száma a 2013. évi mélypont után egy ideig lassú, majd 2017-től gyors
emelkedést mutat (35. ábra).
35. ábra: Működő vállalkozások száma, 2011-2019 (db)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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Jánossomorja gazdasági súlyát, szerepét a vonzáskörzete is jól jellemzi. Az 36. ábra a TeIR
Településhálózat archív alkalmazása alapján a településre ingázó munkaerőt mutatja, amelyen jól
látható, hogy a város gazdasági vonzáskörzete és súlya a járás határát is átlépi. Jánossomorjára
legtöbben Mosonmagyaróvárról, Csornáról és Bősárkányból járnak rendszeresen dolgozni, de ennél
távolabbi településekről, sőt még Győrből is érkeznek munkavállalók. A jánossomorjai vonzáskörzet
alapvetően a 86-os számú főút mellett fejti ki hatását, melyet a rendszeresen bejárók lakhelyei is
bizonyítanak.
36. ábra: Települési kapcsolatok a munkavállalók viszonylatában. Forrás: TeIR

Forrás: TeIR
A gazdasági vonzáskörzet jelentőségét a helyi nagyfoglalkoztatók jelenlétén keresztül is érzékeltethető.
A Mosonmagyaróvári járásban működő 8 nagy (250 főnél többet foglalkoztató) vállalkozás közül 1, míg
az 51 közepes méretű (50-250 főt foglalkoztató) vállalkozás közül 4 Jánossomorján található (30 a
járásközpontban, Mosonmagyaróváron). Jánossomorja településnagyságához mérten komoly
foglalkoztatási potenciállal rendelkezik. A korábbi Győri Keksz- és Ostyagyár Jánossomorjai Üzeméből
alakult édesipari cégek (Dr. Oetker, PEZ- Hungária, Multi-Cikória Kft., Ed. Haas Kft.), a Leier betongyártó
üzeme, a Hipp és a Binder (volt AMB Components Kft.) nemcsak a megye, illetve a régió, hanem az
ország gazdasági életének is fontos szereplői. Ezek a cégek nem csak a helyi lakosságnak, hanem a
környező településen élőknek is munkalehetőséget biztosítanak. Az építőipari és az élelmiszeripari
vállalkozások emellett a település adóerőképességét is nagymértékben javítják.
Jánossomorja jelentősebb foglalkoztatói:
•
•
•
•
•
•

Binder az egyik legnagyobb jánossomorjai telephelyű cég, 1995 őszén alakult. A cég elektromos
csatlakozóelemek és elektronikai berendezések (pl. autórádió) kezelőelemeinek gyártásával
foglalkozik. A cég jelenleg 300 főt alkalmaz.
Dr. Oetker Élelmiszer Magyarország Kft. élelmiszeripari termékek exportjával foglalkozik.
Nagyjából 250 főt foglalkoztatnak.
A Hipp Kft. 1995-ben kezdte meg termelését Jánossomorján. A gyárban nedves-konzerv
technológiával bébiételek, és bébi-italok előállítására kerül sor. A cég által foglalkoztatottak
száma az a kezdeti 65 főről 2020-ra mintegy 200 főre emelkedett.
A Leier Építő Kft. üzemének megépítése 1992-ben zöldmezős beruházásként indult. A cég beton
építőelemek – falazó- és mélyépítő-elem család – gyártása és értékesítésével foglalkozik és mára
Magyarország (és egyben Kelet-Közép-Európa) legnagyobb betonüzeme lett a jánossomorjai.
ASDAG Kft. 1995-ben alakult és kavics értékesítéssel foglalkozik.
SFS Intec Kft. elődjét 1992-ben alapították. A jánossomorjai gyárban 2001-ben a korábbi
műanyag fröccsöntési gyártásról áttértek az autóipari beszállítói tevékenységre. Azóta
58

•
•
•
•

•
•

termékeik 85%-át az autóipar hasznosítja, első és második vonalas beszállítóként. Az autók
motor- és utasterébe beépítendő alkatrészeket állítanak elő: hangszórókosarakat, műanyag
fedeleket, különböző jeladókat, körbeöntött mágneshordozókat. Jelenleg 140 alkalmazottjuk
van.
PEZ Production Europe Kft. 2001-ben alapított cég fő tevékenysége édességgyártás,
vitaminozott étrendkiegészítők, pezsgőtabletták és egyéb élelmiszer ipari termékek gyártása. A
közel 200 alkalmazottból mintegy 90 fő helyi.
Ed. Haas Hungaria Kft. 1989-ben alapították, fő tevékenysége az élelmiszer- nagykereskedelem
és egyéb élelmiszeripari termékek gyártása. (Pez Ed-Haas együtt kb. 350 főt foglalkoztat)
A Sakret Hungaria Bt. csemperagasztó, habarcs, valamint belső és külső vakolóanyagok
gyártásával foglalkozó céget 1999-ben alapították. A helyi üzemben dolgozó 35 főből 19 bejáró.
Termékeiket Csehországba, Szlovákiába és Horvátországba exportálják.
Pakett Kkt. céget 1989-ben alapították, mélynyomtatáson alapuló környezetbarát
élelmiszeripari csomagolóeszközöket, fénymásolópapírokat gyártanak. Termékeiket belföldön a
Metro, Tesco, valamint a COOP áruházláncok is forgalmazzák, külföldre 11 országba – többek
között Németországba, Csehországba, Oroszországba – exportálnak.
Miraplast Kft. műanyag-feldolgozással, konyhai és háztartási cikkek gyártásával és
forgalmazásával foglalkozó céget 1995-ben alapították.
Multi-Cikória Kft. múltja 1911-ig vezethető vissza, amikor a Franck Henrik és Fiai
Részvénytársaság Kassa, Budapest és Nagykanizsa után Mosonszentjánoson épített cikóriafeldolgozó és pótkávé-gyártó üzemet. 1945 után a cég tevékenységét édesipari termékek
gyártásával egészítette ki, de a mai napig megmaradt a cikória-feldolgozás és a cikóriakávégyártás mellett is. A Jánossomorján előállított cikóriaszárítmányok, pörkölt cikória és
gabonatermékek világszerte ismertek és keresettek. A cég termékeinek döntő többségét
Nyugat-Európába exportálja.

A Jánossomorján telephellyel rendelkező, győri székhelyű Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. az ország
500 legnagyobb árbevételű vállalkozásai közül a 289. (megyében a 9.) helyen, nyereség szempontjából
pedig a 77. (megyében a 2.) helyen szerepel. Győr-Moson-Sopron megye 100 legnagyobb nettó
árbevételű vállalkozásai között a jánossomorjai Hipp termelő és kereskedelmi kft. a 45., az SFS Group
Hungary Kft. a 99.

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A Jánossomorján működő vállalkozások 83%-a a szolgáltatás, 7%-a az ipar és 10%-a a mezőgazdaság
szektorhoz tartozott 2019-ben (37. ábra). 2011 óta a mezőgazdasági és a szolgáltató vállalkozások száma
növekedett (előbbi 23, utóbbi 32%-kal), míg az iparban működő vállalkozások száma 11%-kal csökkent.
Így a 9 év alatt a város gazdaságának szerkezete is kissé átalakult, az ipari vállalkozások aránya csökkent,
míg a szolgáltatási szektorban működőké nőtt (a mezőgazdasági vállalkozások aránya nem változott). A
szolgáltatói szektorban 2019-ben 291 vállalkozás működött, amely, mint potenciális lehetőségként
jelenik meg egy modern gazdasági szerkezetű város kialakításának folyamatában. Az ipari szektorban
2019-ben összesen 24 működő vállalkozást jegyeztek, amelyek azonban zömében nagyobb
vállalkozások. A település mezőgazdasági szerepe jelentős.
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37. ábra: Működő vállalkozások száma a primer, szekunder és tercier szektorban, 2019 (db).

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
A legtöbb vállalkozást magában foglaló szolgáltatási szektoron belül a kereskedelmi, gépjárműjavítási,
valamint az építőipari tevékenységet végző vállalkozások száma a legmagasabb (38. ábra). Viszonylag
jelentősebb még a szakmai, tudományos, műszaki, valamint az egyéb szolgáltatási tevékenységet végző
vállalkozások aránya.
38. ábra: Működő vállalkozások száma és aránya nemzetgazdasági áganként a tercier szektorban,
2019

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
1.9.2.1.
Mezőgazdaság
Jánossomorján 2019-ben a működő vállalkozások 10%-a a mezőgazdasági ágban tevékenykedett, amely
régiós, megyei és járási szinten is kiemelkedően magas, még úgy is, hogy a mezőgazdasági vállalkozások
aránya 2015 és 2019 között valamelyest csökkent (39. ábra). Jánossomorja mezőgazdasága jelentős, az
itt működő mezőgazdasági vállalkozások száma a Mosonmagyaróvári járásban kiemelkedően magas (37
db), ennél több a járás települései közül csak Mosonmagyaróváron található (65 db). Jánossomorja
környéke kifejezetten gazdag magas szervesanyag tartalmú, jó minőségű termőföldben, így a térség
mezőgazdaságának meghatározó ága a szántóföldi növénytermesztés. Az állattenyésztés és kertészeti
kultúra kevésbé jellemző.
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39. ábra: Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya, 2019 (%)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

1.9.2.2.
Ipar
Jánossomorján az iparban működő vállalkozások aránya - a szolgáltatást nyújtó vállalkozások arányának
növekedésével párhuzamosan - évről évre csökken (40. ábra). 2019-ben a településen működő összes
vállalkozás 7,8%-a végzett ipari tevékenységet. Ez az arány mind a régiós, mind a megyei, mind pedig a
járási aránnyal közel megegyezik, bár 2015-ben még meghaladta azokat. Ennek ellenére a város ipari
tevékenysége kifejezetten erősnek mondható.
40. ábra: Iparban működő vállalkozások aránya, 2019 (%)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
1.9.2.3.
Turizmus, vendéglátás
Térségi szinten a település jó turisztikai adottságokkal rendelkezik: Szigetköz, Fertő-Hanság, Ausztriával
szomszédos terület, azonban a település turisztikai szempontból nem jelent a térségen belül fő
desztinációt.
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Jánossomorján több helyi jelentőségű épített emlék található, mint például a mosonszentpéteri részen
található római katolikus templom, amely Árpád-kori alapokra épült, vagy a Pusztasomorján található,
Szent István tiszteletére emelt XV. századi eredetű katolikus templom, ami 1713 és 1735 között barokk
stílusban építették át. Emellett a településen működő Helytörténeti Gyűjtemény a régészeti, néprajzi és
településtörténeti állandó kiállítás mellett időszakos kiállításokkal is várja a látogatókat. Turisztikai
szempontból országos jelentőségű látványosság azonban a településen nem található. Jánossomorjára
- a hármashatár közelsége ellenére - a járásközpontban (Mosonmagyaróváron) virágzó
egészségturizmus (fogászati ellátás) sem jellemző.
A településen a szálláshely kapacitás rendkívül alacsony (95 fő), mivel azonban a város nem turisztikai
desztináció, a turisták számára nem jelenik meg célpontként, így a városba turisztikai céllal érkező
vendégek részéről nincs is különösebb igény szálláshelyre.
A határ közelségéből adódó átmenő turizmus lehetőséget ad a jövőben turisztikai fejlesztésekre. A
tervek között szerepel a Fertő-Hanság és Szigetköz kerékpár összeköttetésének fejlesztése, amiben
Jánossomorja is szerepet kaphat.

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fejlesztési elképzelése
Jánossomorján a regisztrált vállalkozások számában 2016-2020 között jelentős változás nem történt. Az
41. ábra a városi, járási, megyei, régiós és országos bontásban mutatja a vállalkozássűrűséget. Az öt évet
vizsgálva az egyes területi egységek egymáshoz viszonyított pozíciója nem (vagy csak kismértékben)
változott, ugyanis egy km2-re országos átlagban esik a legtöbb vállalkozás, 18-19 körüli számmal.
Második helyen a megyei átlag szerepel, ebben az esetben ugyanis Győr értéke kiemelkedő, és felhúzza
az átlagot a körülbelül 175 km2-re eső 22500 vállalkozásával. A jánossomorjai átlag jóval a négy nagyobb
területi egység átlaga alatt helyezkedik el. Ennek oka nem a vállalkozások alacsony száma, hanem az,
hogy a településhez közigazgatásilag tartozó egyéb városrészek (Hanságliget) miatt a város területi
kiterjedése rendkívül nagy (közel 150 km2).
41. ábra: Vállalkozássűrűség, 2016-2020 (db/km2)

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
Jánossomorján az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 58 db, ami a megyei átlag (90 db) alatt van (42.
ábra), ennek oka (viszonylag magas lakosságszám) azonban korábban tárgyalásra került.
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42. ábra: Ezer lakosra jutó vállalkozások száma Győr-Moson-Sopron megye településein (db/ezer fő)

Forrás: KSH Tematikus térképek
Jánossomorján 2019-ben összesen 354 vállalkozás működött, a Mosonmagyaróvári járásban lévő
vállalkozások (5845 db) 6%-a, azonban, ha csak a Mosonmagyaróváron kívüli településeket vesszük
figyelembe, akkor az ott működő 2633 vállalkozás 13%-a van Jánossomorján. A 354 vállalkozás közül 107
társas vállalkozás, 243 egyéni vállalkozó és 3 nonprofit gazdasági társaság formában működött, vagyis a
vállalkozások több mint kétharmada egyéni vállalkozó volt. Ráadásul az egyéni vállalkozók száma 2000
óta 30%-kal növekedett. Legnagyobb növekedés 2017 óta következett be, ekkor évente 10-15%-kal
gyarapodott a számuk. Az egyéni vállalkozóknak mintegy kétharmada főfoglalkozású, és ez az arány az
elmúlt tíz évben nem változott, ami a megyei átlagnál (59%) magasabb. A nyugdíjas egyéni vállalkozások
aránya az elmúlt tíz évben jelentősen csökkent, 2010-ben ez az arány még 9% volt, 2019-re azonban
2%-ra csökkent. Bár a település mezőgazdasága jelentős, az agrárgazdasági szövetkezet, mint
gazdálkodási forma nem jellemző, a termelők egyéni vállalkozás vagy őstermelő formájában működnek.
A Jánossomorján regisztrált vállalkozások 92%-a 1-9 főt, 4%-a 10-49 főt foglalkoztat, és 4 olyan
vállalkozás van, amelyik 50 fő feletti munkavállalót alkalmaz.
A 2014-2020 időszakban a vállalati szféra technológiai kapacitás bővítésére több, Európai Uniós
pályázati forrás rendelkezésre állt. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretében kiírt pályázati konstrukciókból azonban Jánossomorján nem volt nyertes pályázat.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A város gazdasági versenyképességének leírásához – a rendelkezésre álló adatok alapján – az egy lakosra
jutó jegyzett tőkét, valamint az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéket célszerű vizsgálni. Az 43. ábra
a település megyei adatokkal való összevetése látható. A városi adatok 2010-től folyamatosan a megyei
adatok alatt voltak, 2012-ben jelentős mértékű leszakadással, ami által a város gazdasági
versenyképessége csökkent. A jánossomorjai adatokban 2010-től 2017-ig egy folyamatos növekedést
látunk, ami a versenyképesség fokozatos javulását eredményezte. 2018-ban azonban egy újabb – de az
előzőnél kisebb mértékű – csökkenés következett be, ami azóta stagnáló, vagy csak kismértékben
növekvő tendenciát mutat. Ezzel együtt ugyan a megyei járásközpontok adatai is valamelyest
csökkentek, a város versenyképessége nem javult.
43. ábra: Egy lakosra jutó jegyzett tőke, 2010-2019 (millió Ft)
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Forrás: TeIR
Jánossomorja gazdasági versenyképességét az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (millió Ft- ban)
is jól jellemzi. Ez a mutató a TeIR adatbázisban 2015-ös évig bezárólag érhető el. Az 44. ábra alapján a
városban 2010-től 2015-ig folyamatosan nőtt az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték, azonban a
nagyságrendi különbség a megyei adatokkal szemben még így is szembetűnő. Különösen azért, mert a
megyei adatok 2011-től erőteljes növekedésnek indultak. Ezen adatokból azt a következtetést lehet
levonni, hogy a városból hiányzik a magas hozzáadott értékű iparágak jelenléte, amely nagyban
elősegítené a város gazdasági versenyképességének javulását. E tekintetben pedig a város egyre inkább
leszakad a megyétől.
44. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték, 2010-2015 (millió Ft)

Forrás: TeIR
A település versenyképességét a foglalkoztatottság, illetve a településen élő munkanélküliek száma is
jól szemlélteti. E tekintetben a nyilvántartott álláskeresők számának adatai állnak rendelkezésre.
Az 10. táblázat látható, hogy Jánossomorján a nyilvántartott álláskeresők száma 2010-től 2015-ig
jelentősen csökkent, azóta – a lakosságszámhoz viszonyítva – alacsony létszámon stagnál. A városban az
egy évnél hosszabb ideig állást keresők száma még alacsonyabb, néhány fő csupán.
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10. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma, 2010-2020 (fő) (Adatok forrása: KSH Tájékoztatási
adatbázis)
Nyilvántartott
álláskeresők
száma
Egy évnél
hosszabb ideig
nyilvántartott
álláskeresők
száma

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

175

139

147

116

65

53

57

50

53

49

58

22

14

5

7

6

5

3

4

6

5

9

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
Az ezer főre vetített nyilvántartott álláskeresők száma Jánossomorján a megyei és a járási adatokkal
közel azonos, míg a regionális és országos adatoknál jóval kedvezőbb (45. ábra: Ezer főre jutó
nyilvántartott álláskeresők száma, 2010-2020 (fő)). E mutató tendenciája minden területi egységben
hasonlóan alakult, a 2010-es évtől kezdődően jelentősen csökkent, a 2020-as évben – a pandémia
közvetett hatására – kismértékben növekedett, de ez még mindig jelentősen elmarad a 2010-es év
adatától.
45. ábra: Ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma, 2010-2020 (fő)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
A nyilvántartott álláskeresők között a 41-50 év közöttiek vannak a legnagyobb arányban (28%), míg az
60 év felettiek teszik ki a munkanélküliek egynegyedét. A többi korosztály közel azonos arányban
képviselteti magát (46. ábra). A munkanélkülieken belül erősen felülreprezentált (51%) a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A munkanélkülieken belül a másik meghatározó
csoportot (26%) a valamilyen szakiskolai végzettséggel rendelkezők alkotják (47. ábra).
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46. ábra: Nyilvántartott álláskeresők korosztály
szerinti összetétele, 2020 (%)

47. ábra: Nyilvántartott álláskeresők
végzettség szerinti összetétele, 2010-2020 (fő)

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Jánossomorján a lakások száma döntően 2008-ig növekedett intenzíven, ezt követően a város
lakáskínálatát egy lassabb növekedés jellemezte (48. ábra). 2009-ről 2010-re egy minimális visszaesés is
megfigyelhető volt az adatsorban. 2010 után azonban a lakások száma újra növekedni kezdett (bár nem
túl releváns mértékben), a csökkenés tehát csak átmeneti volt. A lakásépítések 2013-as mélypontja után
ismét megindult az ország lakásépítési piacának felfutása. Az élénkülés hátterében egyrészt olyan
kormányzati intézkedések állnak, mint a családi otthonteremtési kedvezmény bevezetése, illetve az
újépítésű lakások áfakulcsának csökkentése, másrészt a hitelpiacon elérhetővé váltak a lakásépítések
finanszírozására szolgáló, alacsony kamatszínvonalú lakáshitelek. 2020-ban az előző évhez képest egy
viszonylag nagyobb növekedés következett be a lakásállományban. Figyelembe véve a demográfiai és
migrációs tendenciákat, a jövőben is a lakásállomány növekedése várható.
48. ábra: Lakásállomány változása, 2001-2020 (db)

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
A 11. táblázat mutatja, hogy Jánossomorján az elmúlt tíz évben minden évben több lakás épült, mint
amennyi megszűnt. E tekintetben különösen kiemelkedő volt a 2020-as év.
11. táblázat: Épített és megszűnt lakások száma
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2010

2011

2012

2013

1

8

17

0

3

0

2

0

2014
2015
2016
Épített lakások száma (db)
5
5
7
Megszűnt lakások száma (db)
1
0
0

2017

2018

2019

2020

9

2

7

20

0

0

0

0

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
Az 49. ábra szemlélteti, hogy Győr-Moson-Sopron megyében megyei és járási viszonylatban is
Jánossomorján az ingatlanok közepes árfekvésűek. A 2022 áprilisában az ingatlanok átlagára 303 ezer
Ft/m2 volt, a legolcsóbb 185 ezer Ft/m2, a legdrágább pedig 433 ezer Ft/m2.
49. ábra: Egy négyzetméterre jutó ingatlanárak, 2022. április

Forrás: http://www.ingatlannet.hu
Az 50. ábra Jánossomorja ingatlanárainak alakulását mutatja egészen 2004 júliusától 2022 januárjáig. Az
árak kezdetben rendkívül ingadozóak voltak, majd a lakásállomány 2010-es megtorpanásával és
csökkenésével együtt az ingatlanárak is csökkentek, majd stagnáltak, és azok növekedésével együtt
2014-től folyamatosan emelkednek az árak is.
50. ábra: Egy négyzetméterre jutó ingatlanárak változása, 2004-2022 (Ft/m2)

Forrás: http://www.ingatlannet.hu
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Amennyiben a jánossomorjai ingatlanok szobaszámait vizsgáljuk, a 51. ábra mutatja, hogy a
lakóingatlanok jelentős hányada (43%-a) három szobával rendelkezik. Ezt követi közel egyenlő arányban
a kettő-, valamint négy és több szobás lakások aránya, és a lakások mindössze 4%-ában van egy szoba.
E jellemző szobaszámok arra engednek következtetni, hogy a város alapvetően családi házas övezet,
ahol nagy az igény a több szobára, vagyis a település vonzó lakóhely az egy vagy több gyermekkel
rendelkező családok számára.
51. ábra: Lakások szobaszám szerinti eloszlása, 2020

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
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1.10.
Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
Jánossomorja Város Önkormányzatánál a településfejlesztési feladatok összefogása a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság feladatkörébe tartozik. A képviselőtestület által
elfogadott fejlesztési feladatok megvalósítása, levezénylése (ajánlatkérés, terveztetés, engedélyeztetés,
szerződés megkötése, kivitelezés ellenőrzése, műszaki átadás) az önkormányzat megbízásából a
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet - VÜMESZ feladata. Az önkormányzat a
településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos dokumentumait szintén a VÜMESZ segítségével
tekinti át. A VÜMESZ alaptevékenysége körében ellátott feladatok az alábbiak:
• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység engedélyezése, szabályszerűségének ellenőrzése,
• közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
• közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában a közbiztonság és a
közrend védelmében,
• közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
• a termőföldek őrzése, védelmének ellátása,
• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
• közreműködés helyi rendeletben megállapított szabályok megsértésének szankcionálásában,
• településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok előkészítése,
• településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
• közreműködés a környezet-egészségügyi feladatok ellátásában,
• lakás – és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
• helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos
feladatok ellátása (csatorna-és árokrendszer karbantartása, tisztítása)
• útkarbantartási feladatok ellátása,
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
• Jánossomorja Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok felújítása, karbantartása,
• sportlétesítmények fenntartása,
• intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés ellátása,
• munkahelyi étkeztetés ellátása.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakmai alaptevékenység ellátása mellett szabad
kapacitása terhére végezhet az alaptevékenységével összefüggő, nem haszonszerzési célú
tevékenységet is.
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik, az ezzel összefüggő feladatok ellátásával
Jánossomorja Város Önkormányzata – mint irányító szerv – a gazdasági szervezettel rendelkező
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) költségvetési szervet jelölte ki. A munkaügyi
feladatokat szintén a KÖH látja el.

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Jánossomorja város önkormányzatának általános fejlesztési elképzelései a költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A megfelelő
adópolitika mellett Jánossomorja önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a város
pénzügyi stabilitását fenntartani.
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a város 2022. évi költségvetési
főösszegét 2.397.143.005 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési főösszegeken belül:
1.634.143.005 Ft

költségvetési bevétellel,

2.379.514.104 Ft

költségvetési kiadással, és

745.371.099 Ft
költségvetési hiánnyal számol, amelyen belül 343.450.981 Ft a tervezett
költségvetési működési, és 401.920.118 Ft költségvetési felhalmozási hiány. A rendelet szerint a
költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi maradványból történik, hitelfelvételt nem tervez a város.
Jánossomorja városban 2022-ben a költségvetési bevételek tervezett összege 62 millió forinttal
kevesebb, mint a 2020. évi költségvetési tényadat. Az elmúlt évtizedben több olyan központi intézkedés
is volt, amely az önkormányzati költségvetést befolyásoló hatással bírt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) jelentős változásokat
hozott nemcsak az önkormányzati rendszer felépítésében, de az önkormányzatok gazdálkodásában is.
Ennek fő oka a 2013-ban bevezetett új feladatfinanszírozási rendszer volt. A bevételi oldal egyik
változása az volt, hogy a feladat-átstrukturálás miatt megszűnt az Önkormányzat személyi
jövedelemadóból való részesedése, hiszen ez korábban megosztott bevétel volt az Állam és az
Önkormányzat között, és alapvetően ez volt a fedezte a normatív támogatásoknak. Az állami
feladatátvállalások okán az illetékbevételek szintén elkerültek a várostól.
A normatív állami finanszírozás helyébe lépő feladatfinanszírozás azt jelenti, hogy az állam támogatást
nyújt az Önkormányzat számára a működéshez, a köznevelési, valamint a szociális, közművelődési és
közgyűjteményi feladatok ellátásához. Noha az állam 2013-tól közvetlenül fizeti a pedagógusok bérét,
ugyanakkor a 3000 fő fölötti településeken a köznevelési intézményrendszer működtetését kötelező
feladattá teszi, de a feladatot ellátó önkormányzatok számára ehhez nem biztosít többletforrásokat.
2020 óta a COVID 19 járvány is jelentős változásokat eredményezett az Önkormányzatok
finanszírozásában, amelyeknek csak egy része bizonyult átmeneti intézkedésnek. Az önkormányzatokat
érintő anyagi veszteségek részben bizonyos megosztott adók átcsoportosításából, részben a helyi adók
adóalapjának központi módosításából, részben pedig a forgalomvisszaesésből fakadó
adóalapcsökkenésből származnak. A 2013-as új feladatmegosztási rendszer bevezetése óta már csak a
gépjárműadó maradt megosztott bevételként az Önkormányzat költségvetésében 40%-os mértékkel. A
kormány azonban 2020 áprilisában Járvány Elleni Védekezési Alapot hozott létre, és ide csoportosította
át egész évre vonatkozóan a gépjárműadó önkormányzatokat megillető részét. 2021-től a gépjárműadó
már központi költségvetési tételként szerepel, amelynek immár a beszedéséről is a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal gondoskodik. Jánossomorja esetében ez az elvonás szerencsére nem jelentős, a mintegy 25
millió forintos összeg a költségvetési bevételeknek csupán 1,5%-át teszi ki. Ugyancsak marginális
jelentőségű Jánossomorja esetében a helyi adók között szereplő idegenforgalmi adóra vonatkozó
átmeneti, Covid utáni újraindítást segítő szabályozás, hiszen a város nem turisztikai desztináció,
szálláshelyek csak korlátozottan állnak rendelkezésre, és nem számottevő az eltöltött vendégéjszakák
száma sem.
A helyi adók között a legnagyobb jelentőséggel Jánossomorja Város költségvetésében a helyi iparűzési
adó bír. A fenti adónem alapjának tekintetében is jelentős központi módosítások zajlottak az elmúlt
időszakban.. A Kormány ugyanis a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében elrendelte, hogy 2021-ben a kis- és középvállalkozások számára a helyi iparűzési
adó mértéke 1% lehet, ha az adott adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték több, mint 1%. Ugyanakkor a törvényalkotó felmérte, hogy a kisebb települések
önkormányzatainak költségvetésében a helyi adók között a helyi iparűzési adó olyan arányt képvisel, ami
a mozgásteret erősen determinálja és más forrással nem helyettesíthető, ezért a 4/2021. (I. 14.) Korm.
rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú
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települési önkormányzatok támogatási programjáról előírta ezen települések esetén a kieső források
teljes állami kompenzációját.
Mivel Jánossomorja esetében a helyi iparűzési adó mértéke 2011 óta az ideiglenes tevékenységek
kivételével a maximális 2%-ban van megállapítva, amit a veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzat
23/2020 (XII.11)-as rendeletében úgy módosított, hogy minden iparűzési tevékenységre (ideértve az
ideiglenes tevékenységet is) 2%-ot hagyott jóvá, így a központi szabályozás változása az adónemben
szerencsére érdemi hatással nem volt az önkormányzat költségvetésére. figyelembe véve, hogy az
Önkormányzat költségvetési bevételeinek mintegy 60%-a származik a helyi adókból, amelyeken belül az
iparűzési adó részesedése 85%.
Jánossomorja Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve önkormányzati
ciklusonként elkészíti gazdasági programját. Ezek alapján megállapítható, hogy a város pénzügyi
helyzete stabil, sőt költségvetési bevételei 2016 óta az országos szintet meghaladó mértékben
növekednek. 2017-ben jelentős kiugrás volt tapasztalható a költségvetési bevételekben, amelynek
hátterében felhalmozási célú támogatásokat (két nagy összegű, nyertes TOP pályázatot) találunk. A
kiadások növekedési üteme 2017-től szintén meghaladja az országos növekedési ütemet, a megyére és
a régióra jellemző trendet követ, 2020-ban viszont visszaesik, és ismét a belesimul az országos trendbe.
(52. ábra) Megállapítható, hogy Jánossomorja város önkormányzata stabil forrásokkal rendelkezik,
amelyek biztosítják folyamatos működését, kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, valamint a
már folyamatban lévő és a későbbre tervezett fejlesztéseinek finanszírozását. Az Önkormányzatnak
nincs adóssága, nem rendelkezik sem működési, sem fejlesztési célú hitelkeretekkel.
52. ábra: A települési önkormányzatok összes költségvetési bevételének és kiadásának változása
(2014=100%)
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Forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2021
A 2022. évi költségvetési rendelet alapján elmondható, hogy a bevételek között a tervezett költségvetés
mintegy 30%-át kitevő önkormányzati működési támogatás jelenti az egyik hangsúlyos elemet, de forrás
oldalon a legjelentősebb tétel továbbra is a helyi iparűzési adó. Ennek tervezett költségvetési arányában
nem tapasztalható jelentős változás az előző évekhez képest a korábban ismertetett okok miatt.. Fontos,
hogy az önkormányzat több, mint 700 millió forint értékben tervezi igénybe venni a költségvetés előző
évi maradványértékét is, ami a költségvetési főösszeg több, mint 30%-át jelenti. Meg kell még említeni
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a költségvetés közel 5%-át kitevő működési bevételeket (melyek 40%-a a VÜMESZ-től származik) és az
ingatlanok tervezett eladásából származó, a költségvetés 4%-át kitevő felhalmozási bevételeket is.
A költségvetési kiadásokban nagyon intenzív növekedés tapasztalható 2020-hoz képest, hiszen a
főösszeg két év alatt másfélszeresére nőtt. Ennek hátterében azonban részben bázishatást
tapasztalhatunk, hiszen a 52. ábra egyértelműen mutatja, hogy 2020-ban volt egy jelentős törés a
korábbi emelkedő trendvonalban, ami 2022-re visszaállt. A költségvetési kiadások mintegy 70%-a az
önkormányzathoz kötődő tétel. Jánossomorja 2022. évi kiadásaiban a működési tételek közel
ötszörösen haladják meg a felhalmozásiakat. A működési célú kiadásokból a személyi juttatások és a
dologi kiadások közel azonos nagyságrendűek (520 millió forint), de még ennél is jelentősebb tételt
jelentenek az egyéb működési kiadások (788 millió forint), ezért érdemes vizsgálni azok belső
szerkezetét. A 2021 évi zárszámadásból kiderül, hogy az egyéb működési költségek legjelentősebb
tételei az önkormányzat által nem, vagy csak korlátozottan befolyásolható tételek. Ilyen a 213 millió
forint értékű Szolidaritási hozzájárulás, amelyet az átlag feletti helyi iparűzési adóbevétel területi
kiegyenlítése céljából vonnak el az önkormányzattól, illetve ilyen a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Intézményfenntartó Társulásnak átadott mintegy 239 millió forint értékű pénzeszköz is. Az is kiderül a
zárszámadásból, hogy az önkormányzat úgy gazdálkodik, hogy minden évben képes a várható hiány
fedezetét biztosító tartalék képzésére, és a tartalék mértéke folyamatosan követi a kiadások növekedési
ütemét. A 2022. évi felhalmozási kiadások legjelentősebb tételét a különböző beruházások képezik (245
millió forint), amelyek elenyésző arányban származnak EU-s forrásból. A különböző felújításokra pedig
197 millió forintot irányzott elő az önkormányzat, teljes egészében helyi forrásból. A trendelemzésből
kiderül, hogy a kiadásokon belül 2018 óta a felhalmozási kiadások növekednek a legdinamikusabban.
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának alapelveit a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő
testületének a vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 16/2021. (IX. 21.) önkormányzati
rendelete (Vagyonrendelet) rögzíti, amelyet utoljára az 1/2022. (I. 13.) rendelettel módosítottak. A
rendelet meghatározza az Önkormányzat vagyonával, az azzal való gazdálkodással, kapcsolatos alapvető
önkormányzati rendelkezéseket. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő és a
rendelet hatályba lépését követően tulajdonába kerülő vagyontárgyaira, értékpapírokra, pénzben
rendelkezésre álló vagyonra, vagyoni értékű jogokra. Ugyanakkor a rendeletet a külön rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb
helyiségek, és a fiatalok lakóháza esetében.
Jánossomorja város jelenleg is érvényben lévő gazdasági programja 2020-ban készült. A gazdasági
program az önkormányzati ciklus 5 évére vonatkozó beruházási, városfejlesztési elképzeléseket
tartalmazza. A program összhangban áll a város korábbi stratégiai dokumentumaival. A város a
nevesített beruházásokat önkormányzati, állami és európai uniós források felhasználásával tervezi
megvalósítani. A gazdasági programból leszűrhetők a 2020-2024-es ciklus városfejlesztésének legfőbb
irányai.
Eszerint a ciklus kiemelt beruházásai részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
(TOP), valamint a Közszolgáltatás- Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP), az Európai Uniós Interreg
program, Autómentes Nap Pályázat (AMN) kapcsolódnak. Ezeken belül kiemelt prioritások:

Település teljesítőképességének erősítése:
A város jövőbeli tervei akkor biztosítottak, ha Jánossomorja gazdasági teljesítőképessége növekedni tud.
Az önkormányzat célja, hogy partneri viszony alakuljon ki a helyi gazdaság szereplőivel és együttes erővel
tudják a város gazdasági lehetőségeit bővíteni. Kiemelt célok:
−
−
−
−

gazdaságfejlesztés:
helyi vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek támogatása,
partneri kapcsolatok kiépítése,
biogazdálkodás támogatása;
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−
−
−
−
−
−

megújuló energiák hasznosítása:
helyben megtalálható megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek áttekintése, program
kidolgozása,
az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának racionalizálása;
idegenforgalom-turizmus fejlesztése:
partneri kapcsolatok kiépítése Jánossomorja környezetében megtalálható jelentősebb
turisztikai desztinációkkal,
helyi idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése.

Települési funkciók megerősítése:
A helyi lakosság közérzetét közvetlenül befolyásolja, hogy a települési funkciók milyen állapotban
vannak. Az önkormányzat számára fontos cél, hogy a lakosság minél több és színvonalasabb szolgáltatást
tudjon igénybe venni. Ezen belül kiemelt célok:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•

•

humán funkciók fejlesztése:
hatékony ifjúságpolitika kialakítása,
helyi oktatás-nevelés fejlesztése,
komplex egészségfejlesztés kialakítása,
helyi szociális funkciók fejlesztése;
közösségi funkciók fejlesztése:
kultúra és közösségfejlesztés,
helyi lakáspolitika fejlesztése,
közellátások fejlesztése,
helyi közbiztonság erősítése;
települési környezet fejlesztése: az önkormányzat számára fontos szempont a harmonikus,
rendezett településkép kialakítása, ami egyaránt vonatkozik az épített és a természeti
környezetre. Kiemelt célok:
korszerű infrastruktúra kialakítása:
o a város külső és belső közlekedési rendszerének a folyamatos fejlesztése,
o korszerű, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő infrastruktúra
megvalósítása (hulladékgazdálkodás, ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés),
o megfelelő energia szükséglet biztosítása (energia közművek fejlesztése),
o infokommunikációs infrastruktúra biztosítása minden lakosnak a versenyképesség
érdekében;
lakókörnyezet fejlesztése
o zöldfelületek megújítása, fejlesztése,
o hagyományos településképi arculat megőrzése,
o közterek fejlesztése.

A fenti prioritásokon felül a koncepció horizontális célokat is tartalmaz. A koncepció négy olyan
fejlesztési szempontot emel ki, amelyek érvényesülését a tervezési és megvalósítási szakaszban
egyaránt vizsgálni kell. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik a koncepcióban
megfogalmazott tartalmak hatékony működését:
−
−
−
−

fenntarthatóság,
esélyegyenlőség,
partneri kapcsolatok kialakítsa,
településrészek harmonikus fejlesztés.
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Jánossomorja Város Önkormányzatánál a településfejlesztési feladatok összefogása a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság feladatkörébe tartozik. A képviselőtestület által
elfogadott fejlesztési feladatok megvalósítása, levezénylése (ajánlatkérés, terveztetés, engedélyeztetés,
szerződés megkötése, kivitelezés ellenőrzése, műszaki átadás) az önkormányzat megbízásából a
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet - VÜMESZ feladata. Az önkormányzat a
településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos dokumentumait szintén a VÜMESZ segítségével
tekinti át. Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik, az ezzel összefüggő feladatok
ellátásával Jánossomorja Város Önkormányzata – mint irányító szerv – a gazdasági szervezettel
rendelkező Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) költségvetési szervet jelölte ki. A
munkaügyi feladatokat szintén a KÖH látja el.
A településfejlesztés részint a város saját bevételeiből, részint pedig Európai Uniós és nemzeti
pályázatokon elnyerhető forrásokból valósul meg.

Önkormányzati pályázatokból megvalósuló fejlesztések:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

582677-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-TT – euHope. Támogatás összege: 18.000 Euro.
AMN-196/2016 Mobilitás – Európai Mobilitási Hét Jánossomorján. Támogatás összege: 200.000
Ft
KKETTKK-56P-04-0515 – Segítő Kötelék. Támogatás összege: 4.847.000 Ft. Az összegből az
1956- ban nyugat felé menekülőkre emlékeztek, akik a várost is érintették. A megemlékezés
Andau (Mosontarcsa) településsel együtt jött létre.
GVF/ 746/2016-NFM – Kerékpárral 7 határon át. Támogatás összege: 400.000 Ft. A projekt célja
népszerűsíteni a kerékpárral való közlekedést. Elősegítve így a lakosság, illetve látogatók
egészséges, környezetbarát közlekedési módját.
AMN-126/2017 – Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény egyedi
támogatása. Támogatás összege: 367.254 Ft. A város célul tűzte ki a gyalogos és kerékpáros
közlekedés népszerűsítését az autóval történő közlekedéssel szemben. A megnyert összegből
belterületi kerékpárút kialakítása valósult meg.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Jánossomorja város önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása. Támogatás összege: 7.000.000 Ft. Ennek keretein belül az infrastruktúra
fejlesztéséhez szükséges eszközök és szoftverek beszerzése valósult meg. Kialakításra került a
település önkormányzatának elektronikus ügyintézési folyamata. Lehetővé válik ezáltal, hogy
Jánossomorja az ország egyéb önkormányzataival egyetemben modern, könnyen kezelhető,
korszerű informatikai rendszert alkalmazzon.
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00036 - Jánossomorjai körzeti általános iskola épületeinek energetikai
korszerűsítése. Támogatás összege: 205,33 millió Ft. Az épületek energetikai korszerűsítésével
fokozható az energetikai hatékonyság, csökkenthető a fosszilis fűtőanyagok felhasználási
aránya, ezáltal megteremthető a levegőbe juttatott káros gázok mennyiségének csökkentése. A
városban működő Központi Iskola épületeinek állapotának és energetikai minőségének javítását
tűzték ki célul. Az Új iskolában a padlásfödém szigetelésére került sor, a régi épületben
homlokzat hőszigetelésre került sor. Mindkét épületben fűtéskorszerűsítés zajlott (hőtermelő
berendezések cseréje, berendezések szabályozhatósága), és megtörtént a hőleadók cseréje.
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00015 - Belterületi kerékpárút építése Jánossomorján. Támogatás
összege: 348 millió Ft. A pályázati összegből forgalmas belterületi utcák (pl. a 86-os főút és a
8507. sz. út településen átvezető szakasza) mentén kerültek kialakításra a kerékpárutak.
Interreg – Természeti töredékek. Támogatás összege: 252.303,14 Euro. A pályázatból elnyert
összegből új modell létrehozására került sor Nagyfödémes és Jánossomorja kulturális és
természeti örökségének jobb kihasználására. Ennek keretein belül felújításra került
Nagyfödémes lovas komplexumának erdei parkja, valamint a Jánossomorján a Szent István
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utcában található park. A teljes megújulás mellett új funkciót is kaptak: sport és szociális
funkciókkal egészültek ki. A projekt során a gyermekeknek Nagyfödémesen természetiskolát,
Jánossomorján természet-sportolimpiát valósítottak meg. Célul tűzték ki a természetvédelem
fokozását, valamint a sport megszerettetését (lovasverseny).
Interreg – Hazajárás- kisebbségi kulturális örökség. Támogatás összege: 25.896,79 Euro. A
pályázat célja, hogy erősítse a szlovák-magyar kapcsolatokat Jánossomorja és Nagyfödémes
között. A pályázati összeg rendezvények lebonyolításához került felhasználásra. Ezek az alábbi
neveken futnak:
o Omlás Virágai – Pusztasomorjai Vigasságok
o Omlás Virágai – Malomfesztivál
VP.6-19.2.1-81-1-17Leader pályázat: Trianon emlékmű (Hármashalom) helyreállítása.
Támogatás összege: 5 millió Ft. Az emlékmű kiemelten fontos történelmi szimbólum, a városi
közös megemlékezések egyik jelentős helyszíne. A munkálatok során törekedtek az eredeti,
1937-es állapot létrehozására. A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
„Jánossomorja Kultúrájáért” Közalapítvány, Jánossomorjai Független Közéleti Társaság és az
„Örökség” Hagyományőrző Egyesület.
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 - Kék Bagoly Bölcsőde fejlesztése Jánossomorján. Támogatás
összege: 70 millió Ft. A projekt célja volt, hogy növeljék a városban működő bölcsőde
férőhelyeinek számát. Ezenkívül bővítésre és energetikai korszerűsítésre került sor. Megtörtént
a padlásfödém hőszigetelése és új, kondenzációs gázkazán telepítése. A bejárati ajtó
akadálymentesítése is megvalósult. Az épületben működő Idősek Klubját másik épületbe
telepítették. A fejlesztések eredményeként 3 új munkahely létesült, illetve 14 férőhellyel bővült
a bölcsőde.
Europe for Citizens 2.1 Town Twinning 2016 Call 2 - 582677-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-TT.
Támogatás összege: 18.000 Euro.

Önkormányzati saját forrásból megvalósuló fejlesztések
Az önkormányzat saját finanszírozású fejlesztései az előző ciklusban az alábbiak szerint alakultak: 2015ben sor került a temetők felújítására, összesen 3 millió forintból. A körzeti iskola felújítására 9 millió
forintot, energetikai korszerűsítésére 38 millió forintot (ez támogatási pénzből valósult meg) költött az
önkormányzat, valamint az iskola pályájához a palánk 3 millió forintba került.
A városközpontban álló régi malom felújítására 3 millió forintra volt szükség.
A településen folyamatosan zajlanak a belterületi utak és járdák felújítása, amelyre ebben az évben 29
millió forintot költött az önkormányzat.
Az Aranykapu óvoda felújítására 3 millió forinttal, míg a Kék Bagoly Bölcsőde felújítására 4 millió
forinttal járultak hozzá.
A Sós Antal Közösségi Házban szükségessé vált egy konyha kialakítása, valamint az udvar térkővel való
burkolása, ez összesen 4 millió forint volt.
A Balassi Bálint Művelődési Ház felújítására 7 millió forintot költött a város, amelynek során
megoldásra került a csapadékvíz elvezetése, egy új udvari járda megépítése, parkoló létrehozása,
cserélték a nyílászárókat és a vizesblokkokat, beszerzésre kerültek új függönyök a nagyteremben,
ugyanitt új parkettát helyeztek le és eszközbeszerzésre is sort kerítettek.
Fontos feladat a csapadékvíz elvezetése és a szikkasztás megoldása, amire összesen 3 millió forintra
volt szükség.
A városüzemeltetők munkájának megkönnyítésére az önkormányzat egy multifunkciós traktort
szerzett be 7 millió forint értékben.
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Ugyanebben az évben a Somorjai temető hősi emlékművének felújítására, faházak beszerzésére,
hirdetőtáblák létesítésére, valamint a zeneiskola parkettázására a városvezetés 1-1 millió forinttal
járult hozzá.
2016-ban tovább folytatódott a temetők felújítása: Térköves járda építése a mosonszentjánosi
temetőben. Urnafal építése mindhárom temetőben. Közvilágítás építése a pusztasomorjai temetőben.
Erre 6 millió forintot áldozott az önkormányzat.
A közbiztonság és a város értékeinek, környezetének megóvása érdekében térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére került sor 2 millió forint értékben.
Személygépjármű beszerzésre 4 millió forintot költött az önkormányzat.
Ebben az évben tovább folytatódott a belterületi utak és járdák felújítása, összesen 42 millió forint
összegben.
Sor került a hengermalom tetejéről leérkező csapadékvíz levezetésének megoldására, amelyre 1 millió
forintra volt szükség.
A körzeti iskola előkertjének és tantermeinek parkettázására ebben az évben 4 millió forintot költött a
város.
Ebben az évben az Aranykapu Óvoda két tagintézményében került sor fejlesztésekre: a
Mosonszentjánosi Óvoda udvari ajtóinak cseréje. Az öltöző járólapozása, a folyosókon új vakolat és
lambéria készítése, valamint egy új zuhanyzó kialakítására került sor. A Mosonszentpéteri óvodában
lambériázás és parkettázás történt. Ezen befektetésekre az önkormányzat 6 millió forintot költött.
Tovább folytatódott a Balassi Bálint Művelődési Ház fejlesztése. Az udvaron elkészült a térburkolat,
korábbi terasz bontása, javítása, sor került a motoros függönymozgató cseréjére, valamint a stúdió
felújítására. Mindezek összesen 7 millió forintba kerültek.
A Sós Antal Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése 4 millió forintba került.
Az önkormányzati lakóházak javítására, felújítására 5 millió forintot áldozott a városvezetés.
Tovább folytatódott a csapadékvíz elvezetés és szikkasztás javítása. Ennek során a Szent István utcában
megoldották a templom előtt a csapadékvíz elvezetését. Útpadkák, árkok kialakítására, helyreállítására
került sor, valamint csapadékvíz elvezetésre és szikkasztásra. Ennek összege: 3 millió forint volt.
A napközibe szerelt klíma 1 millió forintból valósult meg.
A városháza udvari szárnyában öltöző és vizesblokk kialakítására került sor 2 millió forint értékben.
Karácsonyi díszkivilágításra 1 millió forint elkülönítésére került sor.
Pótkocsi, ágaprító és fűnyíró traktor beszerzésére 6 millió forintot költött az önkormányzat.
A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is folytatódott a temetők felújítása: térköves járda építése a
mosonszentjánosi temetőben. Közvilágítás bővítése a pusztasomorjai temetőben, összesen 6 millió
forint értékben.
A Malom utcában található játszótér eszközeit 3 millió forint értékben cserélték modernebbekre.
Ebben az évben került sor a városközpontban álló uszoda felújítására, amelyre a város 30 millió
forintnyi támogatást kapott, a fennmaradt 19 millió forint költséget az önkormányzat állta.
Nagyobb ütemben folytatódott ebben az évben a belterületi utak és járdák felújítása. Ez összesen 108
millió forintot foglalt magába, amelyből a város 55 millió forintnyi támogatásban részesült.
Az Aranykapu Óvoda udvarának rendezése 4 millió forintba került.
A kerékpárút létesítés előkészítő munkálataira a városvezetés 9 millió forintot különített el.
A Körzeti Iskola energetikai korszerűsítésének előkészítési munkálatai 8 millió forintba kerültek.
A VÜMESZ eszközraktárának korszerűsítésére 3 millió forintot költött az önkormányzat.
A kék Bagoly Bölcsőde tetőfelújítása 5 millió forint összegben, míg a Sós Antal Közösségi Ház
homlokzatának felújítása 3 millió forintból valósult meg.
Ebben az évben folytatódott az önkormányzati lakóépületek felújítása, összesen 22 millió forint
értékben.
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Nagy összegű, 12 millió forintos beruházás keretein belül valósult meg a parkok felújítása, valamint
közterületi fásítások.
A csapadékvíz elvezetésre, szikkasztásra ebben az évben 7 millió forintot költött az önkormányzat.
Több, kavicsos út murvázására került sor 9 millió forintból.
14 millió forintot különítettek el egy hidraulikus gréder és kisteherautó beszerzésére az önkormányzat.
Sor került a városháza világításának energetikai korszerűsítésére, amelynek összege 2 millió forint volt.
Fizikoterápiás gép beszerzésére 2 millió forintot, parkolóhelyek kialakítására 3 millió forintot, a
tűzoltószertár felújítására 2 millió forintot költött a város.
Ezenkívül megvalósult az Újtanyára bevezető út közvilágításának létesítése, 3 millió forintból.
A 2018-as évben sor került a kerékpárút megépítésére, amelyre a város 350 millió forint támogatást
kapott, valamint az önkormányzat ezt az összeget 16 millió forinttal egészítette ki.
A Szent István utcai szabadidőpark fejlesztése 83 millió forintba került, amelyre a város 74 millió
forintnyi támogatást kapott, a maradék 9 millió forintot önerőből pótolta.
A mosonszentpéteri Klafszky Tagiskola felújítására a Tankerület 95 millió forinttal járult hozzá, míg az
önkormányzat 22 millió forinttal.
A korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a belterületi utak és járdák felújítása, amely összesen 85
millió forintba került. Ebből az útfelújításokra 54 millió forintot, járdákra 31 millió forintot költött a
város.
Az Aranykapu Óvoda két tagintézményében zajlottak felújítások: a Somorjai Tagóvoda külső
nyílászáróinak cseréje korszerű, három rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókra, valamint
a homlokzat hőszigetelése. A mosonszentjánosi Óvoda bejárati ajtó cseréje. Ezek költsége 11 millió
forint volt.
Sor került a Kék Bagoly Bölcsőde energetikai korszerűsítésére 5 millió forint értékben.
A Sós Antal Közösségi Ház homlokzatának felújítása 5 millió forintért valósult meg.
Az önkormányzati lakóépületek fejlesztésére 4 millió forintot költött a város, valamint parkosításra,
fásításra 10 millió forintot.
Több utcában sor került a csapadékvíz elvezetésre és a szikkasztás megoldására, amelynek költsége 7
millió forint volt.
A Rákóczi utcában gyalogos átkelőhely került kialakításra 4 millió forint értékben.
Közvilágítás kiépítésére 2 millió forintot költött az önkormányzat.
Több, korábban kavicsos utat murvával borítottak ebben az évben, amelynek költsége 8 millió forint
volt.
A városüzemeltetés részére beszerzésre került egy John Deere 6530 traktor, 19 millió forint értékben.
A 2019-es évben nagymértékű korszerűsítés zajlott a helyi egészségházban, amelybe az önkormányzat
105 millió forintot fektetett.
Folytatódott a korábbi években elkezdett temető felújítások: mindhárom temetőben térköves járda
lerakására került sor, valamint mindhárom temetőben a hangosítás kiépítésére. Ezek összesen 5 millió
forintba kerültek.
Felújításra került a mosonszentpéteri és hanságligeti játszótér összesen 13 millió forint értékben.
Új lakóterületet alakítottak ki a Kertalja utcában 29 millió forintért.
Ebben az évben is folytatódott a belterületi utak és járdák felújítása, 81 millió forint összegben.
A Körzeti Iskola energetikai korszerűsítése 205 millió forint támogatásból valósult meg.
A Klafszky Tagiskola 8 millió forint értékben újult meg.
Az Aranykapu Óvodában felújítások zajlottak: Somorjai Tagóvoda padlás hőszigetelése.
Mosonszentpéteri Tagóvoda fűtés korszerűsítése kondenzációs gázkazánok beépítésével, fűtőtestek
cseréjével, használati melegvíz termeléssel és bejárati ajtó cseréje. Ennek összege 25 millió forint volt.
A város központjában álló Városháza felújítására 11 millió forintot költött az önkormányzat.
Az önkormányzati lakóépületek ebben az évben 6 millió forintból újultak meg.
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Tovább folytatódott a parkok felújítása, és fák ültetése a közterületekre. Erre összesen 4 millió forintot
szánt a városvezetés.
Sor került az uszodában öltözőszekrények beszerzésére 3 millió forintért.
A hirdetőtáblák létesítése 1 millió forintba került.
Több utcában folytatódott a csapadékvíz elvezetés és szikkasztás javítása, amely összesen 3 millió
forintba került.
A városüzemeltetés gépparkjának fejlesztésére 7 millió forintot költött az önkormányzat.
A 2020-as évben tovább folytatódott a parkok felújítása és a közterületek fásítása, összesen 14 millió
forintból. Az utcai bútorok, karácsonyi díszkivilágítás bővítése, a városban található információs táblák
karbantartása és cseréje 3 millió forintért valósult meg. A gyalogátkelőhely villogó táblájára 1 millió
forintot költött a városvezetés.
Játszótér felújítás 15 millió forintból valósult meg.
Az idősek klubjának felújítására 50 millió forintot különített el az önkormányzat.
A korábbi évekhez hasonlóan folytatódtak a város útjainak, járdáinak felújítási munkái, amelynek
összege 120 millió forintba került összesen. Ezenkívül sor került egy gyalogos átkelő kialakítására
(közvilágítással) 5 millió forint értékben. Parkolók kialakítására összesen 7,5 millió forintot fordítottak.
A temetők felújítására ebben az évben 5 millió forintot költött a városvezetés.
A korábbi évben elkezdett építési telkek kialakítása folytatódott. Összesen 25 millió forintba került.
Elkezdődött a városháza felújításának második üteme, amelyre az önkormányzat 20 millió forintot
költött. Ezenkívül a VÜMESZ telephely kialakítása 30 millió forintból valósult meg. Ingatlanvásárlásra 8
millió forintot költöttek. A VÜMESZ ezévi gépbeszerzése 10 millió forintba került.
Az önkormányzati bérlakások felújítására ebben az évben 38 millió forintot különítettek el.
A Hármashalom emlékmű felújítása is szükségessé vált, amelynek költsége 3,5 millió forint volt.
A Klafszky tagiskola udvarrendezése 5 millió forint értékben valósult meg, míg a központi iskola
csapadékvíz elvezetése 3 millió forintból.
4 millió forint kiadást jelentett a Balassi Bálint Művelődési Ház hőszivattyújának felújítása. A Sós Antal
Közösségi ház homlokzat felújítási munkáira pedig 11 millió forintot költött az önkormányzat.
Az Aranykapu Óvodában sor került a játszótéri eszközök cseréjére összesen 25 millió forint értékben.
A Kék Bagoly Bölcsőde bővítése és energetikai felújítása a pályázati összeg mellett az önkormányzat
által nyújtott 73 millió forint értékben valósulhatott meg.
2021-ben a költségvetésben nagy kiadást jelentett az utak felújítása, újak építésére (korábban kaviccsal
borított utcákban) amelyre a városvezetés mintegy 168 millió forintot költött. Járdafelújításra 62 millió
forintot különítettek el. Kialakításra került egy kijelölt gyalogátkelőhely közvilágítással 3,7 millió
forintért. Kialakításra került egy úgynevezett okos zebra a biztonságosabb gyalogosátkelés érdekében,
amelynek összege 1,4 millió forint volt.
A közvilágításra szánt kiadások 7,3 millió forintba kerültek.
Az idősek klubjára az önkormányzat 5,5 millió forintot költött ebben az évben.
A korábbi évekhez hasonlóan új játszóeszközök beszerzésére is sor került, összesen 20 millió forint
értékben. A strandröplabda pályához esőbeállót építtetett az önkormányzat 1,3 millió forintért.
Tovább folytatódott a Sós Antal Közösségi Ház homlokzatának felújítása 2 millió forintból.
Az önkormányzati bérlakások felújítására, karbantartására elköltött összeg mintegy 12 millió forintot
tett ki.
Temetőfelújításra és árkok kialakítására összesen 1 millió forintot különítettek el.
Sor került egy újabb emlékmű felújítására is, amelynek keretein belül a kopjafa térburkolatára 10,5
millió forintot költött a városvezetés.
Az önkormányzat 2,9 millió forintból vásárolt ingatlant. Ezenkívül a helyi termelői piac bővítésére
mintegy 900 ezer forintot költött.
A helyi egészségházban 2,3 millió forintból valósult meg a hanggátló ajtó, szárítógép és lépcső építése,
beszerzése.
A VÜMESZ számára 14,5 forintból vásárolt az önkormányzat új gépeket.
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Az Aranykapu Óvoda felújítási munkáira 8 millió forintra volt szükség, míg a Kék Bagoly Bölcsőde
energetikai megújulása 108 millió forintba került az önkormányzatnak a pályázaton elnyert összegen
túl.

Egyéb, nem önkormányzati pályázatokból megvalósuló fejlesztések:
•
•
•

Jánossomorja, Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái. Támogatási összeg:
5.000.000 Ft (Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)
Jánossomorjai füzetek. Támogatási összeg: 689.611 Ft. (Jánossomorja Kultúrájáért
Közalapítvány pályázata)
Jánossomorja közbiztonságának fejlesztése térfigyelő kamerák telepítésével. Támogatás
összege: 1.020.000 Ft. (Jánossomorja Polgárőr Egyesület pályázata)

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Jánossomorja hatályos 2020-2024-re vonatkozó gazdasági programjában kiemelt fejlesztési célterület a
gazdaságfejlesztés. Ezen belül a város főbb prioritásai a következők:
•
•
•
•
•

vállalkozási területek kijelölése és infrastrukturális fejlesztése
aktív partnerség kialakítása a helyi gazdaság szereplőivel – vállalkozói fórumok
a foglalkoztatás területén közvetítő szerep felvállalása a munkaadók és munkavállalók között
a közfoglalkoztatás és a csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségének
megfontolása
a vendégmunkások beáramlásának csökkentése

A gazdasági program külön foglalkozik a helyi adópolitikával, amelyen belül a jogszabályi lehetőségek
maximális kihasználása mellett az adómorál javítására helyezi a hangsúlyt. Nyilván szemléletváltást
igényel a helyi gazdasági szereplőktől annak belátása, hogy a helyi adók fontos forrását jelentik a helyi,
közösségi beruházásoknak, amelyeket szép számmal valósított meg az önkormányzat az elmúlt
időszakban, különösen kisléptékű, infrastrukturális beruházások tekintetében. Az elmúlt időszak
nagyberuházásai (iskolai energetikai korszerűsítés, kerékpárút fejlesztés) azonban jellemzően EU-s
forrásokból valósultak meg. A helyi adópolitika jelentőségét az igazolja, hogy a város költségvetésének
mintegy 60%-a származik ebből a forrásból, és azon belül meghatározó a helyi iparűzési adó
részesedése, tehát elemi érdeke az önkormányzatnak a folyamatos kapcsolattartás a gazdasági élet
szereplőivel, bevonva őket a város fejlesztési irányainak alakításába és a megvalósításba.

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Az önkormányzat összesen 93 főt foglalkoztat, közfoglalkoztatott jogviszonyban lévő munkavállaló nincs
a településen. A 93 fő foglalkoztatott közül 10 fő a Jánossomorja Város Önkormányzatánál, 21 fő a
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalnál, 40 fő a városüzemeltetésnél, VÜMESZ-nél, 9 fő a Balassi
Bálint Művelődési Házban, 13 fő a bölcsődében dolgozik, valamint 38 fő az óvodákban és 1,5 fő a város
könyvtárában. Az önkormányzat által foglalkozatottak létszámában 2016-tól jelentős változás nem
történt (12. táblázat). Jelenleg nincs közfoglalkoztatási jogviszonyú foglalkoztatott. Ennek értelmében
Jánossomorján a közfoglalkoztatás, mint kitörési pont és a társadalmi-gazdasági nehézségekre adható
potenciális válasz nem értelmezhető.
12. táblázat: Önkormányzat foglalkoztatásában állók létszáma, 2016-2022 (fő)
Balassi Bálint Művelődési Ház
Jánossomorja Város Önkormányzata

2016
5
23
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2017
7
11

2018
8
9

2019
8
9

2020
9
10

2021
9
9

2022
9
10

VÜMESZ
Jánossomorjai Közös Önkormányzat
Kék Bagoly Bölcsőde

39
23
10

38
19
11

38
18
10

38
18
10

36
19
10

36
20
11

40
21
13

Forrás: Jánossomorja Város Önkormányzata
Elmondható, hogy Jánossomorja sokkal jobb munkaerő piaci jellemzőkkel bír az országos átlagnál.
Köszönhető ez a környékre települt és újonnan alakult hazai, valamint multinacionális cégeknek (PEZ
Hungária, SFS Group Hungary, Leier Hungária, Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Binder Cable
Assemblies Bt, Hipp Kft. stb.), illetve Mosonmagyaróvár, mint, történelmi, turisztikai város közelségének.
A városban 2019-ben 49 regisztrált álláskereső volt. A 180 napnál kevesebb ideig regisztrált
munkanélküliek száma 5 fő volt. A munkaképes korú lakosság száma ekkor 3666 fő volt, amelyből
kiszámítható, hogy a munkanélküliségi ráta 2019-ben Jánossomorján 1,3%. Ez az érték azóta folyamatos
javulást mutat a COVID-19 járványból való kilábalás után.

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
A település lakáskoncepciója 2016-ban készült. Jánossomorja Város Önkormányzata 17 ingatlannal
rendelkezik, amelyen összesen 45 bérlakás található. A lakások alapterülete 18 és 103 m2 közötti, a
lakások alapterületének átlaga 51 m2 . A komfortfokozat szerinti megosztásban:
•
•
•
•

összkomfortos: 9 db
komfortos: 32 db
komfort nélküli: 3 db
szükséglakás: 1 db

Egy kivételével az összes lakás teljes önkormányzati tulajdonban áll. Az épületek többsége többlakásos,
valamint található 4 db családi ház is. A lakásokat az önkormányzat szociális bérlakásként (35 db),
szolgálati lakásként (6 db), és Fiatalok Lakóházaként (4 db) működteti.
Általánosságban megállapítható, hogy az önkormányzati bérlakás állomány műszaki állapota
fokozatosan romlik, az épületek nagy része felújításra szorul. Az Önkormányzat az elmúlt években saját
forrásból jelentős felújításokat végzett az épületek egy részénél.
A bérlők, a bérlemény használatáért bérleti díjat fizetnek a bérbeadó önkormányzat részére. A lakbérek
Jánossomorja városában 2012. év óta nem emelkedtek, a legkevesebbet az ún. szükséglakásokban, a
legtöbbet az összkomfortos lakásokban kell fizetni.
A bérleti díjak az alábbiak szerint alakultak 2016-ban:
• összkomfortos: 220 Ft/m2/hó
• komfortos: 170 Ft/m2/hó
• komfort nélküli: 90 Ft/m2/hó
• szükséglakás: 60 Ft/m2/hó.
A 13. táblázat az önkormányzat számára fizetett lakbérekből származó bevételeket tartalmazza.
13. táblázat: Lakbér bevételek 2014. január 1-től 2022. március 31-ig
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bevétel
3 681 510 Ft
3 890 395 Ft
4 012 440 Ft
5 422 650 Ft
7 019 269 Ft
6 537 529 Ft
6 807 906 Ft
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2021
2022

7 200 348 Ft
1 481 932 Ft

Forrás: Jánossomorja Város Önkormányzata

1.10.6. Intézményfenntartás
Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a szakmai tevékenység irányítása/ellenőrzése és
az adott intézmény működtetése is az Önkormányzat feladata. Ebbe a csoportba tartoznak az oktatási
intézményeken belül az óvodák, a kulturális, valamint az egyészségügyi és szociális intézmények. Az
intézmények másik csoportját azon „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény”, valamint „A
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény” szerinti önkormányzati köznevelési intézmények alkotják, amelyek
2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek. Ennek keretében az érintett intézmények szakmai
munkájának irányítása az állam feladata.

Jánossomorja intézményrendszere:
•

Oktatási, köznevelési intézmények

Jánossomorja közoktatási intézményei között jelentős szerepet tölt be a Jánossomorjai Aranykapu
Óvoda. 2013. július 1-jétől a Jánossomorjai Aranykapu Óvodának Jánossomorja város, Újrónafő és
Várbalog községek által létrehozott intézményfenntartó társulás a fenntartója. A társulás 2013 júliustól,
mint önálló jogi személy lett az óvoda fenntartója, önálló költségvetéssel rendelkezik, mely kiadásait és
bevételeit tartalmazza. A felújítások az önkormányzatok költségvetésében elkülönítetten jelennek meg,
a fenntartással kapcsolatos kiadások azonban a Társulás költségvetésében szerepelnek.
A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda székhely óvodával és három tagóvodával működik: a Péteri, a
Somorjai, valamint az Újrónafői Tagóvodával. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda alaptevékenységébe
tartozik az óvodai nevelés és az iskolai előkészítés mellett a logopédiai oktatás, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.
A városban működő másik oktatási, köznevelési intézmény a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik –
az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének kivételével – a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként, ennek
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogok és kötelezettségek
gyakorlására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (jogutódja: Klebelsberg Központ), illetve
annak területi szerveit, a tankerületi központokat jelölte ki. Jánossomorján az állami köznevelési
intézmények fenntartója a Győri Tankerületi Központ. A Klafszky Katalin Tagiskola a német nemzetiségi
oktatás tekintetében Jánossomorja Város teljes közigazgatási területe, továbbá Újrónafő és Várbalog
települések tekintetében alkot egy körzetet.
•

Egészségügyi intézmények

A településen három háziorvosi körzet és egy gyermekorvos mellett védőnői szolgálat, valamint
fogorvosi, bőrgyógyászati szakrendelés, fizikoterápia és gyógymasszázs is működik. A három körzetben
a háziorvosok vállalkozóként végzik tevékenységüket, mellettük asszisztensek dolgoznak.
•

Kulturális, közművelődési intézmények

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár önálló intézményként működik, alapterülete 860 m2. 2014ben jelentős felújítás történt, a művelődési ház kívül-belül megújult. A felújítás célja elsősorban az
energiaracionalizálás volt, ennek keretében napelemekkel szerelték fel az épületet, fűtését
korszerűsítették hőszivattyús fűtési rendszer kialakításával. Fő szakmai tevékenysége a közművelődés,
a könyvtári ellátás és szolgáltatás, valamint a helytörténeti gyűjtemény működtetése. A Városi Könyvtár
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a művelődési ház telephelyeként működik. A könyvtár funkciója az elmúlt években sokat változott, de
továbbra is legfontosabb feladata a hagyományos könyvtárat felkeresők kiszolgálása, ugyanakkor a
felmerült egyéb igényeknek való megfelelés is cél. Fő tevékenysége a könyvtári állomány gyarapítása,
feltárása, megőrzése, védelme. A Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény épület e hagyományos
funkciója mellett számos kiállításnak is otthont ad. A 125 m2 -es épületrészt 30 évig térítésmentesen
használhatja az önkormányzat. A 2019 májusában a Balassi Bálint Művelődési Házba integrálódott Sós
Antal Közösségi Ház célja, hogy hiánypótlóan bővítse a város programjainak, közösségi rendezvényeinek
szentelt helyeket Jánossomorján.
•

Szociális ellátás intézményei

Az önkormányzat ezen intézménycsoporton belül egyrészt a Kék Bagoly Bölcsődét működteti, másrészt
ezen feladatok minél magasabb szintű ellátása és elláttatása érdekében együttműködik a
Mosonmagyaróvári Térségi Társulással, az Idősek Klubja működtetését a Társulás keretében látja el.
•

Városüzemeltetés intézménye

Az önkormányzat 2015-ben a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátására létrehozta a
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezetet. Az intézmény saját tulajdonú
ingatlannal nem rendelkezik. Telephelye megegyezik az önkormányzat telephelyével. A Szabadság utca
39. szám alatti ingatlan Iparos utca felőli része biztosítja a működés alapvető feltételeit. A szervezet
műhelye az általános iskola épületében, a kazánházi épületrészben található. Az Erdősor utca végén, a
hulladékudvar melletti önkormányzati tulajdonú, több, mint 1 hektáros területen a városüzemeltetéssel
kapcsolatos anyagok tárolása történik. Megtörtént a terület lekerítése és az elektromos áram vételi
lehetőség biztosítása.
•

Sport intézmények

Az önkormányzat a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását a
Jánossomorjai Sportegyesületnek és a Jánossomorjai Baseball Egyesületnek nyújtott támogatás révén
látja el.

1.10.7. Energiagazdálkodás
Jánossomorja Város Önkormányzata nem rendelkezik energiastratégiával, viszont kidolgozásra került a
város környezetvédelmi programja. Ebből kiderül, hogy a városvezetés kiemelt figyelmet fordít az
energiahatékonyságra, célja között szerepel a megújuló energia széleskörű használata. Ennek
megfelelően több olyan intézményfejlesztés történt az elmúlt években, amely az energiahatékonyság
javítására, különösen a megújuló energia használatára helyezte a hangsúlyt. Ezek a beruházások
döntően pályázati forrásból valósultak meg, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a város által az
energiáért fizetett költségek csökkenjenek.
Jánossomorja város villamos energia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. végzi. A
szolgáltatás ma már mindenki számára elérhető. A felhasználásban a lakosság kis részt képvisel, a
közületi, illetve ipari fogyasztás a meghatározó. 2018-ban 7.511 MWh volt a háztartások részére
szolgáltatott villamos energia, a háztartási villamos energia fogyasztók száma pedig 2.220 db (KSH).
A városban a közüzemű földgázszolgáltatást az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Északi gázüzeme
biztosítja. A vezetékes gáz fontosságát alátámasztja, hogy a fogyasztók szinte mindegyike lakásának
fűtésére is használta ezt az energiafajtát. A lakossági felhasználás az időjárástól és a gáz árának
alakulásától is függ, 2018-ban a szolgáltatott 2.969,7 ezer m3 gázból 2004,9 ezer m3 -t a háztartások
részére továbbítottak. Az összes gázfogyasztó száma 1.387 db, a háztartási vezetékes gázfogyasztók
száma 2018-ban 1.281 db volt, melyek fűtési fogyasztók is egyben.
A város fontos feladatnak tartja a megújuló energiák minél szélesebb körű hasznosítása. Ennek
érdekében az előző ciklusban a Körzeti Általános Iskola energetikai korszerűsítése valósult meg egy
nyertes TOP-os pályázatnak köszönhetően. A következő ciklusban pedig a település határában,
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önkormányzati területen, Európai Uniós pályázatból naperőművet szeretne az önkormányzat építeni.
Meg kívánja vizsgálni vizsgálni a város határában található több mint 2500 m mély használaton kívüli
termál kutak (Mos-1 és Mos-2) hasznosítási lehetőségét is.
A település energiafelhasználás racionalizálásra törekszik. Feladatul tűzték ki az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentését, az önkormányzati fenntartású épületekben a környezetbarát
fűtéstechnológiák bevezetését, új alternatívák megtalálását (napkollektor, geotermikus energia).
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1.11.

Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások

A település önkormányzata a lakosság számára minden anyagi közszolgáltatást biztosít. A közművek
nagy része nem önkormányzati tulajdonú. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény értelmében az önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel
összefüggő tevékenységei a következők:
• településüzemeltetés
• köztemetők kialakítása és fenntartása – Anubisz Temetkezési Kft.
• a közvilágításról való gondoskodás – E.ON Hungária Zrt.
• kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása – katasztrófavédelema helyi közutak és

•

•
•
•

tartozékainak kialakítása és fenntartása- VÜMESZ
• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása –VÜMESZ, Jánossomorja
Város Önkormányzata
• gépjárművek parkolásának biztosítása –VÜMESZ, Jánossomorja Város Önkormányzata
környezet-egészségügy
• köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása –VÜMESZ, Jánossomorja
Város Önkormányzata
• rovar- és rágcsálóirtás – Jánossomorja Város Önkormányzata
hulladékgazdálkodás – Kisalföldi Kommunális Hullagékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. – Aqua Szolgáltató Zrt.
helyi termelői piac üzemeltetése - BBMK

Jánossomorján elérhető egy úgynevezett Jánossomorja App, amelyet minden, okostelefonnal
rendelkező személy könnyedén használhat. Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy az összes felvitt
információ megjelenik egy tematikus térképen, hiszen a programok, intézmények, vállalkozások, de még
a hírek nagy része is valamilyen konkrét helyszínhez kapcsolódik. A bejegyzések különböző színű POIként (pajzsszerű ikonként) vannak ábrázolva. A Programokra kattintva elmenthetők a telefon naptárjába
a közelgő események, bekapcsolva a GPS-t, az útvonal is könnyedén megtervezhető. Az APP egyik fő
funkciója a lakossági bejelentés funkció. Ennek során könnyedén bejelenthető kátyú, kóbor kutya, kidőlt
fa, vagy vízelvezetési probléma. Az applikáció értesítést küld a Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó
Szervezetnek, akik igyekeznek minél hamarabb orvosolni a problémát. A felhasználó pedig kap egy
üzenetet, miszerint rögzítették bejelentését. Egy további extra funkció a segélykérés: telefonszám
megadásával és a GPS bekapcsolásával gyors segítséget kaphatnak a bajba jutottak.
A település rendelkezik online térinformatikai rendszerrel, amely közvetlenül kapcsolódik a
Jánossomorja App-hoz. Ez utóbbi a város honlapján található meg. A térinformatikai rendszer
segítségével bárki láthatja a legfrissebb térképet Jánossomorjáról, számos lehetőséggel. Láthatók a
telekhatárok, helyrajzi számok, a város területi besorolásai, szabályozásai. A felület a hivatali ügyintézést
is megkönnyíti és meggyorsítja mind az ügyfelek, mind a dolgozók számára.

84

1.12.

A táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1. Természeti adottságok
A település legnagyobb része a Hanság kistájon található, de a település északi része a Mosoni- síkság
részét képezi. Mivel a tájföldrajzi lehatárolás szerint a település legnagyobb hányada a Hanság területén
fekszik, illetve a Hanság, mint kistáj gyakorolja rá a legnagyobb hatást, ezért a következőkben a
természeti adottságokat ezen keresztül mutatjuk be. A Hanság Győr-Moson-Sopron megyében
helyezkedik el. Területe 447 km2 (a középtáj 17,3%-a, a nagytáj 8,2 %-a)1.
1.12.1.1. Geológiai-, domborzati- és talajviszonyok
A kistáj negyede alacsonyártéri helyzetű síkság (É-on és Ny-on), 3/4 része pedig lápi agyaggal, iszappal
és tőzeggel fedett alacsonyártér, amelynek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek ellenére a
csapadékosabb évszakokban egyes területei időszakosan víz alá is kerülhetnek. A felszín legmagasabb
pontja Szállástető (120m), a legalacsonyabb területek pedig nagyjából 114 m körüli magassággal
jellemezhetőek. A felszínt a Szállástető és Bősárkány között húzódó alacsony földhát egy nagyobb Ny-i
és egy kisebb K-i medencére tagolja. Központi süllyedék területe mintegy 3-4 méterrel alacsonyabb a
környezeténél, és enyhén lejt Győr irányába. A domborzat a hasznosítására erőteljesen hat a magas
talajvízállás, ettől kivételt képeznek a 115 m-nél magasabb térszínek1.
A terület földtanilag a Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt, korlátozott lefolyású medence. A holocén
földtörténeti kor idején a területen mocsárvidék alakult ki 10 m-t is meghaladó vastagságú tőzeg- és
mocsári agyagrétegekkel. Felszínét jelenkori öntésagyag, -homok és -iszap, láptőzeg és szigetszerűen
pleisztocén kavicsos homok építi fel. Alattuk Ny-on 10, K-en 50 m-ig növekvő vastagságban
negyedidőszaki folyóvízi homokos kavicsrétegek fekszenek a több ezer m-es pliocén üledékek felett,
amelyek általában jó víztározók. A medencealjzat karbon kristályospala. A geotermikus gradiens értékei
az országos átlagnál nagyobbak1. A terület kitermelhető ásványi nyersanyagokban szegény. A kavics- és
tőzegbányászaton kívül sem felszíni, sem felszín alatti bányászati tevékenység nincs a régióban, kőolaj
és földgáz lelőhelyek sem találhatók. A kistáj nyersanyagai közül a tőzeget 600.000 t-ra, a Jánossomorja
(Mosonszentjános) mellett feltárt betonkavicsot pedig 400.000 t-ra becsülik (Jánossomorja
Környezetvédelmi Programja 2021-2025).
A kistáj a Duna és a Rába hordalékkúpjai által közrezárt, lefolyástalanterület, melynek következtében
eltőzegesedett. Talajainak 80%-a vízhatás alatti lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp, réti, és réti
öntés talaj. Közös jellemzőjük, hogy alluviális üledéken alakultak ki. Vízgazdálkodásukat a felhalmozódott
nagy mennyiségű szerves anyag és a felszín közeli talajvíz határozza meg. A lápos réti, réti és telkesített
síkláp talajok termékenysége gyenge, míg az agyagos vályog mechanikai összetételű, nagy vízraktározó
és erősen víztartó, gyengén savanyú kémhatású réti öntéseké kedvezőbb. E talajokon a fás vegetáció a
mocsári erdő, a füves területek pedig mocsár-vagy láprétek. Szántóként az 1-2 m mély talajvizű területek
hasznosíthatók, amelyeken csupán a tavaszi gabonák és a répafélék termeszthetők biztonsággal1. A
Mosoni-síkkal határos területek és néhány magasabb terasz homokos-löszös üledékein csernozjom
talajok képződtek. Az alföldi mészlepedékes csernozjomok 4%, a terasz csernozjomok 5%, a réti talajok
közé ékelődő réti csernozjomok 11% területen fordulnak elő. Mechanikai összetételük egyöntetűen
vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Termőréteg-vastagságuknak helyenként a kavics megjelenése szab
határt. A csernozjom talajok egységesen szántóterületként hasznosítottak1.
14. táblázat: A területhasználati típusok megoszlása
Területhasznosítás típusa
Lakott terület
szántó
kert
szőlő

Területi részesedés a Hanság kistáj teljes
területének viszonylatában (%)
1,8
50,4
0,2
0,0
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rét, legelő
erdő
vízfelszín

1,2
32,5
3,9

Forrás: Jánossomorja Környezetvédelmi Programja 2021-2025
1.12.1.2. Vízrajz
A kistáj fő vízfolyása a Hansági-főcsatorna (30 km), amely Tárnokrétitől Ny-ra torkollik a D felől érkező
Rábcába. A település a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés szempontjából a Rábca és Fertő-tó tervezési
alegységhez tartozik (VGT 1-2). Tőzeggyármajor mellett folyik a Hansági-főcsatornába a Kardos-érrel
bővült Ikva is. A Répce-Rábca kistájba tartozó szakasza 25 km, az Ikváé 8 km, a Kardos-éré 3 km, a KisRábáé 2 km hosszú. A természetes vízfolyásokon kívül még nagy számú lecsapoló csatorna is behálózza
a tájat, amelyek összes hossza kb. 480 km. Közülük a D-i peremen a Szegedi- (16,6 km), az É-in a
Mosonszentjánosi- (16 km) és a Kimle-Szolnok-Lébényi-csatornák (13,2 km) a legfontosabbak. Mérsékelt
lefolyású terület. A vízfolyások vízminőségét II. osztályúnak ítélik 1.
Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő, míg a kisvizekre gyakorlatilag az év minden szakában lehet
számítani, ha szárazság van. A Hanságnak a sűrű csatornahálózat miatt ma már állandó jellegű állóvize
nincs, de az időszakosan vízborította felszín megközelíti a 3000 ha-t1. A települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben
Jánossomorja nem szerepel (Jánossomorja Környezetvédelmi Programja 2021-2025).
Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete, valamint a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján érzékeny területen
fekszik. Mivel a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/év
értéket, a település 2.a) alkategóriába tartozik (Jánossomorja Környezetvédelmi Programja 2021-2025).
Az Ikva torkolatától K-re a terület vízkészlete igen bőséges. A talajvíz mélysége 1-2 m között van a
vízfelszín alatt, csapadékos években helyenként a felszínre is tör. Kémiailag kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége mérsékelt, de a szulfáttartalom helyenként meghaladja a 600 mg/l-t.
A mélyebb rétegek jó víztározó jellege miatt az artézi kutak átlagos mélysége 100 m feletti, vízhozamuk
közepes1.
1.12.1.3. Klimatikus viszonyok
Településre és környezetére a Ny-on mérsékelten hűvös, K-en mérsékelten meleg, száraz éghajlat
jellemző. Az évi napsütéses órák száma 1880-1930, melyből nyáron 730-750, télen 180 óra körüli
napfénytartamra számíthatunk. Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, a nyári félévé eléri a 16,5-16,7
°C-ot. Ápr. 14. és okt. 19. közé esik az az időszak, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a napi 10
°C-ot (186 nap). Ápr. 12-től mintegy 192-194 napon át, okt. 24-ig tart általában a fagymentes időszak. A
legmelegebb napok átlaghőmérséklete 34,0 °C közötti, a leghidegebbeké -15,0 és -15,5 °C közötti.
A terület Ny-i részén a csapadékösszeg 590 mm, a K-i vidékeken csak 550 mm körüli. A vegetációs
időszakban Ny-on mintegy 360 mm, K-en 320-340 mm eső várható. A 24 órás csapadékmaximum 76
mm (Jánossomorja). Általában 30-32 napon át várható, hogy télen a talajt hó borítja; az átlagos
maximális hóvastagság 18 cm. Az uralkodó szélirány az É-ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli1.
1.12.1.4. Élővilág
A Hanság lápmedencéjének eredeti vegetációját nehéz pontosan rekonstruálni, mivel a 19. század
elejétől kezdődő lecsapolások jelentősen átalakították a vegetációját. Bizonyos az, hogy egykoron lápi
társulások, ezen belül pedig a fátlan élőhelyek voltak leginkább jellemzőek, lápi cserjések, illetve
láperdők feltételezhetően csak kisebb arányban voltak. A nem lápos kiemelkedéseken ligeterdők, a

1

Dövényi Z. (ed.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutató Intézet.
p.876.
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peremterületeken pedig más zárt erdők (pl. gyertyános-kocsányos tölgyesek) lehettek. A Hanság egyes
pontjain valószínűleg különleges, reliktum jellegű társulások (pl. lápi erdeifenyvesek) is voltak 1.
A lecsapolások következtében az erdők területe növekedett, de eközben a kultúrállományok (főleg
nemesnyárasok) aránya is túlnyomóvá vált. Az úszólápok, zsombékosok területe drasztikusan csökkent,
viszont a nem zsombékos magassásasok elterjedtek. A korábban kiterjedt nedves láprétek szintén
visszaszorultak, a helyükön kultúrrétek alakultak ki. Az utóbbi évtizedek jellemző tendenciája volt a rétek
beerdősítése és a nagytáblás szántóföldi művelés megjelenése. A tőzegbányászat révén új élőhelyek
keletkeztek. A tájban igen erős az inváziós terhelés 1.
A Hanság mai flórája a korábbi gazdaságnak csak töredékét őrizte meg. Reliktumai nagyrészt eltűntek
(tőzegeper - Comarum palustre, babérfűz - Salix pentandra, tőzegszittyó - Scheuchzeria palustris), vagy
igen ritkák (dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens, mocsári kocsord - Peucedanum palustre,
Scholochloa festucacea). Ma is értékesek ligeterdő fragrentumai (hamvas éger - Alnus incana, békakonty
- Listera ovata), láprétjei (Buxbaum-sás - Carex buxbaumii, lápi nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa), sok
érzékeny faj pedig a másodlagos mocsári vegetációban vagy csatornákban telepedett meg (kétsoros sás
- Carex disticha, békaliliom - Hottonia palustris, nádi boglárka - Ranunculus lingua). Fajszám: 600-800;
védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) bálványfa (Ailanthus altissima),
gyalogakác (Amorpha fruticosa) selyemkóró (Asclepias syriaca), tájidegen őszirózsa-fajok (Aster sp.),
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), japánkeserűfűfajok (Reynoutrya sp.) akác (Robinia pseudoacacia) aranyvessző-fajok (Solidago sp.).

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Jánossomorja az osztrák határ mellett, a Hanság és a Mosoni-síkság területén fekszik. A város sík
területen terül el, ahol azt egykor nagy kiterjedésű mocsarak szegélyezték. A település történetét
funkcióit, alakrajzi fejlődését és a tájszerkezetben való megjelenését ezen domborzati és vízrajzi
adottságok határozták meg.
A település három, egykor önálló község összekapcsolódásából áll. Mosonszentpéter 1950-ben lett
Mosonszentjános része, majd az így kibővült Mosonszentjános és Pusztasomorja (németül
Wüstsommerein) 1970-ben egyesültek Jánossomorja néven. Mosonszentjános és Mosonszentpéter már
az Árpád-kor óta ismertek, okleveles említésük a települést elpusztító tatárjárás után kezdődött.
A területen már a honfoglalást megelőző időkben is éltek emberek, ezt a környéken végzett régészeti
ásatások során feltárt réz-, bronz- és kora vaskori sírokban talált használati tárgyak bizonyítják,
ugyanakkor gazdag római és népvándorlás-kori kultúrák nyomai is fellelhetőek. A honfoglalás után
vegyes besenyő-magyar lakosság élt ezen a területen. A települések nevei a középkorban tűnnek fel
először írásos formában (1209). 1242-ben a tatárok ugyan elpusztították az Árpád-korban keletkezett
falvakat, azonban IV. Béla újra magyarokat telepített a vidékre, de később érkeztek is német
nemzetiségű telepesek is. Puszta-Somorja község határát évszázadokon át a Hanság foglalta el, a nép
egy kis kiemelkedő szigeten élt, legkorábbi elnevezése Gueztenche (1279) volt2.
Az akkor még községek fejlődése a XIX. század utolsó évtizedeiben indult meg erőteljesebben, miután
megépült a Pozsony–Szombathely vasútvonal. A vasút megjelenése új termelési struktúrák
megtelepedését eredményezte. Az ipari foglalkoztatás területén jelentős lépés volt a Szórády-féle
hengermalom megépítése (1894), valamint a Franck és Fiai Rt. cikória-feldolgozó üzem beindítása
(1911). Az országos községnévadás folytán 1907-től a három község végleges neve Mosonszentjános,
Mosonszentpéter és Pusztasomorja lett. A második világháború utáni fejlődést megnehezítette az
ötvenes évektől kezdődő szigorú határövezeti elzártság. Az ezt követő évtizedekben jelentős
2

Lőrincz Gy. (szerk.) (2012): Útikalauz Jánossomorja. Jánossomorja Város Önkormányzata, p.56.
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átrendeződés ment végbe a települések életében a ki- és betelepítések következtében. Az 1990-es
politikai-gazdasági fordulat aztán gyökeres változást hozott Jánossomorja helyzetében: háttérbe szorult
a mezőgazdaság és megerősödött az ipar. A településen már az 1990-es évek elején megjelentek a
külföldi multinacionális cégek és vegyes vállalatok, amelyek új ipari tevékenységet és munkakultúrát
teremtettek. A töretlen fejlődés eredményeként a nagyközség 2004-ben városi rangot kapott.
Napjainkban már a közműhálózat teljesen kiépített a város egész területén. Jánossomorja
hagyományőrző, kisvárosias településképét a közelmúlt modern ipari létesítményei mellett gondozott
zöldfelületek, ápolt utcák és közterek teszik vonzóvá és egyedivé. Külterületi lakott helyként
Jánossomorjához tartozik Hanságliget, Hanságfalva és Újtanya. A város határos a Fertő-Hanság Nemzeti
Park észak- és dél-hansági körzetével2.
Jelenleg a településen a szántók dominálnak, melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vannak
egymástól elválasztva. A település déli határához közeledve a szántók (és néhány gyepterület) közé
erdőterületek ékelődnek. A vonalas létesítmények közül a közlekedési infrastruktúra elemeknek, illetve
a csatornahálózatnak van jelentős szerkezet-meghatározó szerepe. A területen a 86 sz. Főút, valamint
az arról leágazó, településközi utak fragmentálják a tájat, és osztják három részre a település
közigazgatási területét. A valaha mocsaras, most erdős területeken a lecsapoló csatornák hálózata
befolyásolja a tájszerkezetet.
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
Jánossomorja a Hanságban, Mosonmagyaróvártól délre, a Fertő-tótól nyugatra, a magyar-osztrák
országhatár mentén helyezkedik el. Adottságaiból adódóan területén a szántó, illetve az erdőterületek
dominálnak.
Jánossomorja tájképét és tájhasználatát a szántók uralják. Ez abból is adódik, hogy a térség vízrajzi,
talajtani, valamint éghajlati adottságainak köszönhetően kimondottan alkalmas a mezőgazdasági
termelésre. A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020. (V. 5.) számú rendelete (GyőrMoson-Sopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.2. melléklete által bemutatott “Kiváló
termőhelyi adottságú (a térképen sötétbarna színnel) és jó termőhelyi adottságú (a térképen
világosbarna színnel) szántóterület övezete” elhelyezkedései alapján látható, hogy mind a kiváló
termőhelyi adottsággal rendelkező szántóterületek, mind a jó termőhelyi adottsággal rendelkező
szántóterületek is jelentős kiterjedéssel rendelkeznek (53. ábra).
53. ábra: Kiváló és a jó termőhelyi adottságú szántók elhelyezkedése Jánossomorja és környékén

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr-MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.2. melléklet
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A művelési ágakat tekintve a tájhasználatok közül a mezőgazdasági területek vannak túlsúlyban, ezen
belül is a szántók, melyek a település közigazgatási területének jóval több mint felét teszik ki. A gyepek
aránya kisebb, az összes területnek mindössze 2-3%-a. A város területének közel harmadát erdő borítja,
amely így a második legjelentősebb külterületi területhasználat. Aránya meghaladja az országos átlagot
(22%). Jelentős arányú továbbá a kivett terület is. A kertek, gyümölcsösök, szőlők kismértékben vannak
jelen. A táj képét változatossá teszik további tájökológiai elemek megjelenése, úgymint a mezővédő
erdősávok, melyek pozitív hatással bírnak a tájat illetően. Gondoskodnak a széleróziós károk
minimalizálásáról, a talaj termékenységének fenntartásáról, a megfelelő párologtatásról.
A másik jelentős tájhasználati forma az erdő. Azok a település délkeleti, illetve délnyugati részén
nagyobb összefüggő területeken találhatóak.
15. táblázat: Az erdők elsődleges rendeltetése Jánossomorja közigazgatási területén belül
Erdőterületek elsődleges rendeltetése
Védelmi (ha)

Gazdasági (ha)

Közjóléti (ha)

Összesen (ha)

834,53

3173,46

22,15

4030,14

Egyéb
részletek (ha)
335,01

Mindösszesen
(ha)
4365,15

Forrás: Erdészeti Hatóság 2016. augusztus
Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint (15. táblázat) (54. ábra) túlnyomó többségben gazdasági,
kisebb részt védelmi célú erdők. Elhanyagolható a közjóléti erdők aránya. Az erdőtagokat csatornák
választják el egymástól nagy többségében. Az erdők nagy része állami tulajdonban van (4103,76 ha),
ahol a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt., a Lajta-Hanság Zrt., illetve az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
gazdálkodik. Ezen kívül közösségi és magán tulajdonú erdőterületek is nyilvántart az erdészeti hatóság.
A városközeli, illetve városszéli erdők jellemzően telepített nyarasok és akácosok.
54. ábra: Erdők övezete (sötétzöld) és az erdőtelepítésre javasolt terület (világoszöld) övezete
Jánossomorja és környékén

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr-MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.3. melléklet
Gyepek elszórtan helyezkednek el a külterületen, melyek zömében rétek és legelők. Szőlőterület csak
kis kiterjedésben, a belterületen található, valamint nem jellemző a kerti művelés sem. Ugyanakkor a
település nyugati, határhoz közel eső részén, egy jelentős méretű területen friss telepítésű gyümölcsös
(bodza ültetvény) található.
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A belterülettől északra 6 szélerőműből álló szélfarm található, amely egy szántóterületen van
elhelyezve, de a területhasználattal nem konkurál, azt nem zavarja. A település külterületein
lakóterületek is fellelhetőek. A lakott területekhez közel három tó található. Pusztasomorja
településrészen az egykori sporthorgászati tó, Mosonszentjánoson egy üdülőházakkal szegélyezett,
elsősorban rekreációs funkciójú tó, a belterülettől északra pedig egy kavicsbánya-tó.
A települést északról, északkeletről és délről nagyobb kiterjedésű ipari gazdasági területek szegélyezik.
Az iparszerű mezőgazdasági épületeken kívül ezeken a területeken találhatóak a településen működő,
nagyobb hazai vagy külföldi cégek telephelyei, raktárai, gyárépületei.
Összességében elmondható, hogy a település és környezetének tájképi megjelenését elsősorban az
erdő-, mező-, vízgazdálkodási területhasználatok, valamint kis mértékben az úthálózat alakítja ki. A
jövőben prioritásként jelenik meg ezen természeti értékek, táji jellegzetességek (mind természeti és
mind kultúrtörténeti vonatkozásban) megóvása, kezelése és fenntartása. A kitűzött cél elérése
érdekében a település 2021-2025-re elkészült környezetvédelmi programja határozott irányt fogalmaz
meg. Cél a tájra jellemző, természeti, esztétikai szempontból jelentőséggel bíró természeti értékek és
tájalkotó elemek védelme, a védendő értékekkel, területekkel kapcsolatos szabályozás aktualizálása, a
jelenlegi állapot megőrzése, lehetőség szerinti javítása, melyet közösen a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal
kíván végrehajtani (Jánossomorja Környezetvédelmi Programja 2021-2025).

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat szerint “a táj
integráns értékhordozó, komplex, kulturális, társadalmi, természeti kategóriát alkot, az Európai Táj
Egyezményhez való csatlakozásunk pedig megköveteli a tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a
tájkarakter kutatását és feltárását”. Az ennek megfelelően kijelölt övezetekben törekedni kell a
hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére. Törekedni kell a táji, történeti összefüggések,
valamint a kastélykertek, parkok eredeti területének feltárására, lehetőség szerinti rekonstrukciójára,
ezzel kapcsolatban az eredeti átlátások, kilátópontok rendszerének megőrzésére.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 3.4. melléklete alapján Jánossomorja város
közigazgatási területén belül is található kiemelt jelentőségű tájképvédelmi jelentőséggel bíró terület. A
55. ábra mutatja, hogy a barna színnel jelölt területek tartoznak ezen kategóriába. Az övezetbe tartozik
a település külterületének délnyugati területe, az Országos Ökológiai Hálózat ugyanazon helyen lévő
területével majdnem megegyező kiterjedésben. A városban országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete nem található. A fentiek alapján általánosságban elmondható, hogy Jánossomorja természeti,
táji értékekben bővelkedik, mely a település arculatát befolyásolja.
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55. ábra: Tájképvédelmi területek övezeteinek elhelyezkedése Jánossomorja közigazgatási területén és
annak közvetlen környezetében

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr-MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.4. melléklet

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
A települést számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti terület érinti.
Nemzetközi védelem: Natura2000
A biológiai sokféleség megőrzésének egyik eszköze az Európai Unióban az ún. Natura2000 hálózat,
amely létrehozásáról és a védelmi intézkedések rendszeréről két irányelv (és módosításai) rendelkeznek:
•
•

a Tanács 79/409/EGK sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről
a Tanács 92/43/EGK sz. irányelve a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények
védelméről.

Jánossomorja külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, része a Natura2000 hálózatnak. A
Natura2000 területek két csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és különleges
természetmegőrzési terület (SCI). Jánossomorján a belterülettől északra és délkeletre találhatók
különleges madárvédelmi területek, valamint délkeletre kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület (… ábra), melyek az alábbiak:
•
•

HUFH30005 Hanság 13557,4 ha
HUFH10004 Mosoni-sík 13209 ha
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56. ábra: Naura2000 területek övezeteinek elhelyezkedése Jánossomorja közigazgatási területén és
annak közvetlen környezetében

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr-MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.14. melléklet
Mivel ezeken a területeken a megőrzés, fenntartás, valamint a fenntartható gazdálkodás feltételeinek
biztosítása elsődleges szempont így ezt a településnek biztosítana kell. Ennek fontos pontjai, hogy új,
meglévő objektumokhoz nem kapcsolódó fejlesztési területeket nem kerülnek kijelölésre, továbbá a
hálózathoz tartozó területeket a beépítést teljes mértékben korlátozó kategóriába sorolja vagy azt
csupán minimális mértékben engedélyezi (Jánossomorja Környezetvédelmi Programja 2021-2025).
Nemzeti védelem: Fertő-Hanság Nemzeti Park területe
A Védett Természeti Területek Törzskönyve tartalmazza az országos jelentőségű védett területek közé
sorolandók listáját, melyen Jánossomorja közigazgatási területén belül is 28 db ingatlan szerepel, melyek
mindegyike a Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében van (Jánossomorja Környezetvédelmi Programja
2021-2025).
Helyi védelem
A város településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a tartalmazza az ezen
körbe tartozó természeti értékek listáját (16. táblázat). A rendelettel az Önkormányzat célja a természeti
emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése,
megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövőnemzedék számára
történő megőrzése és tervszerű fenntartása. A mellékletben felsorolt természeti értékek a következők:
16. táblázat: Védett helyi értékek listája
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés
juharlevelű platán (Platanus x hybrida)
fehér eper (Morus alba)
korai juhar (Acer platanoides)
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)
4 db kislevelű hárs (Tilia cordata) (eltérő helyrajzi
számon)
vadkörte (Pyrus pyraster)
2 db szürkenyár (Populus canescens) (eltérő
helyrajzi számon)
fekete nyár (Populus nigra)
magas kőris (Fraxinus excelsior)
kislevelű hársfa sor (12 db fa)
somorjai kiserdő
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12.

vadgesztenye fasor

Forrás: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XII. 18.) rendelete

1.12.3.3. Ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Terv határozza meg az ökológiai hálózat három övezeti kategóriáját, majd
pedig a megyei rendezés terv jelöli ki pontosan, folthatárosan az egyes kategóriákhoz tartozó
területeket. Az első kategória az ún. magterületek (zöld szín), melyek természetességüket, ökológiai
funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. A
második kategória az ökológiai folyosó övezete (narancssárga szín), amelybe olyan területek tartoznak,
amelyek döntő részben természetes eredetűek és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb
élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. A harmadik
övezeti kategória az ún. pufferterületek (citromsárga szín) kategóriája, amelyek elsősorban az első két
kategória értékeinek megóvására szolgál.
Jánossomorja tekintetében (57. ábra) a magterület által érintett területeken az elsődleges szempont az
ökológiailag értékes élőhelyek védelmének biztosítása, azok megőrzése és károsodásuk
megakadályozása. A magterület övezete a belterület északi határától egészen a közigazgatási határig
húzódik, és elsősorban szántóterületeket foglal magába. Az ökológiai folyósó területe is megtalálható a
település közigazgatási területén, melyhez a város belterületétől délre elhelyezkedő Nagy erdő területe
tartozik. Pufferterület övezetébe tartozó kisebb területek is képviseltetik magukat, melyekhez a
település közigazgatási határának délnyugati, valamint délkeleti határában található erdő, valamint
szántóterületek tartoznak.
57. ábra: Ökológiai hálózat övezetei Jánossomorja közigazgatási területén és annak közvetlen
környezetében

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr- MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.1. melléklet

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A tájban megjelenő tevékenységek napjainkra már szinte állandó jelleggel jelen vannak. Az ember és a
táj között konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két, szomszédos területhasználat egymással
konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét veszélyezteti, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. A
tájhasználati konfliktusokat elsődleges jellegük szerint funkcionális-, ökológiai-, valamint esztétikai
kategóriákba sorolhatjuk. A település tekintetében a három kategória megjelenhet és az alábbi
jelenségek okozhatnak problémát:
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1.12.4.1. Funkcionális tájhasználati konfliktusok
Jánossomorja 3 településből alakult ki. A mai napig megfigyelhetjük, hogy a település hárompólusú,
vagyis három központja van. Ezekben a központokban mindhárom településrésznek külön
megtalálhatók a fontosabb intézményeik, közfunkcióik. A településmagok térben is messze
helyezkednek el egymástól, szerkezetileg nem integrálódnak. A településszegélyen a lakóházak
kertvégeihez sokhelyütt közvetlenül, „puffer zóna” nélkül kapcsolódnak a szántók. A gépesített művelés
a zaj- és porszennyezéssel terheli a környezetét, így zavarja a lakófunkciót.
1.12.4.2. Ökológiai konfliktusok
A településtől délkeleti irányban 3 km-re regionális hulladéklerakó található. A hulladéklerakó megfelelő
helykiválasztásának köszönhetően nem kerül konfliktusba a lakó funkciójú területekkel, de egy
szántóterületen található, melynek funkcióját kismértékben korlátozza.
Jánossomorja szántóterületein sok helyen megfelelő mezővédő erdősáv-rendszer van, azonban a
belterülettől északnyugatra, délre és délnyugatra található három nagyobb, összefüggő szántóterület
fekszik. Ezeken a szántókon a talajok deflációveszélynek vannak kitéve. Az erdősávok ökológiai
folyosóként, az állatok búvóhelyeként is szolgálnának, valamint növelnék a terület biodiverzitását.
1.12.4.3. Vizuális, esztétikai konfliktusok
A településszegélyen található ipari gazdasági területeken jelen lévő, elszórtan elhelyezkedő raktár- és
egyéb épületek esztétikailag zavaró látványt nyújtanak. Tájba illesztésük sok helyen nem megoldott.
A lehetséges problémák tükrében azonban elmondható, hogy az adódó konfliktusok mértéke
összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthető. A jövőben tervezett beruházások létesítése, annak
környezetre gyakorolt hatása várhatóan jelen lesz és nem elhanyagolható szempont, így minden
tervezett tevékenység esetében szükséges a tevékenységgel szorosan összekapcsolódó és törvényileg
előírt környezeti hatásvizsgálat elvégzése.
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1.13.

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
A zöldfelületi rendszer elemeinek kialakítását, kezelését, fenntartását és védelmét keretekbe foglaló
dokumentum a város tekintetében a “Jánossomorja Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2017. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról módosításokkal egységes
szerkezetben” című dokumentum. A rendelet az ezekre vonatkozó azon szabályokat tartalmazza,
amelyek meghatározzák az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítását, az ökológiai
elemek és folyamataik védelmét. A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított
közparkok, közkertek a jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető,
sport- és rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, erdő- és
mezőgazdasági területek (kiskertek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes,
illetve fásított zöldsávok, fasorok).
Jánossomorja zöldfelületi rendszere igen változatos elemekből tevődik össze, legjelentősebbek a
belterületi szerkezeti jelentőségű zöldfelületek, közkertek, a temetők és a sportpályák területe. A
település zöldfelületi rendszerének elemei:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

belterületi zöldterületek (közkertek, közparkok)
sportpálya
temetők zöldfelületei
közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei
telken belüli zöldfelületek
mezőgazdasági területek
fasorok, erdősávok
erdőterületek
Bányatavak

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek
A település szempontjából lényeges, meghatározó zöldfelületi elemek:
Belterületi zöldterületek (közkertek, közparkok)
A település legjelentősebb zöldterületei. Négy szerkezeti jelentőségű zöldterület található: a Szent
István utca és a Halomalja utca sarkánál elterülő zöldterület, a Szent István utcai Szabadidő Park, a Szent
István út melletti zöldterület (a továbbiakban: a Szent István park), a Millenniumi park, és a Hársfa utca
- Óvári út - Szabadság tér - Bajcsy-Zsilinszky utca által közre zárt közpark.
Sportpályák
Számottevő zöldfelületként jelennek meg a belterületen a település sportpályái. Ezek az Ibolya utcai
sporttelep (legnagyobb); Mosonszentjánoson, a Dózsa György utca mellett található baseball pálya,
valamint a pusztasomorjai horgásztótól keletre kijelölt sportterület.
Temetők zöldfelületei
Jánossomorja mindhárom településrésze saját temetővel rendelkezik. Ezek közül a mosonszentjánosi a
legnagyobb, amely a városrész központjától északra helyezkedik el. Bejáratához vezető utat hársfasor
szegélyezi. A mosonszentpéteri temető a város keleti határában található, a beépített területek szélén
fekszik, növényállománya hasonló az előbbiéhez. A pusztasomorjai temető a város délnyugati határában
található.
Közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei
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Jánossomorja közterületeinek zöldfelületi ellátottsága és a zöldfelületek állapota jó. A település utcáinak
nagy része széles közterületi zöldsávokkal (1,5 – 2 m, helyenként 3 – 4 m) rendelkezik, ahol a
tulajdonosok egy része gondozza az ingatlana előtti területeket, illetve nagy részük önkormányzati
gondozásban van. A közterületeken előfordul tájidegen, az országban honos növényzettől idegen fajok
alkalmazása (például tuják – Thuja sp.), ám ezek csupán esetileg találhatóak meg a közterületeken. A
város az utóbbi hat évben utcafásítási programot hajt végre, melynek során több, mint 1200 fa került
elültetésre a város közterületein.
Telken belüli zöldfelületek
Jánossomorján a telkeknek belterületen belül való elhelyezkedésétől - így többnyire a telek méretétől,
illetve eltérő övezetbe tartozásától - függően eltérő a telken belüli zöldfelületek aránya és minősége is.
A hagyományos falusias lakóterületeken haszonkertek, míg a kertvárosias, valamint az új építésű falusias
területeken főleg díszkertek jellemzőek.
Mezőgazdasági területek
A külterületen elterülő szántóterületek és gyepek szintén zöldfelületi értékkel bírnak (lásd: 1.12.2.2.
Tájhasználat értékelése című fejezetben).
Erdőterületek
Az erdőterületek - mint a legösszetettebb társulási forma - jelentős mértékben járulnak hozzá a
település zöldfelületeihez. Jánossomorja területén fekvő erdőterületek nagy része a település déli
területein helyezkedik el. A település teljes területének valamivel több mint 28%-át képezik erdők. Ezen
kívül az utak mentén számos helyen fasorok húzódnak, mely növeli a fás szárú állomány össznagyságát,
így a zöldfelületek kiterjedését (58. ábra).
Bányatavak
•

A lakott területekhez közel három bányató található. Ezek közül az egyikben még napjainkban
is folyik a kitermelés, ezt az Asdag Kft. üzemelteti. A másik két tó különböző funkciót kapott. A
település nyugati részén található tavat horgász-tóként hasznosították, mely magán kézben van.
tó vízfelülete önkormányzati tulajdon, valamint a part mentén egy keskeny sáv is, mely
zöldterületen is rekreációs célból várható fejlesztés a zöldfelület meghagyása mellett.
58. ábra: Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete (Győr- MosonSopron Megyei Területrendezési Terv) és mellékletei: 3.3. melléklet
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése
A zöldterületekről általánosságban elmondható, hogy gondozottak, a fenntartási munkák minősége és
mennyisége megfelelő. Mindegyik városrész kellő mennyiségű közparkkal rendelkezik, melyeken több
helyen játszótér, pihenő található. Évente fásítási programok, az elmúlt 5-6 évben mintegy 1200 fa
került elültetésre.
A település közigazgatási területét tekintve az egy lakosra jutó zöldterület nagysága átlag felettinek
mondható, átlagosan 6,5 m2/lakos értékkel jellemezhető (59. ábra).
59. ábra: Egy lakosra jutó zöldterület nagysága Jánossomorján és környékén (m2)

Forrás: TeIR
A zöldfelületekre vonatkozóan határozott előírásokkal rendelkezik a település, melynek tartalmi elemeit
a “Jánossomorja Város Önkormányzata képviselő-testületének 21/2017. (XI. 30.) Önkormányzati
rendelete a helyi építési szabályzatról módosításokkal egységes szerkezetben” című dokumentum II. és
III. Fejezetek közvetve, valamint közvetlenül a IX. Fejezet 36. pontja szabályoz.
A település 2021-2025 közötti időszakot lefedő környezetvédelmi programjában az önkormányzat
feladatként fogalmazta, hogy mindenki számára a lehető legjobb életminőséget biztosítson, ennek
teljesítése érdekében egy tiszta, rendezett, megfelelő környezet álljon a város lakói rendelkezésére.
Ennek egyik feltétele a zöldfelületek megfelelő állapotának biztosítása, illetve méretük növelése. Az
említett környezetvédelmi program a zöldfelületi gazdálkodás tekintetében kiemelt célként fogalmazza
meg egyrészt
•
•

a város területén található közterületi zöldfelületek rendszeres gondozása, valamint
a közterületen található fákkal kapcsolatos feladatok elvégzése, melynek célja a közúti
közlekedésből származó terhelések (por, kipufogógáz, zaj) mérséklése, a város
levegőtisztaságának javítása, a nyári hőségnapokon kint tartózkodók közérzetének javítása.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint a már meglévő területek fenntartó
kezelése egyaránt hozzájárul a települési környezet kedvezőbbé és vonzóbbá tételéhez. Jánossomorja
zöldfelületre vonatkozó fejlesztési céljainak megjelölésében egyaránt szerepel a már meglévő
zöldfelületek fenntartó kezelése és védelme, valamint újabb területek zöldterületbe vonása egyaránt.
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Azonban a településen megfogalmazható zöldfelületekkel kapcsolatosan előforduló problémák és
konfliktusok a következőkben összegezhetők:
•
•

•
•

bár a város összes ingatlanára kiterjed a hulladékgyűjtési szolgáltatás, ennek ellenére
folyamatos problémát okoznak az illegális hulladékok/hulladéklerakók;
zöldfelületi szempontból jövőbeli konfliktusforrást jelenthetnek a fejlesztések. Ezek többsége a
zöldfelületi elemek ideiglenes (felvonulási terület) vagy tartós megszűntetésével jár (véglegesen
beépített). Figyelmet kell fordítani az ilyen jellegű tevékenységet követően a tájrendezési
feladatokra;
a városban tervezett parkolóhelyek és szilárd felületű útburkolatok kialakításánál is az előző
pontban említett konfliktussal kell számolni;
Jánossomorján 4 db közpark található, így e tekintetben jó helyzettel bír. Ahogy azt a 20212025-re vonatkozó környezetvédelmi programjában is leírja, a jövőben prognosztizálható
klímaváltozás okozta felmelegedésnél a városi hősziget effektus hatványozottabban fog
jelentkezni, mely fokozódó negatív hatásra a jövőben reagálni kell, így a jelentkező
konfliktushelyzetet a zöldfelületi területek kezelésével hatékonyan lehet kezelni a jövőben.
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1.14.

Az épített környezet vizsgálata

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
Jánossomorja teljes területe 14 896,4 hektár melyből 405,72 hektár belterület, 93,9 hektár un. volt
zártkert, 14 396,7 hektár külterület. A Jánossomorja várost jellemző 670 m2 /fő lakóterület nagyon
magas érték (és alacsony beépítési intenzitást takar) mely során nehezen biztosítható a városias
szolgáltatások egyenletesen magas színvonala. A beépítési intenzitás változására vonatkozólag bár nincs
pontos adat, de a településrendezési módosítási eljárások alapján megállapítható, hogy az elmúlt
években a beépítésre szánt területek beépítési intenzitása nőtt, sok helyen a korábbi falusias
lakóterületet, a kertvárosias lakóterület váltotta fel, korábban beépítetlen területek épültek be. A
beépítési intenzitás növekedésével párhuzamosan, megnőtt az alapfokú szolgáltatások és intézmények
iránti igény, melyek helyét (Településközponti terület) biztosítja a hatályos terv. A városban további
lakóterületi, kereskedelmi és szolgáltató, valamint ipari fejlesztési területek is rendelkezésre állnak. A
település fenntartható fejlődése érdekében javasolt elsődlegesen a barnamezős területek beépítésének
ösztönzése, valamint a minőségi fejlődés érdekében a település ellátását biztosító funkciók magas
színvonalon történő biztosítása. (Részletesen lásd.: A hatályos településszerkezeti terv megállapításai,
megvalósult elemek)
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Jánossomorja településszerkezetére a tagoltság jellemző. A tagoltságot elsősorban a város területét
átszelő közlekedési infrastruktúra (közúti és kötöttpályás közlekedés) okozza továbbá az, hogy a város
mai formájában több korábban önálló (Pusztasomorja, Mosonszentjános, Mosonszentpéter) település
összevonásával jött létre. Az egykor önálló települések összenövése a városközpont közeli városrészek
esetében a központ természetes terjeszkedése edvező folyamat, valamint nem hátrányos olyan
esetben, amikor két településrésznek lehetősége nyílik önálló központ fejlesztésére az összenövés
eredményeképpen, de nem tekinthető előnyösnek, ha az összenövés a perifériák alacsony intenzitású
növekedése következtében történik; vagy az infrastruktúrákkal csak rendkívüli költséges módon
ellátható területek jönnek létre.
A településen jelenleg hat településrész különíthető el, belterületen belül található az egykori
Pusztasomorja, Mosonszentjános és Mosonszentpéter, míg külterületen Hanságliget, Hanságfalva és
Újtanya.
Pusztasomorja központjának legmeghatározóbb eleme a Szent István királyról elnevezett római
katolikus templom. Ez a falu kezdetben egyutcás település volt, amely a mai Szent István utca mentén
helyezkedett el. A városrész központja és legfontosabb intézményei e köré az út köré csoportosultak. Itt
található Pusztasomorja egykori iskolája, illetve különböző üzletek. A településrész központjában az
épületek homlokzata az utcafrontra épült. A házak mögött található kerteket veteményesként
hasznosították. A településmagtól elsősorban észak felé terjeszkedett a település, itt nagyobb
kiterjedésű, szabályos utcahálózattal rendelkező lakóterület található.
Mosonszentjános központjában található a jánossomorjai városháza. Ez a település is az egyutcás falvak
jellemzőivel bírt az első katonai felmérés idejében, ennek köszönhetően a főutca körül alakult ki a
központ. Mosonszentjános városrész központjának is meghatározó eleme a keresztelő Szent Jánosról
elnevezett, 1769-ben épült római katolikus templom. Itt található a legtöbb üzlet és szolgáltatás.
Mosonszentjános városrész központjában az épületek homlokzata az utcafronton helyezkedik el. A
házak egy-két kivétellel egy szintesek és kisebb hátsókerttel rendelkeznek. Ez a településrész a
központtól északra és délre, valamint nyugatra Pusztasomorja felé terjeszkedett.
Mosonszentpéter Jánossomorja város legkeletibb városrésze. Központja a mai 86-os számú főút mentén
található. A településrész közintézményei - az óvoda és az iskola -, valamint kereskedelmi egységek
helyezkednek itt el. Az Árpád-kori alapokra épült, neoromán stílusú Szent Péter templom a főúttól egy
házsorral távolabb épült. Az előzőekhez hasonlóan, itt is az egyszintes, utcafrontra épült homlokzattal
rendelkező házak a jellemzőek. Ez a településrész elsősorban keleti irányban terjeszkedettó. A település
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külterületein egyéb lakóterületek is fellelhetőek. Jánossomorja korábban Habsburg főhercegi, illetve
Eszterházy birtok volt. Ezek az uradalmak nagy területeken gazdálkodtak, ami szükségessé tette a
külterületeken majorok létesítését. Így alakult ki a legtöbb külterületi lakóterület, mint: Újtanya,
Hanságfalva, és Hanságliget.
A külterületeken elsősorban szántóföldi művelésbe vont területek, valamint erdők váltják egymást. A
települést szinte teljesen szántók veszik körül, az erdők jórészt a déli részen helyezkednek el. A
külterületen lévő fontos létesítmény a településtől délkeletre, a 86-os út mellett található
hulladéklerakó. Belterületi területhasználat Jánossomorja beépített területei jellemzően lakóterületek,
ahol elsősorban kertes családi házak találhatóak, de van néhány társasház is.
A három településközpontban a zártsorú beépítésű szalagtelkek a jellemzőek, ugyanakkor az újonnan
beépített területeken az oldalhatáros beépítés a meghatározó. Jánossomorja intézményei szinte kivétel
nélkül a településközpontokban helyezkednek el. A három településközpont közül - helyzetéből
adódóan is - a mosonszentjánosi rendelkezik a legközpontibb szerepkörrel. A kereskedelmi és
vendéglátóhelyek jó része az intézményekhez hasonlóan Mosonszentjánoson található. Természetesen
mindhárom településmag rendelkezik valamilyen fajta vendéglátóhellyel. Ezek zömének a
településrészek központjában, a főút mentén van ingatlana.
Jánossomorja nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területfelhasználású területei a temetők és a
sportpályák területe. Különleges területnek minősül még a hulladékkezelési terület (hulladékudvar), ez
Mosonszentjánoson található, a település déli határában. Jánossomorja belterületeinek határában az
északi, keleti, déli és nyugati részeken is találhatóak ipari területek, míg az északi területen egy nagyobb
kiterjedésű kereskedelmi és szolgáltató terület helyezkedik el. Ezekben elsősorban építőipari,
élelmiszeripari, és mezőgazdasági létesítmények helyezkednek el.
Településszerkezeti szempontból meghatározó közlekedési hálózati elemek a 86.sz. RédicsSzombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút, a településről induló 8507 j. Jánossomorja
országhatár összekötő út, a 8508 j. Jánossomorja-Várbalog összekötő út, a 85107 j. Hanságfalva bekötő
út; valamint a településen belüli kapcsolatot biztosító 85308 j. Jánossomorja állomáshoz vezető út,
továbbá a településen áthaladó Hegyeshalom – Szombathely vasútvonal.

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és
a minőségi osztályok
Jánossomorja Város összterületének 91,3%-át termőterület teszi ki, melyből mezőgazdasági
termőterület 9378,61 hektár (ez a teljes terület 62,9%-a). Jánossomorja közigazgatási határain belül a
szántó művelési ágú területeken a 4-7, legelő művelési ágú területeken a 3-4, rét művelési ágú
területeken a 7, gyümölcsös művelési ágú területeken pedig a 4-5 minőségi osztályú földrészek
viszonyulnak átlagosnak, vagy átlag alattinak.
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60. ábra: Művelési ágak, 2020

Forrás: janossomorja.intermap.hu

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
szerint a település igazgatási területét építési szempontból beépítésre szánt (beépített, további
beépítésre kijelölt) területbe – amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett
beépítettsége legalább 10% − illetőleg, beépítésre nem szánt területbe – amelyen belüli övezetekben a
telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10% − kell sorolni.
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) 2021.08.22-től
hatályos önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról beépítésre szánt területek közé sorolja a
•
•
•
•
•
•

falusias és kertvárosias lakóterületeket;
településközponti vegyes területeket;
a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket;
ipari gazdasági és egyéb ipari területeket;
az üdülőházas és hétvégiházas üdülő területeket;
és a különleges beépítésre szánt területeket,

míg beépítésre nem szánt területek közé
•
•

•

Zöldterület
o Közkert
Erdőterületek
o Védelmi
o Gazdasági
o Közjóléti
Mezőgazdasági területek
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•
•

o Általános mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület:
o Vízfelszín
o Vízbeszerzési terület
Közlekedési és közműterület
o Közúti
o Kötöttpályás

A lakóterületek jelentős része falusias lakóterület, de már kertvárosias lakóterületek is megtalálhatóak
a településen.
Településközponti területek mindhárom településrész központjában találhatóak. Itt találhatók az
igazgatási, oktatási, művelődési, egyházi és egészségügyi intézmények, valamint különböző vendéglátó
illetve kereskedelmi egységek.
Kereskedelmi szolgáltató területek a település északi és déli részén, Mosonszentjános és
Mosonszentpéter településrészeken találhatóak.
Az ipari területek is minden városrészben fellelhetőek, a legnagyobb ipari terület a város északi részén
helyezkedik el.
A település egyetlen hétvégiházas beépítésű területe az északi városrészben található.
A belterületet nagy kiterjedésű általános mezőgazdasági és gyepterületek határolják.
A különleges területek beépítésre szánt (sport terület, temető, strand, hulladékkezelő, bánya,
szennyvíztisztító) és beépítésre nem szánt területek között is megtalálhatóak (idegenforgalmi terület).

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
Jánossomorja, mint ahogy azt korábban bemutattuk három településből alakult ki. Ennek megfelelően
a mai napig megfigyelhető a településen belüli három fő pólus, vagyis három (al)központ, melyekben
külön-külön megtalálhatók a fontosabb intézmények, közfunkciók.
A Balassi Bálint Művelődési Ház (székhelye: 9241 Jánossomorja, Óvári út 1.) három telephellyel
rendelkezik. A Városi könyvtár a Szabadság u. 2. szám alatt, a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény
a Szabadság u. 24. szám alatt, míg a Sós Antal Közösségi Ház a Szent István utca 39. szám alatt működik.
A Városi Könyvtár funkciója az elmúlt években sokat változott, de továbbra is legfontosabb feladata a
„hagyományos” könyvtári feladatok ellátása, valamint korszerű informatikai szolgáltatások biztosítása.
A Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény a település történetét bemutató hely- és tájtörténeti
kiállításként üzemel.
Jánossomorja településen egy bölcsőde működik. A Kék Bagoly Bölcsőde az Óvári u. 4. szám alatt
található.
A Jánossomorjai Aranykapu óvoda (Jánossomorja, Óvoda u. 13.) négy tagóvodával rendelkezik (Székhely
Óvoda, Péteri Tagóvoda, Somorjai Tagóvoda, Újrónafői Tagóvoda).
A jelenlegi formában működő Jánossomorjai Körzeti Általános és Művészeti Iskolát 2004. szeptember 1jén alapította Jánossomorja Város, Várbalog és Újrónafő községek önkormányzata iskolafenntartói
társulás keretében. Az iskola jelenleg a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működik.
Az Intézmény jelenleg két telephelyen látja el az általános iskoláskorú gyerekek nevelését és oktatását:
•
•

Központi Felsõ Tagozat [Iparos u. 10.];
Központi Alsó Tagozat [Szabadság u.24.];
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•
•

Klafszky Katalin Tagiskola [Rákóczi u.51.];
Művészetoktatási intézményegység [ Iparos u. 10.
és Rákóczi u.51.])

Minden telephelyen egységes szemléletű, de a helyi hagyományokra épülő program szerint dolgoznak.
Fejlesztőpedagógusok, logopédus, gyógytestnevelő, pszichológus segíti tanulóinkat a szükséges
készségek, képességek megszerzésében.
A település legnagyobb iskolája, valamint az ahhoz kapcsolódó tornacsarnok és uszoda, valamint a
Városháza is Mosonszentjánoson található, akárcsak a gyógyszertár, és az orvosi rendelők.
A kereskedelmi és vendéglátóhelyek jó része az intézményekhez hasonlóan Mosonszentjánoson
található, de mindhárom településmag rendelkezik valamilyen fajta kereskedelmi szolgáltatással.
Néhány vendéglátóhely a centrumoktól távolabb fekvő lakóterületekben is fellelhető.

1.14.1.5.

Alulhasznosított barnamezős területek

1.14.1.6.

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
A közel 148 négyzetkilométeres város telekstruktúrájáról egyedi megállapításokat nem lehet tenni, de
néhány jellemző adatra és arányra rámutatunk.
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Az egykori települések központi magjai többnyire megőrizték a korábbi telekstruktúrát, beépítési módot,
léptéket. A települési központok őrzik még a korábbi egyutcás, majd több utcás szalagtelkes falvak
emlékét. A településközponttól távolabb eső lakóterületekre a sematikus, szabályos négyszöges, a
lakóutcára merőleges, közel azonos méretű telekosztás a jellemző. A mérnöki telekosztású
településrészeken kialakult szabályos struktúrák közül a falusias lakóövezet telekméretei jellemzően
kisebb méretűek (400-700 m2-es), míg a kertvárosias lakóterületek telkei nagyobbak 8000-1000-esek.
A településközponti területek jellemző telekmérete 400m2, ez alól kivételt képeznek az intézmények
telkei.
1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat
Jánossomorja város önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 2022. január 1-i adatok alapján 636 db
ingatlan, amelynek nagy része közút, árok vagy egyéb közterület. Az ingatlanvagyont képezi továbbá a
sporttelep, a temető, az általános iskola telkei, az óvoda telkei, a kultúrház, a városháza, a könyvtár, a
posta, valamint további néhány, a közigazgatási területen elszórtan elhelyezkedő beépítetlen terület,
illetve zártkerti megnevezésű ingatlan. A település teljes ingatlanvagyonának értéke: bruttó
3.822.180.920 Ft.

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
A város rendelkezik ingatlankataszterrel. Az önkormányzati ingatlankataszter tartalmazza Jánossomorja
valamennyi ingatlanának a törvényben meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és
más, jogi szempontból lényeges (releváns) tényeket.
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61. ábra: Jánossomorja önkormányzati ingatlanvagyona a belterületen a közterületek kivételével

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A város rendelkezik rendszeresen frissített földmérési alaptérképpel.

1.14.5. Az építmények vizsgálata
Az országos és helyi védelemre érdemes építményeket a koncepció 1.14.6. Az épített környezet
értékeiről szóló fejezet tartalmazza. Az egyéb építményekről a város térinformatikai rendszere tartalmaz
adatokat.
1.14.5.1. Funkció, kapacitás
Mint ahogy azt már a 1.14.1.4. fejezetben bemutattuk a város fejlett intézményhálózattal rendelkezik.
Az intézmények kapacitását az alábbi táblázat mutatja.
17. táblázat: Az intézmények kapacitása
Intézmény típusa
Bölcsődék száma (bölcsődés gyerekek tényleges
létszáma és a finanszírozás szempontjából
nyilvántartott létszám):

Óvodák száma (óvodás gyerekek tényleges
létszáma és a finanszírozás szempontjából
nyilvántartott létszám):

Általános iskolák száma (tanulók tényleges
létszáma és a finanszírozás szempontjából
nyilvántartott létszám):

Intézmények száma / férőhelyek száma / létszáma
1. Bölcsődék száma: 1 bölcsőde
2. Tényleges létszám: 44 fő
3. Finanszírozás szempontjából nyilvántartott
létszám: 29 fő
4. Tényleges férőhely 2022. március óta: 47 fő
(férőhely bővítés volt, de még a finanszírozás
szempontjából ezt követően fog változni a
létszám)
• Óvodák száma: 1 óvoda, 3 tagóvodával
• Tényleges létszám: 190 fő
• Finanszírozás szempontjából nyilvántartott
létszám: 177 fő
• Tényleges férőhely: 195
• Egy iskola két telephellyel.
• Tényleges létszám: 476 fő
• Finanszírozás szempontjából nyilvántartott
létszám: 522 fő
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Alapfokú művészeti intézmény (tanulók
tényleges létszáma és a finanszírozás
szempontjából nyilvántartott létszám):

•
•

Egy intézmény.
Létszám: 95 fő

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
A település lakóterületeinek épületei szinte kivétel nélkül oldalhatáron állók, kivitelként néhol
szabadonálló beépítés is megfigyelhető. A településközponti területeken zártsorú, oldalhatáron álló és
szabadonálló beépítés is megfigyelhető, de a településmagok főutcáin a zártsorú a jellemző beépítés. A
gazdasági területek épületei jellemzően szabadon állnak.
Sem a magán telkek, sem az önkormányzati telkek beépítése jellemzően nem „zsúfolt”. A beépítési
sűrűség 20-30% körül van, a lakóterületek beépítésének legnagyobb mértéke 30%. Az épületmagasság
megengedett legnagyobb mértéke lakóterületen 4,5-6,5 méter között van. A gazdasági területeken a
7,5 m-es épületmagasság is megengedett.
Jánossomorján a telkeknek belterületen belül való elhelyezkedésétől - így többnyire a telek méretétől,
illetve eltérő övezetbe tartozásától - függően eltérő a telken belüli zöldfelületek aránya és minősége. A
hagyományos falusias lakóterületeken haszonkertek, míg a kertvárosias, valamint az új építésű falusias
területeken főleg díszkertek jellemzőek. A zöldterületek legkisebb mértéke lakott területen 50%.
1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom
Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke lakóterületen 4,5-6,5 méter között van. A
gazdasági területeken van ahol a 12,5 m-es épületmagasság is megengedett. Az épületek szintszámai
fentieknek megfelelően a megengedett legnagyobb építménymagasság függvényében alakulnak, egy ill.
kétszintes épületek a jellemzőek. A tetőidomok tekintetében a nyeregtetős és a kontytetős (ill. csonka
kontytetős) tetőforma a leggyakoribb a telpülésközponti és hagyományos beépítésű lakóterületeken,
míg az újonnan beépült településrészeken az összetett tetőformák is megtalálhatók. Az ipari és
gazdasági területeken a lapostetős épületek a legelterjedtebbek.

1.14.5.4. Településkarakter helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes
épülettípusok
A település karakterét, helyi sajátosságait és annak megőrzését Jánossomorja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 23/2017. (XII. 18.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete
szabályozza.
A helyi védelem célja Jánossomorja településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti
örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára
történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része,
ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
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62. ábra: Településképi szempontból meghatározó területek (belterület)

Forrás: 1. sz. melléklet a 23/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

1.14.6. Az épített környezet értékei
Jánossomorjatöbb évszázados múltra visszatekintő településrészekből áll, ahol az építészeti értékek
magas arányban maradtak fenn a központokban. A hagyományos építészet jellemzői közül számos
lakóépület és közintézmény őrzi még a térségre jellemző, hagyományos építészeti vonásokat, illetve
számos hagyományos utcakép maradt fenn. Jánossomorja esetében 2016-ban készült örökségvédelmi
hatástanulmány, és az abban foglaltak továbbra is helytállóak.

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Jánossomorja három egykor önálló községet foglal magába. Mosonszentpéter 1950-ben lett
Mosonszentjános része, majd az így kibővült Mosonszentjános és Pusztasomorja (németül
Wüstsommerein) 1970-ben egyesültek Jánossomorja néven.
Jánossomorja az osztrák határ mellett, a Hanság és a Mosoni-síkság területén fekszik. A város sík
területen terül el, ahol a lakóterületet egykor nagy kiterjedésű mocsarak vették körül. Ezen domborzati
és vízrajzi adottságok határozzák meg a település tájszerkezetét. A településen a szántók dominálnak,
melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vannak egymástól elválasztva. A település déli határához
közeledve a szántók (és néhány gyepterület) közé erdőterületek ékelődnek. A vonalas létesítmények
közül a közlekedési infrastruktúra elemeknek, illetve a csatornahálózatnak van jelentős szerkezetmeghatározó szerepe. A területen a 86 sz. főút valamint az arról leágazó, településközi utak
fragmentálják a tájat, és osztják három részre a település közigazgatási területét. A valaha mocsaras,
most erdős területeken a lecsapoló csatornák hálózata befolyásolja a tájszerkezetet. A fentiek
értelmében kimondhatjuk, hogy az erdő-, mező-, vízgazdálkodási területhasználatok, valamint kis
mértékben az úthálózat felelős Jánossomorja mozaikos tájszerkezetének kialakulásáért. A város
belterülete a közigazgatási terület északi felének közepén helyezkedik el. A településnek délnyugatészakkelet irányban van a legnagyobb kiterjedése. A belterületekhez viszonylag közel, attól északra
bányató található.
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A településközpontokban találhatóak Jánossomorja legértékesebb épületei, ezt az is jelzi, hogy a
Jánossomorjában található műemléki védelem alatt álló épületek mindegyike ezeken a
településrészeken található. A kialakult beépítés és a meglévő épületállomány sok helyütt őrzi még a 19.
században létrejött településképet. A településközpontok meghatározó épületei mindhárom esetben a
római katolikus templom. A pusztasomorjai Szent István templomot 1713 és 1735 között építették az
egykori középkori templom helyén. A mosonszentjánosi Keresztelő Szent János templomot 1769-ben
Albert Kázmér bajor választófejedelem építette barokk stílusban. A mosonszentpéteri, Árpád kori
alapokra épített Szent Péter templom 1906-ban nyerte el mai neoromán formáját. Kiemelendő még a
Szent Vendel kápolna Pusztasomorján, a Kálvária, valamint az iskola Mosonszentpéteren, a Városháza
és a régi iskola épülete Mosonszentjánoson. A településközpontokban az épületek zártsorúan vagy
hézagosan zártsorúan állnak, jellemzően egyszintesek. Ez a beépítési mód a korábbi polgáriasodott
településekre utal. Az épületek jelentős része a településközpontban zártsorú vagy hézagosan zártsorú.
Az épületek mögött legtöbb esetben kertek találhatóak, melyeket az épületeken keresztül lehet
megközelíteni. A településközpontok jellegében napjainkban is visszatükröződnek az egykori egyutcás
település sajátosságai.
1.14.6.2. Világörökségi terület
1991-ben a hansági és a fertő-tavi tájvédelmi körzet összevonásával jött létre a Fertő-Hanság Nemzeti
Park, amelyet 2001-ben az UNESCO felvett a világörökség listájára, kultúrtáj kategóriában. E táj hansági
területrészéből mintegy 352 hektár védett terület található Jánossomorja közelében a Koronaerdő és a
Hegyesdomb térségében. Egyéb világörökségi terület nem található a településen.

1.14.6.3. Világörökségi és világörökségi várományos terület
1991-ben a hansági és a fertő-tavi tájvédelmi körzet összevonásával jött létre a Fertő-Hanság Nemzeti
Park, amelyet 2001-ben az UNESCO felvett a világörökség listájára, kultúrtáj kategóriában. E táj hansági
területrészéből mintegy 352 hektár védett terület található Jánossomorja közelében a Koronaerdő és a
Hegyesdomb térségében.

1.14.6.4. Műemlék, műemlékegyüttes
Jánossomorján négy országos védelem alatt álló műemlék található, ezek a településrészek templomai,
valamint egy Krisztus szobor, ami a mosonszentjánosi plébánián lehet megtekinteni. Mindegyik
műemlékhez tartozóan ex-lege védett műemléki terület került kijelölésre.
Az országos védelem alatt álló műemlék építmények listája a következő:

18. táblázat: Jánossomorjai műemlékei
Ssz

Név

Cím

Hrsz

Azonosító

Leírás

1.

Római
katolikus
templom

Szent
István u.
34.

2139

4473

A Szent István király nevét viselő római katolikus
templomot a korábbi középkori templom helyén
valamikor 1713 és 1735 között barokk stílusban
építették át. A templom oldalfalán lévő
emléktábla a második világháborúban elesett
pusztasomorjai hősi halottaknak állít emléket. A
templom előtt XIX. századi kőkereszt áll.
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2.

Római
katolikus
templom

Szabadság
u. 30.

1227

4470

3.

Római
katolikus
templom

Bartók
Béla u.

381

4472

4.

Krisztus
szobor

Dr. Dicsőfi
Endre utca
30.

1227

4471

Habsburg Mária Krisztina és férje, Albert Kázmér
szász választófejedelem építette barokk stílusban
1769-ben az alacsony homlokzatú, Keresztelő
Szent János tiszteletére szentelt hosszhajós
templomot. A múlt századi főoltárkép Keresztelő
Szent Jánost mutatja. A templom előtt Nepomuki
Szent János barokk szobra található.
A templom Árpád-kori alapokon épült, ezt a
torony alsó harmadának kváderkövei és a
homlokzat előtti oszlopok bizonyítják. A XVI.
századi - az idők során többször elpusztult templom jelenlegi neoromán stílusban átépített
formáját 1906-ban nyerte el. Védőszentje és
névadója Szent Péter apostol. A templombelső
mennyezete 1938-ban készült.
Krisztus-szobor, a 19. sz. elején készült, a
plébánián elhelyezve. Eredetileg fából készült, de
jelen állapotában súlyosan sérült. A szobor teste
hiányos, a faanyag sérült.

A Forster Központ adatszolgáltatása alapján a műemlékek körül egy-egy műemléki környezet kerül
megállapításra, ezek a következők:
19. táblázat: Jánossomorjai műemlékei körül kijelölt műemléki környezetek
Ssz

Név

Hrsz

Azonosító

1.

Római katolikus templom

26631

2.

Római katolikus templom

3.

Római katolikus templom

2051/2, 2053, 2054, 2055/1, 2057, 2058/1,
2059/1, 2059/2, 2061/2, 2062, 2063, 2064,
2101, 2126, 2130, 2131, 2132, 2134, 2137,
2140/1, 2140/2, 2141, 2144, 2145/1, 2145/2,
2146, 2147, 2148
1231/2, 1232, 954/2, 1230/3, 1230/1, 1229,
1228, 1226/2, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218,
1216, 1214/2, 1157, 1156, 1152/4, 1152/1,
1150, 1149, 1147, 1146, 1144/1, 1142, 1139,
1225
296, 297, 300/3, 380/2, 380/1, 379, 378/4,
378/3, 378/2, 345/6

4.

Krisztus szobor

1218, 1219, 1220, 1221, 1226/1, 1226/2,
1245,
1261/1, 1265, 1266, 1267/1, 1227

26627

26622

26628

Helyi védelem
A települési bejárás alapján több olyan épület és műtárgy is található a településen, amely védelméről
gondoskodni érdemes, mert a műemlékek mellett megőrzik a település karakterét.
20. táblázat: Jánossomorjai helyi védelemre érdemes épületei és műtárgyai
Ssz
1.
2.

Név
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola alsó tagozat
épülete
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda központi épülete
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Hrsz
1156

Cím
Szabadság u. 21.

1115

Óvoda u. 13.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Városháza
Posta
Könyvtár
Mosonszentjánosi plébánia épülete
Malom
Egykori gazdasági épület
Vasútállomás
Lakóépület
Pince borozó-étterem (egykori takarékpénztár központ)
Lakóház (Heidebauer ház)
Lakóház (Heidebauer ház)
Heidebauer ház
Mosonszentjánosi temető kápolnája
Lakóház (Mayer-Amon-féle ház)
Lakóház (Stacker-féle ház)
Breier-féle lakóház
Bloch Manó családorvos család háza
lakóház kapuja
Kápolna (régi temetőkápolna)
Mária szobor
Nepomuki Szent János barokk szobra (?)
Hármashalom
Gát című szoborcsoport
Balassi Bálint csatajelenet scraffitto
Alsó-Fehérkereszt
JánossomorjaiÁltalánosIskolaKlafszkyKatalin Tagiskola
Egykori gazdasági épület
Heidebauer parasztház és pajtája

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Heidebauer lakóház
Heidebauer lakóház
Wurzinger lakatos egykori lakóháza
Heidebauer gazdasági épület
Mosonszentpéteri temető kápolnája
Gazdasági épület
Kálvária
Világháborús emlékmű
Kőkereszt
"Pullmann" kereszt
Egykori pusztasomorjai, 3. számú általános iskola
épülete
Szent Vendel-kápolna
Gazdasági traktus és pajta
Kőkereszt
Szent Háromság oszlop (Rozália szobor)

46.

Kőkereszt

1960
2148
1757/2
2 0 1/1
0
1
2139

47.

Mária kép

0788/4

109

1140/1
729/1
1192
1227
732/1
1506/2
725/6
1180/1
1113/1
1239/1
1133/1
1240/1
1415/2
1466
1446
735
879/2
1130
1439
1228
1222
1222
841
875
4508
375
320/1
224/2;
226/2
371
467
636/1
657/5
4302
4369
219/1
379
4361
503
2119

Szabadság u. 39.
Vasút u. 29.
Szabadság u. 2.
Szabadság u.
Óvári u. 3-5.
Nándor u. 5. előtt
Vasút utca
Szabadság u. 5.
Óvoda u. 13.
Szabadság u. 50.
Szabadság u. 43.
Szabadság u. 52
Várbalogi út
Dózsa György u. 16.
Dózsa Gy. u. 3. (1'?)
Malom u. 1.
Vasút u. 24.
Szabadság u. 49.
Dózsa Gy. U. 1.
Szabadság u. 30.
Szabadság u.
Szabadság u. 28.
Óvári út
Óvári u. 1.
Fehérkereszt utca
Rákóczi u. 51
Bartók Béla utca
Liget u. 25.
Rákóczi utca 61.
Rákóczi u. 102.
Ady Endre u.
Óvári út
Temető utca
Liget u. 35
Rákóczi u. 47.
Újtelep u.
Ady Endre u. 17.
Szent Istvá utca
18.
n
Szent István utca 65
Szent István u.
Dózsa Gy. U. 61.
Tarcsai utca
Szent István utca
(templom előtt)
Berecsnyiutca
határfelé
vezető szakasza

A helyi egyedi védelem alatt álló természeti értékek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

juharlevelű platán (Platanus x hybrida) 732 hrsz.
fehér eper (Morus alba) 732 hrsz.
korai juhar (Acer platanoides) 657/2 hrsz.
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 732 hrsz.
kislevelű hárs (Tilia cordata) 725/6 hrsz.
kislevelű hárs (Tilia cordata) 1157 hrsz.
kislevelű hárs (Tilia cordata) 733/9 hrsz.
vadkörte (Pyrus pyraster) 0266 hrsz.
szürkenyár (Populus canescens) 0265 hrsz.
szürkenyár (Populus canescens) 0265 hrsz.
fekete nyár (Populus nigra) 0533 hrsz.
magas kőris (Fraxinus excelsior) 0627 hrsz.
kislevelű hárs (Tilia cordata) 0997 hrsz.
kislevelű hársfa sor (12 db fa) 682 hrsz.
somorjai kiserdő 1891-1928 hrsz.

Helyi egyedi védelem alatt álló épített értékek:
1 Mosonszentjánosi Körzeti Általános Iskola főépülete Szabadság u. 21. 1156
2 Mosonszentjánosi Aranykapu Óvoda főépülete Óvoda u. 13. 1115
3 Városháza főépülete Szabadság utca 39. 1140/1
4 Könyvtár Szabadság utca 2. 1192
5 Egykori malom Óvári út 3-5. 723/1
6 Heidebauer lakóház Szabadság u. 50. 1239/1
7 Mosonszentjánosi temető kápolnája Várbalogi út 1415/1
8 Mayer-Ámon féle ház Dózsa Gy. u. 16. 1466
9 Régi temető kápolna Dózsa Gy. u. 1. 1439
10 Jánossomorjai Általános Iskola Rákóczi u. 51. 375
11 Heidebauer lakóház Rákóczi u. 61. 371
12 Mosonszentpéteri temető kápolnája Temető utca 4302
13 Szent Mihály kápolna és kálvária Liget utca 35. 219
14 I.sz. általános iskola Szent István u. 18. 2119
15 Szent Vendel kápolna Szent István utca 65. 1960
16 Mária szobor Szabadság u. 30. 1228
17 Fehérkereszt Fehérkereszt utca 4508
18 Nepomuki Szent János szobra Szabadság u. 1222
19 Hármas halom Szabadság u. 28. 1222
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20 Munkás paraszt emlékmű Óvári út 841
21 Világháborús emlékmű Rákóczi u. 47. 379
22 Kőkereszt Újtelep utca 4361
23 Pullmann kereszt Ady E. u. 17. 503
24 Kőkereszt Szent István u. 2139
25 Kőkereszt Dózsa Gy. u. 61. 1757/2
26 Szentháromság oszlop Tarcsai utca 2001/11
27 Mária kép Bercsényi u. 0788/4
28 Sgrafitto Balassi Bálinról a művelődési ház oldalán Óvári u. 875
29 Lakóház Szabadság u. 49. 1130
30 Világháborús sírok Temető
31 ’56-os sírok Temető

1.14.6.5. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési
emlékhely
A településtől északnyugatra, a várbalogi út mentén elterülő földeken a rómaiak időszakától indul meg
a lelőhelyek sűrűsödése. A telepnyomok és a külön álló épületek/villagazdaságok és a hozzájuk
kapcsolódó temetők, illetve a gazdag leletanyag mutatják a terület fejlettségét és sűrű
településhálózatát. A térség fejlettsége összefüggésben lehetett, a közelben állomásozó római
katonasággal. A távolsági kereskedelemre és más birodalmi területekkel való kapcsolatra mutatnak, a
több lelőhelyen is felszínre került terra sigilláták és más reprezentatív leletanyag is. Itt az avar temető, a
langodard sírok jelzik a rómaiak utáni „településkontinuitást”.
1.14.6.6. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
Jánossomorján négy országos védelem alatt álló műemlék építmény található, ezek a település
templomai, valamint egy szobor. Mindegyik műemlékhez tartozóan ex-lege védett műemléki terület
került kijelölésre.

1.14.7. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.7.1. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Jánossomorja területén kiemelten védett régészeti lelőhely nem található. A vizsgált területen belül
összesen 94 régészeti lelőhelyről vannak ismereteink, amelyek a térség, neolitikumtól kezdődő,
folyamatos lakottságára utalnak. Ahogy erről korában is szó volt régészeti lelőhelyek topográfiája alapján
szembetűnő, a természeti környezet adottságaihoz való igazodás. A Hanság mocsarából kiemelkedő
dombhátak, szigetszerű kiemelkedések tulajdonképpen a történeti tájban megjelenő különböző korú
régészeti lelőhelyek sajátos indikátorai. Így nem meglepő, hogy egy-egy kedvező adottságú helyszínen
több korszak régészeti örökségével egy időben találkozhatunk. A különböző kiterjedésű lelőhelyek –
feltehetően a kedvező települési adottságokból kifolyólag – egy-egy kisebb térségben sajátos
csoportokat alkotnak. Így az egyes önálló lelőhelyekre vonatkozó adatok mögött több esetben
összefüggő, nagy kiterjedésű történeti települések, települési rendszerek sejthetőek. A vizsgált régészeti
lelőhelyek közül az alábbiak azonosító számú lelőhelyek esetén azonosítható romai kori épített örökségi
elem: 57336, 57341, 57363, 57365, 57367, 57370, 57386, 57455, 31142, 31143, 31147, 32307. Az
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57367-es Jánossomorja - Kecskedűlő lelőhelyen több római épület: köztük egy kisebb fürdőt és műhely
régészeti kutatása is megtörtént. Jánossomorja külterületén egy ismeretlen helynevű és titulusú
középkori templom ismert (azonosító: 58433 Rohrer-földek IV.) A középkori forrásokból ismert
települések templomai tulajdonképpen eredeti alapjaikon lettek megújítva, ma is használatban vannak,
ezek területén nincs a jelenlegi beépítettség esetleges változásaiból és a középkori templom körüli
temetők ez által való érintettségéből fakadónál nagyobb kitettség.

1.14.8. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A külterületen több elhagyott, funkcióját vesztett épület is megtalálható. Ezek jellemzően egykori
határőrlaktanyák, illetve mezőgazdasági ipari létesítmények. Ezeknek az ingatlanok hasznosítás és
karbantartás hiányában folyamatosan pusztulnak és idővel csak mint romok maradnak majd meg
Jánossomorja külterületén. A külterületen elhelyezkedő lakóterületek is konfliktust jelentenek.
Jánossomorja külterületén a várostól délre található Hanságliget, Hanságfalva, valamint Villanytelep, a
belterületektől északra, a Várbalog felé vezető út mentén Újtanya helyezkedik el. Ezeknek a külterületi
lakóterületeknek igen kicsi a lakossága és egyre nagyobb problémát jelent az elnéptelenedés. Ez
elsősorban Villanytelepet, valamint Hanságfalvát érinti, mely településrészek infrastrukturális
ellátottsága és megközelítése is rosszabb. Ezen a két településrészen már csupán 1-1 lakos él, a többi
épületben már nem lakik senki és fokozatosan romlik is az állapotuk. Hanságligeten és Újtanyán többen
élnek, ezeken a településrészeken azonban a különböző szolgáltatások hiánya, az intézmények
elérhetősége okoz elsősorban konfliktust. Jánossomorja közútjainak egy része rossz állapotban van. Az
úthálózat egyes elemeinek felújítása és karbantartása nagymértékben javítana a települési funkciók
elérhetőségén.
Vizuális, esztétikai konfliktusok: A településszegélyen található ipari gazdasági területeken jelen lévő,
elszórtan elhelyezkedő raktár és egyéb épületek esztétikailag zavaró látványt nyújtanak. Tájba
illesztésük sok helyen nem megoldott. Mosonszentpétertől északkeleti irányban elhelyezkedő 6 darab
szélerőműt is esztétikai konfliktus forrásaként említhetjük. Ezek a szélkerekek a település több pontjáról
is látszanak, és zavaró látványt nyújtanak. A szélkerekektől északra az Asdag kavicsbánya telephelye
jelent vizuális konfliktust. Ugyan töltésekkel és fásítással a tájbaillesztés valamilyen szinten megoldott,
azonban a bányagépek, illetve a kibányászott kavicshalmok továbbra is zavaró látványt nyújtanak.
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1.15.

Közlekedésvizsgálat

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
A településnek nincs közvetlen kapcsolata az országos gyorsforgalmi hálózattal. A településen halad
keresztül a 86.sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút, illetve a településről indul
a 8507 j. Jánossomorja- országhatár összekötő út, a 8508 j. Jánossomorja-Várbalog összekötő út, a
85107 j. Hanságfalva bekötő út; továbbá a településen belüli kapcsolatot biztosítja a 85308 j.
Jánossomorja állomáshoz vezető út.
A tágabb térség legjelentősebb útja az M1 autópálya a településen áthaladó 86 sz. főút mellett. Az M1
autópálya Budapestről Győr-Hegyeshalom irányába vezet. Az M1 autópályának a mosonmagyaróvári
lehajtója található legközelebb a városhoz (11 km). Itt három nemzetközi főútvonalnak találkozik (E60,
E65, E75). Ebben a pontban két fontos észak-déli és egy nyugat-keleti európai közlekedési tengely metszi
egymást, ezzel rendkívül jó közlekedésföldrajzi elhelyezkedést biztosítva a térségnek.
A 86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút fontos tranzitútvonal NyugatMagyarországon, észak-déli tengelyben biztosítja a kapcsolatot Mosonmagyaróvár, mint fontos
közlekedési csomópont és a rédicsi határ között - a vasi megyeszékhelyen keresztül.
Jánossomorja periférikus elhelyezkedésű település a nyugati országhatár mellett. A szomszédos
településekkel való közlekedési kapcsolata jónak mondható, bár viszonylag kis településsűrűségű
területen található a város. A települések megközelítését az utak állapota határozza meg elsősorban.
Jánossomorja közúti és vasúti hálózatát a következő ábra szemlélteti.
63. ábra: Jánossomorja közúti és vasúti hálózata

1.15.2. Közúti közlekedés
A településen több országos összekötőút halad keresztül, melyek a település fő gyűjtőút-hálózati
elemeit képezik.
Az országos közutakhoz és a gyűjtő utakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái. A főutakon és a gyűjtő
utakon kívül a lakóutcák sok esetben szűkek, szabályozási szélességük kicsi. Az önkormányzati
belterületi utak 68,7%-a kiépített, burkolt.
A települést érintő országos közutak forgalmi adatait a következő táblázat tartalmazza.
21. táblázat: A települést érintő országos közutak forgalmi adatai
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Út
86. sz. főút (8507. összekötő úttól délre)
86. sz. főút (8507. összekötő úttól északra)
8507. j. összekötő út
8508. j. összekötő út
85107. j. bekötő út
85308. j. állomáshoz vezető út

Forgalomnagyság, E/nap
2016
2017
7 966
8 958
12 007
13 404
4 076
4 201
377
387
457
472
167
172

2018
8 576
12 972
4 208
386
469
171

2019
9 118
13 938
4 419
403
488
178

2020
7 570
11 910
4 368
404
485
178

Az utak tulajdonviszonyait és nagyságát a következő összefoglaló táblázat szemlélteti. A települési
úthálózat 131 km hosszú a Magyar Közút adatszolgáltatása alapján, aminek a jelentős része
önkormányzati tulajdonú – a Magyar Közút kezelésében lévő országos utak kivételével.
Jánossomorja város közigazgatási területe 14896 ha, vagyis közel 149 km2, amiből 406 ha (40,6 km2)
belterület és 14490 ha (144,9 km2) külterület. Ez az ország települései között jelentősnek számít, ennek
megfelelően jelentős úthálózattal rendelkezik. Területén egyaránt megtalálható országos főútvonal (86.
sz. út), országos összekötő út (8507. sz. út, 8508. sz. út), országos bekötő út (85107. sz. út),
önkormányzati út és magánút is.
Jánossomorja önkormányzati kezelésben lévő úthálózata a nyilvántartás alapján 130,7 km, melyből 36,5
km a belterületen, 94,2 km külterületen helyezkedik el. (Jánossomorja Város Önkormányzata
Útfelújítási Koncepciója, Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet, 2016). A legkiterjedtebb
úthálózat a mosonszentjánosi városrészben található, és itt a felületi zárásos utak aránya a legmagasabb.
Az aszfaltos utak aránya Pusztasomorján, a kavicsos utaké a külterületi lakott helyeken a legmagasabb.
A város útjainak átlagos szélessége 4,2 méter. A sziláad burkolatú utak legnagyobb része 4 m, kisebb
része 5 m szélességű és csak elvétve találunk 6 méter burkolatszélességű utat. A hálózati szerepet
betöltő ún. gyűjtőutaknál a 6 m szélesség, a lakóutcáknál pedig a 4,5-5 m a kívánatos. A kavicsos utak
esetében is a 4 méter szélesség a jellemző.
Az útburkolat felújítások folyamatosan zajlottak az elmúlt években, a 2015 és 2021 között felújításra
kerülő útszakaszok hosszát a következő táblázat tartalmazza:
22. táblázat: A 2015 és 2021 között felújításra kerülő útszakaszok hossza
2015
605 m

2016
727 m

2017
2.386 m

2018
1.431 m

2019
919 m

2020
1.175 m

2021
2.180 m

A 2015 és 2021 között újonnan épített útszakaszokat a következő ábrán piros színnel jelöltük, a
felújításra kerülő útszakaszokat narancs színnel. A jelenleg még kaviccsal és murvával stabilizált
útszakaszokon kívül fel vannak tüntetve a térkővel vagy betonburkolattal felújított járdák is.

64. ábra: Az útburkolatok minősége
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Útburkolatok minősége
JÁNOSSOMORJA
felújított útburkolat
új építésű útburkolat
kavicsos útburkolat
murvás útburkolat
felújított térkő járda
felújított betonjárda

23. táblázat: Az utak kiépítettsége
Önkormányzati kiépített járda hossza [km]
Állami belterületi közutak hossza [km]
Belterület kiépített [km]
Gyalogút és járda [km]
Belterület kiépítetlen [km]
Belterület összesen [km]
Belterületi kiépítettség [százalék]
Külterület kiépített [km]
Külterület kiépítetlen [km]
Külterület összesen [km]
Bel- és külterület összesen [km]

33
8
25
33
11
36
69
4
90
94
131

Forrás: www.teir.hu, Magyar Közút

1.15.3. Csomópontok kialakítása
A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű, a csomópontok a forgalmat megfelelően
bonyolítják.
A csatlakozó utak az országos közút felé „Elsőbbségadás kötelező” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező”
táblával szabályozottak, a gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással
szabályozottak.
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A lakóutak egymással részben egyenrangú kereszteződéseket alkotnak (itt az elsőbbségadás jobbkézszabály alapján szabályozott), részben táblákkal jelölt alá-fölé rendelt csomópontban találkoznak. A főút
felé elsőbbségadás kötelező forgalmi rend került kialakításra.
A lakóutcák többnyire kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek.
Beavatkozást csak a geometriailag nem megfelelő, szűk csomópontok indokolhatnak.

1.15.4. Közösségi közlekedés
Buszközlekedés
A buszjáratokat az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemelteti. A településről a
legjobb viszonylat Mosonmagyaróvár irányában van. A településnek önálló közlekedési rendszere nincs,
de a település útjait használó buszjáratok el tudják látni a belső közlekedési igényeket. A városon
keresztülhaladó távolsági buszjáratok Csorna, Mosonmagyaróvár és Várbalog irányába közlekednek. Az
utak állapota jó minőségű, a buszmegállók mind rendelkeznek kerékpártárolókkal.
Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. A települést érintő autóbusz vonalak a
következők:
•

7286 Csorna – Mosonmagyaróvár vasútállomás

•

7286 Csorna – Mosonmagyaróvár autóbusz állomás

•

7211 Kapuvár – Mosonmagyaróvár

•

72814 Várbalog – Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc lakótelep

•

7281 Várbalog – Mosonmagyaróvár autóbusz állomás

•

7282 Jánossomorja - Mosonmagyaróvár autóbusz állomás

•

7282 Jánossomorja - Mosonmagyaróvár vasútállomás

Vasúti közlekedés
A Jánossomorja vasútállomást a GYSEV üzemelteti, a belterület északi részén helyezkedik el,
Mosonszentpéter és Mosonszentjános településrészek határán, közúti elérését a 8508-as útból kiágazó
85 308-as számú mellékút biztosítja.
A város a Hegyeshalom – Szombathely vonalon helyezkedik el. Naponta hat járat közlekedik
Hegyeshalom irányába, négy Szombathely és kettő Csorna irányába.
65. ábra: A vasúti közlekedés
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1.15.5. Kerékpáros- és gyalogos közlekedés
Gyalogos közlekedés
A gyalogosközlekedés számára a település útjainak egy része egy oldalon, helyenként két oldalon
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota nagyon
változó, több helyen a szélessége nem elegendő. A járdák egy része térkővel vagy betonburkolattal
felújításra került, de még
A városban mintegy 44,7 km épített járda található, illetve 4,4 km az a szakasz, ahol nincs, de létesíthető
járda. Településrészenkénti megoszlásban a következő az arány:
66. ábra: Járdák megoszlása településrészenként fm-ben

Jánossomorján a járdafelületek több mint 90%-a hagyományos (monolit) betonból készült.
Pusztasomorján a legmagasabb a jó minőségű felületek aránya az elmúlt évek felújítási programjainak
köszönhetően, ugyanakkor Mosonszentpéter, Hanságliget és Újtanya városrészekben jelentkeznek a
legnagyobb hiányosságok a járdaburkolatok hosszának és állapotának tekintetében. A 2016 és 2020
közötti felújított járdaszakaszokat mutatja be a következő ábra. Lila színnel a beton burkolatú, kék
színnel a térkő burkolatú járdák kerültek jelölésre.
A gyalogátkelőhelyek száma és elhelyezkedése megfelelő a városban. A forgalomnagyság és a
forgalombiztonsági helyzet nem indokolja újak létesítését.
67. ábra: Gyalogos közlekedési hálózat

Forrás: saját szerkesztés
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Kerékpáros közlekedés
A városban a helyi közlekedési célú kerékpározás jelentős. Az úthálózat nagy részén a gépjárműforgalom
nagysága nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. A kelet-nyugati főtengelyben a város szélén
kerékpárút, a város központi területein kerékpársáv és nyitott kerékpársáv került megépítésre. A
kerékpáros hálózat fő hiányosságát a 86. sz. főút észak-déli irányú szakaszán, a Rákóczi utca mentén
tapasztalhatjuk.
Jánossomorja környezetének kerékpáros létesítményei is útvonalai, a térségi, országos és Eurovelo
nyomvoalak a Győr-Moson-Sopron megye kerékpárforgalmi főhálózati tervének részletén láthatók3.
68. ábra: Kerékpáros közlekedési hálózat

Forrás: Győr-Moson-Sopron megye kerékpár hálózati terv (2020)

1.15.6. Parkolás
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A belvárosban a fő forgalomvonzó
létesítmények közelében vannak kialakítva parkolóhelyek megfelelő számban. Ez alól kivétel a Szabadság
utca, ahol a legtöbb közintézmény és üzlet található. A városban nem díjköteles a parkolás. A
lakóutcákban az út mentén, esetenként az úttesten parkolnak a lakók, ami nem okoz közlekedési
problémákat. Több helyen betonburkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi
szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavaróak, rendezett átépítésük azonban
szükséges lehet. A településen működő nagy gazdasági telephelyekhez kapcsolódóan sor került a
megfelelő kapacitású parkolóállások kialakítására.

3

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetfeltárás
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1.16.

Közművesítés

1.16.1. Víziközművek
A vezetékes ivóvízhálózat szolgáltatója az AQUA Szolgáltató Kft., aki egyben a szennyvíz elszállításáért
és tisztításáért is felel. Az AQUA Szolgáltató Kft.-t 1994-ben alapította a Mosonmagyaróvári
önkormányzat, miután kivált a Győri Vízműtől. Kezdetben Mosonmagyaróvár és Levél település
vízellátása, valamint Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom szennyvízelvezetése és tisztítása tartozott a
tevékenységi körébe. Jánossomorja 2011-ben csatlakozott.4
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz
hasznosítás)
Jánossomorja közműves ivóvízellátásáért a Feketeerdei vízműtelep felel. Itt 8 db nagy kapacitású
mélyfúrású kút üzemel, melyek 75-90 m mélyről kiváló minőségű és ízű vizet szolgáltatnak, melyet
semmilyen tisztításnak sem kell alávetni, közvetlenül a hálózatba szivattyúzható. A telep kapacitása
25.000 m3/nap. Jánossomorján kívül még 8 másik település ivóvízellátása is innen történik. A hálózatra
az előírásoknak megfelelő sűrűségben a tűzi víz csapok felszerelésre kerültek, ezzel a megfelelő tűzi víz
ellátás biztosított.
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 2020-ban 49,3 km volt, mely mintegy +18,8%-os növekedést
jelent a 2000-es értékhez (41,5 km), valamint +5,12%-os növekedést a 2014-es közműhosszhoz (46,9
km) képest. Az 69. ábra a háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiséget hasonlítja össze az összesen
szolgáltatott vízmennyiség idősoros alakulásával. A 2000 és 2020 között összesen szolgáltatott ivóvíz
mennyisége meghaladta az 5 501 620 m3-t. Ebből 2000 és 2013 között összesen 3 842 400 m3, míg 2014
és 2020 között 1 659 220 m3 került felhasználásra. A 2000 és 2020 közötti változás értéke -14,4%,
valamint 2014 és 2020 között +3,37%.
69. ábra: Szolgáltatott vízmennyiség alakulása Jánossomorján 2000 és 2020 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
A háztartások részére szolgáltatott víz mennyisége 2000 és 2020 között 4 212 590 m 3, mely a teljes
szolgáltatás mintegy 76,6%-a. Ebből 2 839 300 m3 2000 és 2013 között, míg 1 373 290 m3 pedig 2014
4

2010-ben került sor a ivóvíz rendszer fejlesztésére azt követően, hogy megállapítást nyert, hogy a „Jánossomorjai vízbázis
védelmét leginkább veszélyeztető anyag az egész térségben található magas nitrát tartalom. A vízbázist ezzel a szennyezéssel
szemben nem lehet megvédeni.” 6200 m vezeték lefektetésére, nyomásfokozó gépházak, térszíni tározók kialakítására és az
ehhez kapcsolódó vezérléstechnika kiépítésre kerül sor a beruházás során. A beruházást követően a település csatlakozott a
szigetközi vízbázishoz.
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és 2020 között került felhasználásra. A 2000 és 2020 között beállt változás nagysága -0,52%. A 2014-es
értékhez viszonyítva a 2020-as érték +11,2%-os növekedést mutat. Vagyis a 2020-as vízfelhasználás
mértéke kevesebb, mint a 2000-es vízfelhasználás mind a háztartások, mind pedig az összesített
vízmennyiség esetében egyaránt.
Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 2256 db volt, mely a település
teljes lakásállományának 100%-a. Vagyis 2020-ban, de már 2019-re is megvalósult Jánossomorja teljes
vízellátottságának biztosítása, melyet a 70. ábra is szemléltet. A lakosság ellátását jelenleg tehet 100%ban lefedi a közhálózat, melyet kiegészített a Jánossomorján elérhető 34 db (2020) közkifolyó is.
Emellett gyakori továbbá, hogy a lakosok a házi kutak révén is biztosítják a szükséges vízmennyiséget,
azonban ki kell emelni, hogy ezeknek a vízminősége továbbra is bizonytalan. A házi kutakat elsősorban
a fenntartási költségek csökkentésére, elsősorban locsolási, öntözési tevékenységre fordítják.
70. ábra: Vízellátottság fejlődése Jánossomorján 2000 és 2020 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
A diagramról leolvasható, hogy a közüzemi ivóvíz ellátottság 2006 és 2013 között több ütemben, 2014
és 2020 között pedig szinte egyenletesen fejlődött. Az első ütem 2007-ben volt, amikor 30 lakást
kapcsoltak be az ivóvízvezeték hálózatba, majd 2011-ben újabb 50 lakást. Ez alatt az időszak alatt a
lakásállomány 2,7%-kal, míg a közüzemi vízellátottság 4,2%-kal növekedett. 2012-ben a közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 84 db-al növekedett. 2014 és 2020 között a legtöbb
új rákötés 2019-ben történt 33 db-al. Míg 2020-ban ez a szám 20 db volt, addig 2014-ben 24 db, így a
változás nagysága -16,7%. A lakónépesség 2020-ra elérte a 6112 főt. Jánossomorja lélekszáma 2000ben 6008 főre, 2014-ben pedig 6052 főre volt tehető. A lakónépesség száma 2018-ban volt a
legmagasabb (6283 fő).

1.16.1.2. szennyvízelvezetés
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 2020-ban 40 km volt, mely mintegy +25,4%-os növekedést
jelent a 2000-es értékhez (31,9 km), valamint +1,78%-os növekedést a 2014-es közműhosszhoz (39,3
km) képest. A közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2000 és 2020 között összesen
elérte a 4 235 310 m3-t. Ennek jelentős része 2 601 800 m3 a 2000 és 2013 közötti időszakhoz köthető,
míg 2014 és 2020 között ez a mennyiség elérte a 1 633 510 m 3-t. Az értékek között beállt változás
nagysága 2000 és 2020 között +37,2%-os, 2014 és 2020 között pedig +16,3%-os. Az elvezetett szennyvíz
100%-a tisztítottan elvezetett szennyvíz kategóriájába esik.
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1995-ben került átadásra a város határában épített regionális szennyvíz-tisztító telep. A közcsatornán
elvezetett szennyvíz 100%-a III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvízként került besorolásra. A
közműves szennyvíztisztító telepek tervezett kapacitása 525 kgO2/nap.
A háztartásoktól elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2000 és 2020 között 3 341 270 m 3-t tett ki,
mely a teljes elvezett mennyiség mintegy 78,9%-a. Ebből 2 091 600 m3 2000 és 2013 között, míg
1 249 670 m3 pedig 2014 és 2020 között került elvezetésre. A 2000 és 2020 között beállt változás
nagysága +56,9%. A 2014-es értékhez viszonyítva a 2020-as érték +10,5%-os növekedést mutat.
A közcsatorna hálózatra összesen 2020-ban 2079 db lakás csatlakozott, ami a teljes lakásállomány
mintegy 92,2%-a. Mindez azt jelenti, hogy szemben az ivóvízellátással, a közcsatornahálózat által
érintett lakások aránya nem teljes, az ellátott lakások száma nem teljeskörű, melyet az 71. ábra is
szemléltet. Hanságligeten és Újtanyán nincsen kiépített szennyvízhálózat. A közcsatorna hálózatra nem
csatlakozó ingatlanokról a szennyvíz döntő hányadát a talajba szikkasztják. Vagyis a lakosság ellátását
jelenleg nem 100%-ban fedi le a közcsatorna-hálózat, így ennek bővítése az elkövetkező időkben fontos
szemponttá kell, hogy váljon. A diagram alapján elmondható, hogy a közcsatorna hálózat kiépültsége
2011-ig folyamatosan növekedett. A szennyvízhálózat kiépítettsége 7 év alatt 25,2%-kal nőtt. Ez az arány
lakásállományi adatok okán nem állapítható meg a 2000-es évre, viszont 2001-re elmondható, hogy
közel 50,07%-os volt. 2014-re ez a szám elérte a 88,5%-ot.
71. ábra: Szennyvízelvezetés fejlődése Jánossomorján 2000-2020 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területen fekvő település, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján.
A település beépített területén a csapadékvizek összegyűjtése elválasztott rendszerű nyílt árkos
csapadékvíz elszállító, szikkasztó hálózattal, illetve a központi részeken zártrendszerű hálózattal
történik. A nyílt árkok többsége földárok, azonban helyenként betonlapokkal burkoltak. A Központi
Statisztikai Hivatal adata alapján, 2020-ban a településen üzemelő közcsatorna teljes egésze elválasztott
rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat volt, melynek hossza 40 km volt. Ennek mértéke 2000-ben még 31,9
km-re, 2014-ben pedig 39,3 km.
Az alábbi táblázatban (24. táblázat, 25. táblázat) látszik a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége és
a háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett szennyvíz
mennyiségének az alakulása.
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24. táblázat: Háztartásokba szolgáltatott víz mennyisége, illetve az elvezetett szennyvíz mennyisége

Háztartásoknak szolgáltatott víz
mennyisége
[1000 m3]
Háztartásokból a közüzemi
szennyvízgyűjtő- hálózatban
(közcsatornában) elvezetett
szennyvíz mennyisége [1000 m3]

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

209

202

199

195

197

186

186

207

149

149

158

160

167

159

170

192

25. táblázat: Háztartásokba szolgáltatott víz mennyisége, illetve az elvezetett szennyvíz mennyisége

Háztartásoknak szolgáltatott víz
mennyisége
[1000 m3]
Háztartásokból a közüzemi
szennyvízgyűjtő- hálózatban
(közcsatornában) elvezetett
szennyvíz mennyisége [1000 m3]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

188,9

191,4

201,2

180,34

192,55

208,9

210

176,1

180,3

189,2

153,3

172,41

183,76

194,6

A közműolló záródását a következő táblázat (26. táblázat), illetve ábrák (72. ábra, 73. ábra) jól mutatják.
Az első ábrán a hálózat hosszára vonatkozóan nyerünk adatokat.
26. táblázat: Közműolló alakulása a háztartásoknak nyújtott szolgáltatások alapján
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba
(közcsatornahálózatba) és közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások
aránya [%]
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt
lakások aránya [%]
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba
(közcsatornahálózatba) bekapcsolt
lakások aránya [%]

A közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba (közcsatornahálózatba)
és közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások
aránya [%]
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt
lakások aránya [%]
A közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

72,77

78,64

79,99

81,67

84,39

97,20

95,01

92,52

92,97

93,25

93,26

92,95

93,35

93,01

94,64

95,37

67,66

73,34

74,60

75,92

78,78

90,41

89,92

88,24

2014
92,08%

2015
91,91%

2016
92,09%

2017
92,11%

2018
92,03%

2019
91,99%

2020
92,15%

96,15%

97,24%

98,02%

98,52%

99,01%

100,00
%

100,00
%

88,53%

89,37%

90,26%

90,75%

91,12%

91,99%

92,2%
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(közcsatornahálózatba) bekapcsolt
lakások aránya [%]

A közműolló záródására vonatkozóan reálisabb képet kapunk, ha a közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba (közcsatornahálózatba) és közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások arányát
hasonlítjuk össze.
72. ábra: Közműolló alakulásának összehasonlítása a hálózat hossza alapján

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
73. ábra: Közműolló alakulása a háztartásoknak nyújtott szolgáltatások alapján

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás,
gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a
település energiaellátásában. A településen 1998-ra készült el a település vezetékes földgáz ellátását
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biztosító hálózat. A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos,
takarékos, korszerű, környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi. A villamosenergiát,
mint vezetékes energiahordozót elsődlegesen világításra és erőátviteli célú vagy technológiai célú
energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával komplex módon a termikus
energiaigények teljeskörűen kielégíthetők. Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is.
A település természeti adottsága a napenergia hasznosítás lehetősége, amely bár mértékletesen, de évi
1900 napos óra hasznosítás lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem
széleskörű, de a helyszíni bejáráson több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett
hordó jelzi a hasznosítás igényét.
A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az E-ON Zrt.. A kisfeszültségű villamosenergiaelosztóhálózat hossza Jánossomorján 42,8 km volt 2020-ban. Ez az érték +19,6%-os növekedést jelent a
2014-es 35,8 km-es hálózathosszhoz képest. A szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 2020ban mintegy 29 718 MWh-ban volt megállapítható. A 2014-es érték ehhez képest 26 657 MWh, így a
beállt változás értéke +11,5%. A 2014 és 2020 között összesen szolgáltatott mennyiség 197 624 MWh.
Ezzel párhuzamosan a háztartások részére szolgáltatott energiamennyiség 2000-ben 7 002 MWh, 2014ben 6 822 MWh, míg 2020-ban 7 973 MWh volt. Utóbbi két év esetében rendelkezésre áll az összes
energiamennyiség adat is, így azok esetében elmondható, hogy a 2014-es adat a teljes szolgáltatott
mennyiségnek 25,6%-a, a 2020-as adat pedig annak 26,8%-a volt. A háztartásoknak szolgáltatott
energiamennyiség tekintetében elmondható, hogy a 2000 és 2020 közötti változás értéke +13,9%, míg
2014 és 2020 között +16,9%. A 74. ábra a háztartási villamosenergia-fogyasztók számának alakulását
szemlélteti.
74. ábra: Közműolló alakulása a háztartásoknak nyújtott szolgáltatások alapján

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Mint az a diagramról is látható, több esetben meghaladta a háztartási fogyasztók száma a település
lakásállományát, vagyis ez azt jelenti, hogy több esetben előfordul az egy lakáson belüli több háztartási
villamosenergia-fogyasztó megléte. Ennek következtében fordulhat elő olyan részarány, mint a 2020-as
érték 100,6%-a. Vagyis a lakásállományt is meghaladta a villamos energia ellátottságot igénybevevő
ingatlanok aránya. Ezt a nem lakáscélú, de villamosenergia ellátást igénylő ingatlanok indokolják. Ebből
a lakosság ellátottságára következtetni nem lehet. 2007 után azonban 2011-ig folyamatosan esett vissza
a háztartási villamosenergia fogyasztók száma, majd 2013-ig a lakásállománnyal párhuzamosan ismét
növekedés tapasztalható. 2014-től kezdődően pedig egy szakaszosan növekvő tendencia volt
megfigyelhető.
Ahogyan a 75. ábra is alátámasztja a korábbi állításokat, a háztartások számára szolgáltatott
villamosenergia mennyisége csupán töredéke a szolgáltatott összes villamosenergia mennyiségének.
2007-et megelőzően nem áll rendelkezésre adat a szolgáltatott összes villamosenergia mennyiségének
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vonatkozásában, de a diagram jól mutatja, hogy nagy energiaigényű gazdasági szereplők találhatók a
településen.
75. ábra: Villamosenergia ellátottság és a szolgáltatott mennyiség változása 2007-2020 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
A 76. ábra a szolgáltatott villamosenergia-mennyiség szektoronkénti megoszlását szemlélteti 2014 és
2020 között. A kommunális célra szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2014-ben 55 MWh, míg
2020-ban 104 MWh volt. Így a vizsgált időszak két határéve között +89,1%-os növekedés mutatható ki.
A 2020-as mennyiség az összesen szolgáltatott villamosenergia-mennyiség 0,35%-át tette ki. 2014-ben
ez az arány még 0,21% volt. A közvilágításra szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2020-ban 249
MWh-t tett ki. 2014-ben ez az érték még 206 MWh-t tett ki, mely így a teljes fogyasztás 0,77%-a volt,
szemben a 2020-as 0,84%-os értékkel. Vagyis a vizsgált időszak értékei között mindösszesen pár
százalékos eltérés volt tapasztalható.

76. ábra: A szolgáltatott villamosenergia szektoronkénti megoszlása 2014-2020 között
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Jánossomorja szolgáltatója a gázhálózat esetében az MVM Next Zrt. .. A településen az összesített
gázcsőhálózat hossza 58,7 km. 2000-ben ez a szám még 56,1 km, 2014-ben pedig 56,6 km. Az összes
szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége 2020-ban 3 313 400 m3, mely a 2000-es 1 811 000 m3-hez
képest +83,0%-os, a 2014-es 2 416 000 m3-hez képest pedig +37,1%-os növekedést jelent. Az összes
szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 2000-ben még
1 264 000 m3, 2014-ben 1 505 900 m3 (+37,3%), 2020-ban pedig 2 067 000 m3 (+63,5%) volt. A
háztartások mennyisége 2000-ben 69,8%-a, 2014-ben 62,3%-a, 2020-ban pedig 62,4%-a volt. Az átlagos
részesedés 2000 és 2013 között 65,8%, 2014 és 2020 között pedig 63,4%. A 77. ábra mutatja, hogy 2006
óta a földgázzal ellátott lakások aránya keveset növekedett, évenként csupán pár százalékos növekedés
tudható be, átlagosan +1,29%/év 2001 és 2020 között. Míg 2001-ben a lakásállomány mintegy 35,9%a, 2014-ben 53,04%-a, 2020-ban már annak 60,4%-a részesült gázszolgáltatásban. A legtöbb lakás 2020ban volt ellátva, annak pontos értéke 1362 db, ami a lakásállomány több, mint fele. A település korszerű
termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz alkalmas egyedi
berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás
biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan,
gazdaságosan hasznosítható.
A fűtési fogyasztók száma 100%-ban megegyezett a földgázfogyasztók számával 2020-ban. Csupán
2013-ban (2 db), 2014-ben (3 db) és 2019-ben (3 db) volt kimutatható olyan fogyasztó, amely nem
fűtési céllal fogyasztott gázt. A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus
energiaellátását valósították meg, csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos
energiahordozó fűtési célú hasznosítását.
77. ábra: Háztartási gázfogyasztók számának alakulása Jánossomorján 2001-2020 között
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Ahogyan azt a 78. ábra is mutatja, mind a háztartások számára szolgáltatott, mind az összes szolgáltatott
gáz mennyisége hullámzó tendenciát követett a 2000-2020 közötti időszakban. 2014-től kezdődően
mind az összes, mind a háztartások részére szolgáltatott vezetékes gázmennyiség alakulásában
növekedő tendencia mutatható ki. A 2012-es évben egy helyi minimum volt kimutatható, melytől
kezdődően ismét lépcsőzetes, kisebb csökkenésekkel tarkított fogyasztási tendencia volt megfigyelhető.
78. ábra: Szolgáltatott gáz mennyiségének alakulása Jánossomorján 2000-2020 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
A kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 60,4%-a számára biztosított az automatikus
üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. Így a lakásállomány 39,6%-ban ma is a környezetet
erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítja. Ezeknél az ingatlanoknál
hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár vezetékes gázzal nem rendelkező területen a
kistartályos PB gáz használata is előfordul.
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1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos
energiagazdálkodás lehetőségei
Az energiatermelésre potenciálisan alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyatkozó
készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el, valamint az a felismerés, hogy a
megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem
okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
Hazánkban, s Jánossomorján is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem
egyenletes és általános, befolyásolják a földrajzi elhelyezkedések, a topográfiai és a légköri viszonyok,
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
Jánossomorja és térsége kedvező helyen fekszik a szélenergia hasznosítása szempontjából. A szél átlagos
nagysága a település környezetében 10 m magasságban 3-3,5 m/s, ami kiemelkedőnek számít az ország
többi részéhez képest. Jánossomorja közigazgatási határain belül elhelyezkedő szélerőművek az ALTEO
Csoport tulajdonában vannak. A 105 m-es toronymagassággal rendelkező VESTAS V90 típusú erőmű 1,8
MW teljesítményre képes, melyeket 2008 decemberében helyeztek üzembe.
Jánossomorja területén 1850-1900 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek
hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú
energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz
szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. Előzetes becslések szerint a beruházás
megtérülése 10 év körüli lehet. A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőségű,
intézményi szinten és házi hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll
rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről.
Vízenergia hasznosítása, energiatermelési célú beruházás nem várható a településen. Biomassza-biogáz
előállítására az ország területén szinte mindenhol, így Jánossomorja területén is van mód. A földhő
hasznosítására Jánossomorja területén is potenciálisan van lehetőség. Hőszivattyúk használata telken
belül realizálható.

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével.
2013-ban megtörtént a jánossomorjai Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületenergetikai
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva. Az Általános Iskolára napelemeket
szereltek a KEOP-4.10.0/N/14 projekt keretében, aminek köszönhetően csökkentették a villamosenergia
fogyasztásból eredő költségeket. A Kék Bagoly Bölcsőde energiaellátásának nagyobb részét 2018 óta
saját forrásból megvalósított napelemek biztosítják.
2020-ben befejeződött a jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00036). Ennek eredményeképpen csökkentették a villamosenergia
fogyasztásból eredő költségeket és a másodlagos üvegházhatású gázemisszió mértékét is.
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1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli
hírközlési építmények)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján az elektronikus hírközlés vizsgálata során az alábbi pontokra kell kitérni: vezetékes
elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények.
Jánossomorja vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. jogelődje építette ki és
üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A primerközponthoz tartozó települések 96-os
hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. Jánossomorja elektronikai
hírközléséhez emellett nagyban hozzájárult a Satelit Híradástechnikai Kft. Szolgáltatási és ellátási
körének bővülése, ezáltal a településen is bővült az a távközlés eszköz- és módszerpalettája.
A Központi Statisztikai Hivatal e szakaszra vonatkozó adatai alapján a következő megállapítások
mondhatók el Jánossomorja elektronikus hírközléséről (fontos azonban leszögezni, hogy e tekintetben
rendkívül kevés adat áll rendelkezésre):
A bekapcsolt fővonalak száma 2020-ban 1149 db, az egyéni fővonalak száma 953 db, míg az egyéb
fővonalak száma 3 db volt. Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi
vezetékes távközlési igény kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt, jelenleg a mobiltelefon
használatának elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent.
A nyilvános fővonalak száma 3 db, míg az üzleti fővonalaké 190 db. Az egyéni analóg távbeszélő vonalak
száma Jánossomorján 2014-ben 977 db volt, viszont 2015-től kezdődően nem áll rendelkezésre adat
erre a paraméterre. A helyhez kötött televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma 2097 db volt 2020-ban.
Az internet-előfizetések száma 2020-ban 1835 db-ra nőtt. Ez a szám 2014-ben még 1320 db volt, így a
változás értéke +39,0%. Az optikai hálózaton keresztül biztosított előfizetők száma 5 db. A kábeltelevízióhálózaton keresztül internet-előfizetéssel rendelkező előfizetők száma 1125 db 2020-ban. A 2014-es
értékhez (618 db) képest ez +82,0%-os növekedést jelentett. Az xDSL hálózaton keresztül biztosított
internet-előfizetések száma 623 db volt 2020-ban, mely -4,45%-os csökkenésen ment keresztül a 2014es 652 db-hoz képest. Az egyéb kapcsolaton keresztül (LAN, bérelt vonal, modemes, vezeték nélküli
(mobilinternet nélkül) stb.) biztosított internet-előfizetések száma 82 db. A kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakások száma (79. ábra) 2014-ben 1556 db volt, ugyanakkor a 2020-as évre nem áll
rendelkezésre adat (2019: 1678 db). Előbbi az akkori lakásállomány 70,5%-a, utóbbi pedig 75,0%-a. A
két érték között beállt változás nagysága +7,84%.
79. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2014-2019 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
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A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken –
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
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1.17.

Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi
önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást,
vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. Az önkormányzat mellett a térségben
számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi természeti értékek védelmét illetve a környezeti
elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés megelőzését. Az önkormányzatok
környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(Kvt) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program készítése kiemelt szerepet kap.

1.17.1. Talaj
Jánossomorja változatos felépítésű és átmeneti jellegekkel színezett környezete talajtani adottságaiban
is tükröződik. A talajképző tényezők (alapkőzet, éghajlat, növénytakaró) változatossága következtében
a területen is több talajtípus fordul elő. A terület talajainak képződésében a területet határoló, illetve
átszelő vízfolyások (Hansági-főcsatorna, Rábca folyó) játszottak meghatározó szerepet. Jánossomorjától
északra, a Mosoni-sík területén, ahol a talajvíz hatása már kevésbé érvényesül a löszös üledékeken
kialakult csernozjom talajképződmények, kisebb részben a hidromorf talajok jellemzőek. A magasabb
térszínek (mélyebb talajvizű területek) löszös üledéken képződött talajtípusa a vályog mechanikai
összetételű, kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodású, igen jó termékenységű mészlepedékes csernozjom.
A csernozjom talajokon belül önálló típusként elkülönített terasz csernozjom talajok nagyobb területi
kiterjedésben is megjelennek. Jellemzőjük a felszín közeli talajréteg megjelenése, amely jelentősen
lerontja a talajszelvény vízgazdálkodását és ezáltal a termékenységét. Azokon a térszíneken, ahol a
talajvíz a talajszelvény morfológiájában is megjelenik, a löszös üledéken réti csernozjom talajok
képződtek. Ahol a felszín közeli kavicsréteg a termőréteg vastagságát nem korlátozza, a legkedvezőbb
termékenységű réti csernozjom talajok képződtek. A csernozjom talajképződmények hazánk
legtermékenyebb talajainak számítanak, ezáltal a Mosoni-sík mezőgazdasági termelésének alapját
jelentik. Szinte teljes mértékben szántóként hasznosulnak. A településtől délre szinte kizárólag talajvíz
hatása alatt álló „hidromorf” talajképződményekkel találkozhatunk. Ezeknél a talajoknál a felszín közeli
talajvíz, illetve a talajfelszín időszakos vízborítottsága különböző típusok kialakulását tette lehetővé. Ezek
közül a mezőgazdasági termelés szempontjából a legkedvezőbb típust a réti talajok képviselik. A
mélyebben fekvő területrészeken (Hanság medence) a gyakrabban jelentkező időszakos felszíni
vízborítások már nem tették lehetővé a réti talajképződési folyamatok kialakulását. Ezeken a területeken
a réti talajok és a láptalajok közötti átmenetet képező lápos réti talajok képződtek. Mezőgazdasági
hasznosításuk rét legelő. A Hanság medence legmélyebben fekvő területrészein a talajok az év
legnagyobb részében állandó vízborítás alatt állnak és az ettől mentes időszakokban is vízzel telítettek.
Az állandó vízhatás következményeként a növényzet – elsősorban vízi növényzet: nád, sás, káka –
elhalása után a szerves maradványok a víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen körülmények között
bomlanak le. A humifikáció ilyen esetekben tőzegképződéssel társul. A rétláp talajok esetében a
talajszelvény felépítésében különböző korú és vastagságú tőzegrétegek vesznek részt és a felszínt
gyakran koturéteg alkotja. Vízgazdálkodásuk szélsőséges. Azok a szintek, amelyeket rendszerint
magasan álló talajvíz kapillárisan telít, egész éven át nedvesek, a felszínen lévő rétegek a szárazabb
időszakokban kiszáradnak. Mezőgazdasági hasznosításukat a szélsőséges vízháztartásuk akadályozza,
viszont a természetvédelem szempontjából értékes növénytársulásoknak adnak otthont.

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
A Hanság fő befogadó vízfolyása a Hansági-főcsatorna, amely Tárnokrétitől nyugatra torkollik a Rábcába.
A főcsatorna szerepe a Fertő-tó vízszintjének szabályozásban jelentékeny, mivel vízeresztésre és
betáplálásra egyaránt alkalmas. A kistáj a Rábca és a Hansági-főcsatorna vízgyűjtő területén helyezkedik
el. Jánossomorja a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés szempontjából a Rábca és Fertő-tó tervezési
alegységhez tartozik (VGT 1-2). A Répce-Rábca ide tartozó szakasza 25 km, az Ikváé 8 km, a Kardos-éré
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3 km, a Kis-Rábcáé 2 km hosszú, de e természetes vízfolyásokon kívül még nagyszámú belvízcsatorna is
behálózza a tájat. Ez utóbbiak együttes hosszúsága kb. 480 km, közülük a déli peremen a Szegedi- (16,6
km) az északin a Mosonszentjánosi- (16 km) és a Kimle-Szolnok-Lébényi- (13,2 km) csatornák a
legfontosabbak. Mérsékelt lefolyású terület. Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő, míg a kisvizekre
gyakorlatilag az év minden szakában lehet számítani, ha szárazság van. A dunai árvizek visszahatása
főként a Mosoni-Dunán és a Rábcán érzékelhető, ilyenkor visszaduzzasztás keletkezik a Dunától a
Mosoni-Dunán és a Rábcán keresztül. A vízfolyások minőségét általában II. osztályúnak ítélik, de az Ikva
torkolata alatt kisvízkor a Hansági-főcsatorna is III. osztályú (Dövényi, 2010). A Hanságnak a sűrű
csatornahálózat miatt ma már állandó jellegű állóvize nincs, de az időszakosan víz borította felszín
megközelíti a 3000 ha-t. Ezek a belvizek általában tavasszal, nyárelőn jelentkeznek. A települések ár- és
belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes
rendeletben Jánossomorja nem szerepel. A tervezési terület ingatlanjai nem tartoznak a nagyvízi meder,
a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet h Jánossomorja a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet melléklete, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. számú melléklete alapján érzékeny területen fekszik. A csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/év értéket. A talajvíz Jánossomorja közigazgatási területén a felszín
alatt átlagosan 1-2 m mélyen jár, csapadékos években helyenként a felszínre is tör. Jellegét tekintve
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, keménysége mérsékelt. A szulfáttartalom helyenként
meghaladja a 600 mg/l-es koncentrációt, ami tőzeges-lápos területeken nem rendkívüli. Ennek a földtani
adottságnak köszönhető az is, hogy az első vízadó réteg minősége az arzén tartalom által is
veszélyeztetett. A talajvíz nitráttal való szennyezettségéért ugyanakkor elsősorban a mezőgazdaság
tehető felelőssé.

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
Jánossomorja a légszennyezettségi zónák és agglomerációk kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. zónába tartozik: az ország többi területe, kivéve a kijelölt
városokat.
Jánossomorja levegőminőségi állapotát a természeti (éghajlati, meteorológiai) tényezők alakulásától
függően a háttérszennyezés, valamint a lokális szennyező források (az ipari kibocsátások, a fosszilis
tüzelőanyagok égetése és a közlekedés) határozzák meg.
Az ipari tevékenység döntően a város külső részén, iparterületi részeken zajlik, lakóépületek közé
ékelődő, jelentős kibocsátással járó ipari tevékenység nincs. A programkészítéshez adatot szolgáltatott
gazdálkodó szervezetek közül 4 ipari és szolgáltató létesítményei minősíthetők jelentősnek. E cégek
pontforrásai a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti érvényes
levegővédelmi működési engedélyekkel rendelkeznek, légszennyezőanyag-kibocsátásaik határérték
alattiak. Gázégőik alacsony NOX kibocsátással rendelkeznek (LOW NOX kialakítás), az elérhető legjobb
technika alkalmazása érdekében a pontforráshoz kapcsolódó berendezéseket a technológiai
előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetik, karbantartásukról gondoskodnak, a
technológiai előírásokat betartják, az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával
megakadályozzák a rendkívüli levegőszennyeződést.
Diffúz forrásként a nagylétszámú állattartó telepek ammónia és metán kibocsátásai járulnak hozzá a
környezet terheléséhez. A helyhez kötött légszennyező-források által kibocsátott szennyező anyagokhoz
hozzáadódnak a bejelentésre nem kötelezett kibocsátó forrásokon távozó légszennyezőanyagok,
amelyek elsősorban a lakosság energiaigényének kielégítéséből (fűtés, használati melegvíz előállítás,
főzés) származnak. Emellett fontos, a nagy részben antropogén hatások következtében, fotokémiai
folyamatok során keletkező légszennyező anyagok a troposzférikus ózon és a nitrogén-dioxid.
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Jelentőségük Jánossomorja esetében azért is kiemelt, mivel a városon áthaladó fő közlekedési út
forgalmának kellemetlen velejárói.
A közúti közlekedés következtében elsősorban nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szénhidrogének, kéndioxid, korom és ennek felületén policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), valamint a ma már egyre
kevésbé jellemző ólomszennyezés kerül a település légterébe, gyakorlatilag a talajszinttől legfeljebb 0,51 magasságban lévő kibocsátóforrásokon (kipufogócsöveken). Másodlagos hatásként a gépjárművek
által felkevert por jelenthet légszennyezést. A szennyezőanyagok várható koncentrációi az út-menti
területeken az aktuális meteorológiai viszonyoktól függően is változnak.

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékeléséről és
kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben előírt tagállami kötelezettségként, a 280/2004. (X. 20.) Korm.
rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően 2018- 19. folyamán
elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasútvonalakra vonatkozó stratégiai
zajvédelmi intézkedési terveket, majd – az előírt szakmai és az érintett önkormányzatok bevonásával
lefolytatott társadalmi egyeztetés eredményei alapján – véglegesítette. A véglegesített intézkedési
terveket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság jóváhagyta és a KTI azokat az érintett
önkormányzatok részére megküldte. A dokumentációnak egyik fontos konklúziója, hogy a vizsgált
útszakasz eleve nagy forgalmú, ahol legalább 3 millió jármű/év áthaladásával kell számolni, aminek
következtében a közúti forgalom miatt kialakuló zajterhelés az adott útszakasz környezetében (tehát
nem a település egészén) mindenképpen magas. A 86. sz. másodrendű főút zajtérképezett szakaszán
nappal a külterületi szakaszon mindkét oldalon mintegy 55 m széles sáv, a belterületi szakaszon mintegy
40 m széles sáv, éjjel a külterületi szakaszon mindkét oldalon mintegy 60 m széles sáv, a belterületi
szakaszon mintegy 45 m széles sáv érintett, ahol a település lakosságának ~3 %-a él. Emiatt a 20 t-nál
nagyobb súlyú (nehéz)járművek áthaladását 2020. március 1. napjától a 86. sz. főút Mosonmagyaróvár
és Csorna közötti szakaszán mindkét irányban (a célforgalom kivételével) megtiltották.

1.17.5. Sugárzás védelem
A sugárzás védelem kérdése nem releváns Jánossomorja térségében.

1.17.6. Hulladékkezelés
Jánossomorja közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Kisalföldi
Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el, a közszolgáltatási díj
számlázását és a díjak beszedését jelenleg az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. biztosítja.
A lakosság szilárd hulladékának elszállítása hetente történik. A háztartásokban képződő hulladék
mennyiségének függvényében a gyűjtőedényzet mérete 60 és 240 liter között változik, melyet házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés egészít ki, aminek gyűjtőedényzetét a szolgáltató havi rendszerességgel
szállítja el.
A szelektív hulladék gyűjtése az alábbi frakciókra irányul:
•
•
•
•

papír hulladék,
fém hulladék (alumínium italos dobozok, konzervdobozok),
műanyag hulladék,
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék (italos karton dobozok).

Az üveg hulladékok elhelyezésére szelektív szigeteken van lehetősége a lakosságnak.
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A településen hulladékudvar is rendelkezésre áll.

27. táblázat: A hulladékudvarban átvett hulladék
Azonosító
kód

Hulladék megnevezése

20 02 01
20 03 01

biológiailag lebomló hulladék
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes
települési hulladékot is
lomhulladék

20 03 07

mennyiség (kg)
2017
551.350
2.900

2018
152.830
3.420

2019
119.360
1.470

112.980

104.020

86.190

1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A településszegélyen található ipari gazdasági területeken jelen lévő, elszórtan elhelyezkedő raktár és
egyéb épületek esztétikailag zavaró látványt nyújtanak. Tájba illesztésük növénytelepítésekkel,
fásítással, esetleg az épületek külső színhasználatval s Mosonszentpétertől északkeleti irányban
elhelyezkedő 6 darab szélerőművet is esztétikai konfliktus forrásaként említhetjük. Ezek a szélkerekek
a település több pontjáról is látszanak, és zavaró látványt nyújtanak. A szélkerekektől északra az Asdag
kavicsbánya telephelye jelent vizuális konfliktust. Ugyan töltésekkel és fásítással a tájbaillesztés
valamilyen szinten megoldott, azonban a bányagépek, illetve a kibányászott kavicshalmok továbbra is
zavaró látványt nyújtanak.

1.17.8. Árvízvédelem
Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő, míg a kisvizekre gyakorlatilag az év minden szakában lehet
számítani, ha szárazság van. A Hanságnak a sűrű csatornahálózat miatt ma már állandó jellegű állóvize
nincs, de az időszakosan vízborította felszín megközelíti a 3000 ha-t. A Rába és Rábca folyó árvízvédelmi
fejlesztése jelenleg fejlesztés előtt áll.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A település környezeti konfliktusoktól nem mentes, ezért a környezeti célállapot biztosítása érdekében,
de egyúttal a vonatkozó jogszabályok elvárásai szerint készült programjavaslatban foglaltak közül
kiemelten javasolt kezelni a környezeti neveléssel, a levegőtisztaság-védelemmel, a
hulladékgazdálkodással, valamint az energiagazdálkodással összefüggő feladatok megvalósítását.
Elsődleges cél a jelenlegi helyzet javítása, illetve a konfliktusok kezelése.
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1.18.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy
korlátozó tényezők)
Környezetbiztonsági szempontból Jánossomorja állapotát azok a tevékenységek alakítják, melyek
szennyezőanyag kibocsátásukkal a város szempontjából potenciális környezeti károkat
eredményezhetnek. Jánossomorja természetföldrajzi adottságait, valamint a város és tágabb
környezetének – elsősorban a 86. sz. út közlekedésének, illetve az ipar – kockázati tényezőit figyelembe
véve környezeti veszélyforrások lehetnek:
•
•
•
•
•
•

természeti katasztrófák,
ár- és belvízkatasztrófák,
ipari tevékenységgel kapcsolatos veszélyforrások,
közlekedéssel kapcsolatos veszélyforrások,
rendkívüli időjárási viszonyok,
szolgáltatásokkal kapcsolatos veszélyforrások.

1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Nem releváns a városban. A kavics- és tőzegbányászaton kívül sem felszíni, sem felszín alatti bányászati
tevékenység nincs a régióban.
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
Nem releváns a városban.
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
A Magyarországon alkalmazott szeizmikus zónatérkép alapján Jánossomorja a 3. zónába tartozik, azaz
közepesen veszélyeztetett térségben található. Jánossomorja és környezet földrengés szempontjából
nem tartozik a veszélyeztetett területek közé, számolni kell vele, de nem jellemző veszélyforrás.

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1.
Nincs információ.

árvízveszélyes területek

1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A kistáj ¼-e alacsonyártéri helyzetű síkság, ¾-e lápi agyaggal, iszappal és tőzeggel fedett alacsonyártér,
melynek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek ellenére a csapadékos évszakokban kb. ¼ részben
időszakosan víz alá kerül. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km2) belvízmentesítő
csatornahálózat fejezi ki.
1.18.2.3. mély fekvésű területek
A felszín legmagasabb pontja a Szállástető (120 mBf), a legalacsonyabbak a 114 m körüli
felszínrészletek. A felszínt a Szállástető és Bősárkány között húzódó alacsony földhát egy nagyobb
(nyugati) és egy kisebb (keleti) medencére tagolja. A központi süllyedék területe mintegy 3-4 méterrel
alacsonyabb a környezeténél és enyhén Győr irányába lejt.
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
A kistáj ¼-e alacsonyártéri helyzetű síkság, ¾-e lápi agyaggal, iszappal és tőzeggel fedett alacsonyártér,
melynek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek ellenére a csapadékos évszakokban kb. ¼ részben
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időszakosan víz alá kerül. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km 2) belvízmentesítő
csatornahálózat fejezi ki.

1.18.3. Egyéb
1.18.3.1.
Nincs információ.

kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
A kedvező utcakép megtartása és kialakítása érdekében az utcai telekhatárhoz legközelebb álló épületek
utcai homlokzatszélessége és utcai homlokzatmagassága a szomszédos telken álló, hasonló helyzetű
épülethez képest 25%-kal térhet el.
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek a helyi építési szabályzat módosításával változtathatók, ezen
belül korlátozó tényezők:
fa) vízbázis hidrogeológiai „A” védőövezet határa;
fb) vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezet határa.
fc) bányatelek határa;
fd) elsőrendű árvízvédelmi fővonal;
fe) másodrendű árvízvédelmi fővonal;
ff) árvízvédelmi sáv;
fg) fakadóvíz veszélyes terület
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1.19.

Városi klíma

Magyarország területére elmondható, hogy az egyes klímahatások általi általános érintettség
egységesen jelentkezik és a várható hatások is közel azonosak, azonban a hatások mértékét tekintve
megyénként eltéréseket tapasztalhatunk a jövőben. Az eddig megjelent prognózisokban egységesen
jelenik meg az, hogy általános érintettségként kell tekinteni a hőhullámok okozta egészségügyi
problémák veszélyére, valamint az épületekben jelentkező, az utóbbi időkben egyre inkább
megszaporodott viharok okozta kár veszélyére. Ezek nem csak Győr-Moson-Sopron megye egészét,
tekintve, hanem települési szinten is kiemelkedő problémaként kezelendőek. A Győr-Moson-Sopron
Megyei Klímastratégia 2017 alapján elmondható, hogy ezeken kívül további, megyei szintű
problématerületek is azonosíthatóak, melyek közvetlen és/vagy közvetett módon, de negatív hatással
lehetnek a település klimatikus viszonyaira a jövőben. Ezek a tényezők, az alábbiak:
•
•
•
•
•
•

turizmus veszélyeztetettsége;
belvíz veszélyeztetettség;
aszály veszélyeztetettség;
ivóvízbázisok veszélyeztetettsége;
természeti értékek veszélyeztetettsége;
erdőtűz veszélyeztetettség.

A városi klímára ható tényezők pozitív vagy negatív irányú alakulását nagyban befolyásolja az, hogy
miként reagál a település az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, milyen mértékben képes
alkalmazkodni ahhoz és a jövőben várható katasztrófa helyzetekkel szemben, úgymint aszályok,
hőhullámok, erdőtüzek és szélsőséges időjárási események, milyen és mekkora ellenálló képességgel
bír. A fenti, megyei szintű felsoroláshoz illeszkedően, valamint ahogy a település környezetvédelmi
programja is fogalmaz, a hőmérséklet és a csapadék viszonyok szélsőséges alakulása eredményezhet
kritikus változásokat. Várhatóan jellemzővé válnak az egyre hosszabb ideig tartó száraz és meleg
periódusok, melyek az aszály veszélyét és ezt csillapítandó a megnövekedett vízhasználat veszélyét
hordozza magában.
A városban tapasztalható klimatikus viszonyokra hatással lehet a beépítettség mértéke. Azokon a
városrészeken, ahol a beépítettség a legnagyobb arányú, jelentős hőmérséklet többlet alakulhat ki,
mivel ezek a városrészek „hősziget”-ként funkcionálnak. Sok településen tapasztalható, hogy új
lakónegyedek, bevásárlóközpontok és/vagy ipari üzemek építése során megnövekszik a mesterséges,
burkolt felszín nagysága. Ezen felszínek sugárzási tulajdonságai következtében, valamint az antropogén
tevékenységből származó kibocsátott többlet hő miatt (pl. Klímaberendezések kültéri elemei, trafóházak
hőkibocsátása stb.) az érintett városi térség hőmérséklete számottevően növekedik környezetéhez
képest. Ezek hatását nagy részben tompítani lehet a már meglévő zöld területek fenntartásával,
kezelésével, lehetőség szerint azok területének növelésével, valamint új zöldfelületek kialakításával. A
település külterületi részei eltérő klimatikus viszonyokkal jellemezhető, mely az épületek, burkolatok
minimális mennyiségéből és/vagy hiányából, a magasabb fokú növényborítottság jelenlétéből fakad,
mely kedvezőbb klimatikus jellemzőket eredményez a beépített, városi területekhez képest.
A klímaváltozás következtében a jövőbeni településtervezési feladatokban, az alkalmazott
településrendezési eszközökben, a zöldfelületi rendszer tervezésében és a közút‐ és közműtervezés
során az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok. Energiatakarékos épületek
tervezése, a meglévő épületek energiatudatos felújítása is fontos a szén‐ dioxid kibocsátás csökkentése
érdekében. A zöldfelületek további létesítésével és az ezek közötti kapcsolatot biztosító zöldfelületi
rendszer (fasorok, kisebb teresedések) kialakításával a város kedvező klimatikus alapállapota tovább
javítható.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
▪

Településhálózat
Jánossomorja nem tölt be kiemelt, központi pozíciót az országos településhálózat szempontjából. Ebben
a tekintetben inkább maga a várost magában foglaló, két főváros vonzásában lévő és a Nyugat-Európa
felé mutató térkapcsolatok szempontjából kulcsszerepet játszó térség emelhető ki, amely Jánossomorja
számára is lehetőségeket, egyben kihívásokat biztosít. Térségi szerepét tekintve olyan járási
alközpontként funkcionál, amely térszervező erejét a szűkebb térségben érvényesíti. Mivel sem járási
szintű igazgatási vagy szolgáltató intézményekkel, sem pedig középfokú oktatási intézménnyel nem
rendelkezik, vonzási funkciói közül elsődlegesnek a foglalkoztatási potenciált tekinthetjük. A város ipari
vállalkozásai jelentős számban foglalkoztatnak más településekről ingázó munkaerőt.

▪

Társadalom
Jánossomorja állandó népessége stagnáló tendenciát mutatott, míg lakónépesség folyamatosan
emelkedett az elmúlt évtizedben 2018-ig. A nemi megoszlási arányok kiegyenlítettek. Relatíve alacsony
népsűrűség jellemző a településre. Az évtized során elindult Jánossomorján is az idősebb népesség
arányának a növekedése, bár a város helyi társadalma még így is fiatalosabbnak tekinthető a járási,
megyei, regionális és országos szinten mért korszerkezeti mintázatokhoz képest. A természetes fogyás
tendenciája ingadozó mintázatot követve folyamatosan érvényesült az elmúlt évtizedben. Jánossomorja
vándorlási egyenlege a természetes fogyáshoz hasonlóan ciklikus, de eltérő irányú ingadozás is jellemzi.
Az évtized első felében vándorlási többlet, míg a második felében stagnálás vagy negatív vándorlási
egyenleg is megfigyelhető volt. Az elmúlt néhány év vonatkozásában a település vándorlási egyenlege
kedvezőtlenebb az országos, régiós, megyei és járási adatoknál. A házasságkötések száma az évtized első
feléhez képest megháromszorozódott az évtized második felére. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján
Jánossomorja lakosságának képzettségi mutatói a közép- és felsőfokú végzettség esetében
kedvezőtlenebbek a megyei és országos értékeknél. A település foglalkoztatottsági szerkezete nagyban
hasonlított a járási és megyei szintű megoszlási adatokra. A nyilvántartott álláskeresők és a tartósan
munkanélküliek aránya a munkaképes korú népességen belül alacsony és csökkenő tendenciát mutat.
A jövedelmi viszonyokban alapvetően kedvező változási tendenciák figyelhetőek meg az elmúlt
évtizedben. Az adófizetők aránya az évtized eleji 49-50 százalékos rátáról 53-54 százalékra emelkedett
az évtized végére. Az elmúlt évtized nagyrészében Jánossomorján az adófizetők aránya magasabb volt
a járási, megyei, régiós és országos átlagoknál. Az SZJA alapot képeztő nettó jövedelem egy állandó
lakosra vetített összege a vizsgált időszakban megduplázódott. A járási, megyei és régiós jövedelmeknél
alacsonyabb, az országos jövedelmeknél pedig magasabb érték figyelhető meg Jánossomorja esetében
minden vizsgált évben. A lakások komfortfokozata és felszereltsége kedvező. Jánossomorján a
viszonyítási alapot képező területegységek mindegyikéhez hasonlóan nagyjából azonos a gépkocsi
ellátottság jelentősen meghaladva az országos átlagértéket. A gépkocsiállomány nagyon dinamikusan
bővül.
A település közösségi és helyi társadalmának egyik legfontosabb szervező intézménye a művelődési
háza, ahol minden alulról és felülről szervezett program és erőfeszítés összpontosul, akár a helyi civilek
együttműködéséről, akár a helyi nyilvánosság megteremtéséről, a helyi tévéről van szó. Az aktív és színes
közélet kialakítását csupán a határ közelségéből fakadó, nagy számú ingázó lakos nehezíti a
hétköznapokban. (Külön Facebook csoportja van az andaui átkelőnek) Ez teszi azonban lehetővé egy
anyagi problémáktól mentes, önmagát szervezni képes és akaró közösség alapját is.
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▪

Gazdaság
A Mosonmagyaróvári járásban Jánossomorján található a második legtöbb vállalkozás, amelyek közül
négy közepes méretű és egy nagyvállalkozás. Így település nagyságához mérten komoly foglalkoztatási
potenciállal rendelkezik, és bár a helyi munkaerő egy része nem helyben dolgozik, a városban élő
regisztrált munkanélküliek száma alacsony. A városba ingázó dolgozók nem csak a környékbeli
településekről, hanem a járáshatáron kívülről is érkeznek. Jánossomorján az egy főre jutó jegyzett tőke,
valamint az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték – ezzel együtt a település gazdasági versenyképessége
– az utóbbi tíz évben növekedett, de még mindig jelentősen elmarad a megyei átlagtól. A helyi ipari
ágazatban kevés számú közepes méretű és nagyvállalat, míg a szolgáltatási szektorban sok mikro- és
kisvállalkozás működik, amelyek elsősorban kereskedelmi és építőipari tevékenységet végeznek. A
település mezőgazdasága jelentős, elsősorban szántóföldi növénytermesztésre alapozott. Jánossomorja
jelenleg nem jelent turisztikai desztinációt; épített és kulturális öröksége nem jelentős, valamint annak
ellenére, hogy Szigetköz és Fertő-Hanság közel van, egyiknek sem képezi közvetlen részét. Éppen e két
tájegység közelsége miatt kihasználatlan kapacitásokkal rendelkezik. A településen az új építésű lakások
száma évről-évre növekszik. Az ingatlanárak megyei viszonylatban közepesen magas árfekvésűek.

▪

Az önkormányzat gazdálkodása,
településüzemeltetési szolgáltatások

a

településfejlesztés

eszköz-,

és

intézményrendszere,

Jánossomorja város önkormányzata stabil forrásokkal rendelkezik, amelyek biztosítják folyamatos
működését, kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, valamint a már folyamatban lévő és a
későbbre tervezett fejlesztéseinek finanszírozását. Az Önkormányzatnak nincs adóssága, nem
rendelkezik sem működési, sem fejlesztési célú hitelkeretekkel. Az önkormányzat költségvetésében a
legjelentősebb bevételi forrás a helyi iparűzési adó. Ennek tervezett költségvetési arányában a város
méretéből adódóan a központi szabályozók módosítása ellenére sem tapasztalható jelentős változás az
előző évekhez képest. Jánossomorja város költségvetési kiadásaiban nagyon intenzív növekedés
tapasztalható 2020-hoz képest, hiszen a főösszeg két év alatt másfélszeresére nőtt. A kiadásokon belül
a működési tételek közel ötszörösen haladják meg a felhalmozásiakat. A fentiek együttes hatásaként a
működési kiadások mára jelentősen meghaladják a bevételeket, igaz abból a legnagyobb tételek értéke
az önkormányzat által nem, vagy csak korlátozottan befolyásolható (Pl. Szolidaritási hozzájárulás,
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak átadott pénzeszköz) A hiányt az
önkormányzat a költségvetés előző évi maradványértékéből szándékozik fedezni több, mint 700 millió
forint értékben, ami a költségvetési főösszeg több, mint 30%-át jelenti. A zárszámadásokból kiderül,
hogy az önkormányzat úgy gazdálkodik, hogy minden évben képes a várható hiány fedezetét biztosító
tartalék képzésére, és a tartalék mértéke folyamatosan követi a kiadások növekedési ütemét. Vagyis az
önkormányzat felelősen gazdálkodik, költségvetésének stabilitását nem fenyegeti veszély.
A város gazdasági programjának legfőbb prioritása a gazdaságfejlesztés, a megújuló energiahasználat
növelése, a turizmus fejlesztése, a közösségi funkciók fejlesztése, korszerű infrastruktúra kialakítása,
valamint lakókörnyezet fejlesztése. Az önkormányzat a településfejlesztési tevékenység elvégzésére
külön szervezetet (Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet VÜMESZ) működtet. Az
önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma az elmúlt időszakban nem változott jelentősen, a
településen közfoglalkoztatott jelenleg nincs. A város foglalkoztatási rátája a helyben lévő nagyobb
vállalatok miatt viszonylag magas. Az önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel
összefüggő tevékenységeit maradéktalanul ellátja. Jánossomorja Város Önkormányzata nem
rendelkezik energiastratégiával, viszont kidolgozásra került a város környezetvédelmi programja. A
városvezetés kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyságra, céljai között szerepel a megújuló energia
széleskörű használata, ezen belül naperőmű építése és termálvíz hasznosítási lehetőségek is
felmerültek. A város okos város projekttel nem rendelkezik, de ennek kiváló előfutára a már működő
Jánossomorja App és online térinformatikai rendszer.
▪

Táji és természeti adottságok, zöldfelületek
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Jánossomorja helyzetéből, természeti adottságaiból fakadóan számos nemzetközi, országos és helyi
szintű természeti értékekkel rendelkezik. Közigazgatási területén belül található kiemelt jelentőségű
tájképvédelmi jelentőséggel bíró terület, Natura2000-es területek és a FHNP igazgatásába tartozó
területek is. A kiemelt jelentőségű tájképvédelmi övezetbe tartozik a település külterületének délnyugati
területe, az Országos Ökológiai Hálózat ugyanazon helyen lévő területével majdnem megegyező
kiterjedésben. Adottságaiból adódóan területén a szántó, illetve az erdőterületek dominálnak. A
szántóterületek jelentős része “Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetei” besorolással bírnak. Az erdős területek a település délkeleti, illetve délnyugati részén
találhatóak nagyobb összefüggő területeken. Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint túlnyomó
többségben gazdasági, kisebb részt védelmi célú erdők. Elhanyagolható a közjóléti erdők aránya.
Összességében elmondható, hogy a település környezeti adottságai kedvezőek. Jánossomorja
zöldfelületi ellátottsága jó, mindegyik városrész kellő mennyiségű és minőségű zöldfelülettel
rendelkezik, melyek igen változatos elemekből tevődnek össze. A zöldterületekről általánosságban
elmondható, hogy gondozottak, a fenntartási munkák minősége és mennyisége megfelelő.
A beépítettség növekedése a zöldfelületek csökkenését vonhatja maga után (ebbe beleértendőek a
lakóingatlanok zöldfelületeinek leburkolása is). A település alatti érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület esetleges elszennyezése szintén veszélyként jelentkezik, mint ahogy problémát okozhat
a helyi természeti értékek elhanyagolása és ebből fakadóan a természeti értékek állapotromlása.
▪

Épített környezet, közlekedés
Jánossomorja épített- és természeti értékekben gazdag város, ahol még nem alakultak ki ugyan a
nagyvárosokra jellemző konfliktusok, de az egyre növekvő lakosságszámból eredő településfejlesztési
kihívásokkal előbb-utóbb a településnek szembe kell néznie. A település idegenforgalmi vonzerejének
növelése érdekében az esetlegesen tervezett zöldmezős beruházások egyrészt hozzájárulnak a település
gazdasági fejlődéséhez, ugyanakkor környezeti- és közlekedésfejlesztési konfliktusokhoz vezethetnek. A
település fenntartható fejlődése érdekében elsősorban a barnamezős beruházások fejlesztését kell
priorizálni. A települési alközpontokban a funkciók körét és minőségét is fejleszteni szükséges. A
település belterületén kívánatos a közúthálózati hiányosságok és járdaszakszok fejlesztése, melyek
elmaradása a közlekedésbiztonság romlásához vezethet. Turisztikai és közlekedési szempontból is a
fenntartható közlekedési módok (közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés, gyalogos közlekedés)
további fejlődését kell erősíteni, a kapcsolódó infrastruktúra hálózatok és szolgáltatások fejlesztésének
megvalósításával. Az új fejlesztési és lakóterületek egyúttal hozzájárulnak a lakónépesség helyben
tartásához, de ügyelni kell a közterületek megfelelő minőségű kialakítására, melyhez hatékony
segítséget nyújthatnak az előzetesen megkötésre kerülő Településrendezési Szerződések (TRSZ) és
Közterület-kialakítási (KKT) tervek.
A Településrendezési Szerződések (TRSZ) megkötése és a Közterület-kialakítási Terv (KKT) készítése
során törekedni kell, a zöldfelületek megengedett legkisebb mértékének megtartására, a parkolók
telken belüli elhelyezésére való kötelezettség előírására, a „faltól-falig” tervezésre (a gyalogos,
kerékpáros és biztonságos közúti közlekedés feltételeinek megteremtésére, utcák fásítására, zárt
csapadékvízcsatornák kialakítására és a csapadékvíz elszikkasztására). Az új Településrendezési
Szerződések (TRSZ) megkötése során kiemelt figyelmet kell fordítani az új ingatlan beépítések
következtében jelentkező lakossági igények (egészségügyi-, oktatási-, szabadidős-, kulturális- és egyéb
közszolgáltatások iránti igények) kielégítésére is, és ezzel a közterhek csökkentésére és a közterületek
hosszútávú fenntarthatóságára.

▪

Közművek
A település települési infrastruktúrával való ellátottsága megfelelőnek tekinthető, azok kapacitása az
elmúlt időszakban folyamatosan bővült. Az ivóvízszolgáltatásba bekapcsolt háztartások száma
növekedett a korábbi vizsgálati időszakhoz képest, jelenleg a teljes lakásállomány 100%-a részesül
ivóvízszolgáltatásban, ami kiemelkedően jó érték. Ezzel párhuzamosan növekedett a közcsatornahálózat
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hossza, az elvezetett szennyvíz mennyisége és a szennyvízelvezető-hálózatban bekötött lakások aránya
szintén magas (92,2%), csakúgy, mint a közműolló értéke (2020: 92,15%). Hanságligeten és Újtanyán
nincsen kiépített szennyvízhálózat. A korábbi időszakhoz képest növekedett a gázbekötések száma,
ezáltal pedig a háztartási gázfogyasztók, valamint a fűtési fogyasztók számának és részarányának
mértéke. A gázfogyasztás mértéke a vizsgált időszakban hullámzó tendenciát mutatott. Az elektronikus
hírközlés tekintetében fontos kiemelni, hogy csökkent az analóg hírközlési hálózatok száma, mellyel
párhuzamosan növekedett az internetelőfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba csatlakozó háztartások
száma.
A közműhálózattal kapcsolatban megállapítható, hogy annak kitettsége a klímaváltozás következtében
megjelenő időjárási eseményeknek jelentős, kiemelendő például, hogy a kiépített csapadékvízelvezetőrendszer kapacitása adaptációs szempontból nem teljes mértékben felel meg a klímaváltozás
következtében megváltozó csapadékhozamoknak, továbbá a vezetékes (elsősorban a légvezetékes
megoldások) ellátóhálózatok esetében számolni kell az extrém időjárási események kapcsán előálló
esetleges sérülésveszéllyel és így az ellátás időszakos kiesésével is. Bár az elmúlt időszakban számos
épületenergetikai és megújuló energia-hasznosítási projekt zajlott a településen, azok aránya (főképp a
közintézményi fejlesztési projektek esetében) még alacsonynak tekinthető és elmarad a térségi átlagtól.
A szolgáltatott gázmennyiségből a háztartások részaránya alacsony a térségi, megyei viszonylatokhoz
képest, mely egyben jelzi azt is, hogy az alternatív (jellemzően szilárd) tüzelési módok aránya magasabb
az átlagnál, mely környezeti szempontból szintén kihívást jelent.
A lehetőségek terén törekedni kell a közműolló zárására, a közcsatornahálózat hosszának növelésére és
a bekapcsolt lakások körének bővítésére, ezáltal pedig lehetőség nyílik közvetetten mérsékelni a
hálózatra nem csatlakozó háztartások által előidézett talajszennyezés mértékét. Szintén fontos terület
az energetikai fejlesztések továbbvitele, a megújuló alapú fejlesztések megvalósítása, valamint az
Önkormányzat ez irányú példamutató tevékenységének további erősítése, továbbá a
környezetvédelemre fókuszáló fejlesztési projektek számának növelése. Fontos célként merülhet fel az
energiafüggőség mértékének csökkentése, mind decentralizált energiaellátás, mind pedig
energiaközösségek létrehozása révén. Hosszabb távon stratégiai cél lehet a részleges, vagy teljes
önellátás elérése. Az okos megoldások energiaellátásban és energia-hasznosításban való elterjesztése
hozzájárulhat a terület hatékonyságának növeléséhez. A klímaváltozás kapcsán jelentkező extrém
időjárási események kapcsán fontos az ellátóhálózatok kapacitásnövelő fejlesztése, illetve
ellenállóképességének növelése. Az internet-ellátottság kapcsán lehetőségként kínálkozik a közösségi
internethozzáférési pontok létrehozása, illetve azok további fejlesztése is.
A klímaváltozás miatti extrém időjárási események által okozott problémák (kapacitásproblémák,
technikai hibák stb.) veszélyt jelentenek a települési közműhálózatokra, elsősorban műszaki, ellátási
szempontból. Problémaként jelentkezhet, hogy az energiahatékonysági és környezetvédelmi projektek
nem kellő mértékben jelennek meg a fejlesztések között, azáltal pedig a térségi, megyei volumentől való
lemaradás nő. A jelenlegi energiapiaci helyzetet alapul véve szintén veszélyként jelentkezik az
energiaárak növekedése, valamint az energiahordozók rendelkezésre állása miatti esetleges ellátási
nehézség is.
▪

Környezetvédelem
A környezetvédelem terén pozitívumként elmondható, hogy a településen jelentős környezetszennyező
nem található. A szelektív hulladékgyűjtés feltételei adottak a városban. Az elmúlt időszakban számos
energetikai fejlesztés is megvalósult a településen. Példaértékű az Önkormányzat környezetvédelmi
hozzáállása, hiszen számára prioritás a környezeti, természeti, táji értékek megóvása, mely megjelenik
abban is, hogy aktuális és jól felépített Települési Környezetvédelmi Programmal is rendelkezik, melyben
az önkormányzat feladatként fogalmazta meg, hogy mindenki számára a lehető legjobb életminőséget
biztosítsanak, melyhez elengedhetetlen, hogy egy tiszta, rendezett, megfelelő környezet álljon a város
lakói rendelkezésére.
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Az elkülönített gyűjtés lehetősége ellenére az illegális hulladéklerakás és az annak kapcsán jelentkező
környezetterhelések problémaként jelentkeznek. A gyengeségek között szintén ki kell emelni, hogy nincs
kidolgozott monitoring- és intézkedési rendszer a klímaváltozás kapcsán jelentkező negatív hatások
nyomon követésére és kezelésére. A településen sok a burkolatlan külterületi út, melynek használata
jelentős porterhelést okozhat. A város területén halad keresztül a 86-os számú főútvonal, mely jelentős
forgalmat bonyolít, ezáltal fontos környezeti hatótényező a település egészét tekintve. Szintén nem
elhanyagolható a település kapcsán a mezőgazdaság környezetet befolyásoló hatása is.
A környezetvédelem, valamit a környezeti-, táji elemek kapcsán számos lehetőség is azonosítható. Az
energiaellátás és energiahatékonyság terén célul lehet kitűzni a komplex energiahatékonyságnövelést
célzó beruházások további megvalósítását, valamint a megújuló alapú energiaellátás megoldásainak
diverzifikációját, illetve hosszabb távon a részleges, vagy teljes önellátás elérését az energiaellátás terén.
Jelentős potenciált hordoz magában a település alatt található termál víztest hasznosítása. Szintén
fontos lenne a klímavédelmi és fenntarthatósági szempontok hangsúlyosabb megjelenítése a
beruházások, valamint a városstratégiai dokumentumok terén. Mint minden esetben, kiemelten fontos
a szenzibilizálás, a környezeti nevelés az általános iskolákban, óvodában, valamint az Önkormányzat
példamutatásának erősítése az energiahatékonyság és a környezetvédelem terén. A vízzel való gondos
bánásmódot segítené egy Integrált csapadékvíz gazdálkodási terv készítése is.
A legfontosabb veszélyek a táji és környezeti adottságok, valamint a környezetvédelem terén a
következők: az éghajlatváltozás által implikált negatív hatások, melyek veszélyeztetik az
épületállományt, hosszabb távon a fenntartással kapcsolatos költségek emelkedéséhez járulhatnak
hozzá. A településen átmenő 86-os út forgalmának további növekedése a levegőszennyezés további
fokozódását eredményezheti. A negatív környezeti hatások (fokozott környezethasználat) a lakosság –
egyébként pozitív – életszínvonal emelkedéséből kifolyólag is növekedhetnek.
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése, SWOT analízise
Földrajzi jellemzők és természeti adottságok
Erősségek
Gyengeségek
• Jelentős kiterjedtségű, kiváló termőhelyi adottságú • Jelentős a mezőgazdaság környezetet
szántóterületek
befolyásoló hatása (talajterhelés, talajszerkezet
• Zöldfelületi ellátottsága jó, mindegyik városrész romlás, kemikáliák kijuttatása környezeti
kellő mennyiségű és minőségű zöldfelülettel elemekbe, porterhelés stb)
rendelkezik
• Az önkormányzat számára prioritás a környezeti,
természeti, táji értékek megóvása
Lehetőségek
Veszélyek
• Mezőgazdasági
területek
környezetbarát, • Beépítettség
növekedése,
zöldfelületek
fenntartható művelése
csökkenése ipari és egyéb beruházások miatt,
beleértve a lakóingatlanok zöldfelületeinek
leburkolását is
• Helyi természeti értékek elhanyagolásából
eredően a természeti értékek állapotromlása
Környezeti állapot
Erősségek
Gyengeségek
• Jelentősebb környezetszennyező hiánya
• Illegális
hulladéklerakók
és
azok
környezetvédelmi
problémái
• A településnek kedvező környezeti adottságai
vannak
• Sok a burkolatlan külterületi út, adott esetben
• Szeletív hulladékgyűjtés kiépítése a településen, jelentős a porterhelésük
hulladékudvar
• A településen átmenő főút nagy forgalommal
bír, amelynek jelentős környezeti hatásai vannak
• Megvalósult energetikai fejlesztések
(zaj, légszennyező anyag, por stb.)
• Meglévő Települési Környezetvédelmi Program
• A klímaváltozás egyes helyi értékekre
gyakorolt hatásának monitoringja és a jövőbeli
hatások vizsgálata nem megoldott
Lehetőségek
Veszélyek
• Komplex energetikai felújítások megvalósítása
• Extrém időjárási események épületállományra
• Klímavédelmi
szempontok
hangsúlyosabb gyakorolt negatív hatásai
megjelenítése a beruházások során
• A település alatti érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi
terület
esetleges
• Integrált csapadékvíz gazdálkodási terv készítése
elszennyezése
• Termál víztest hasznosítása a településen
• Megújuló alapú energiaellátás megoldásainak • A településen átmenő 86-os út forgalmának
további
növekedéséből
fakadó
fokozott
diverzifikációja (pl. geotermia-hasznosítás)
levegőszennyezés
• A
helyi
lakosság
környezettudatos
• Az éghajlatváltozás várható hatásainak
gondolkodásmódjának, felelősségtudatának erősítése
• Környezeti nevelés az általános iskolákban, következtében a közparkok és épületek
fenntartásával kapcsolatos költségráfordítás
óvodában
• a közlekedési eredetű légszennyezés mérséklése növekedése
• A lakosság életszínvonal emelkedéséből
forgalomirányítási/-technikai eszközökkel
• A fenntarthatósági kritériumok további hangsúlyos fakadó többlet környezethasználatok
• A hulladéklerakó a város területén
megjelenítése a városstratégiai dokumentumok között
• Energetikai szempontból a részleges, vagy teljes
önellátás lehetőségének megteremtése
Településhálózat /Épített környezet
Erősségek
Gyengeségek
• Épített- és természeti értékekben gazdag • Hosszú távon, amennyiben a fejlesztések
település.
volumene a kívánatosnál nagyobb mértékűvé
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• Jánossomorján az épített és a természeti környezet
között még nem alakultak ki a nagyvárosokra jellemző
konfliktusok.
• A
tervezett
zöldmezős
beruházások
hozzájárulhatnak a település gazdasági fejlődéséhez és
a település idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez.
• A szerkezeti tervben új fejlesztési- és lakóterületek
kerültek kijelölésre, melyek hozzájárulnak a
lakónépesség helyben tartásához.
• A város több települési alközponttal is rendelkezik,
fejlett intézményhálózattal és közszolgáltatásokkal.
• A tervezett közútfejlesztések hozzájárulhatnak a
település jobb elérhetőségéhez, a településen átmenő
forgalom csökkentéséhez.

válik, kialakulhatnak az ember-táj közötti
konfliktusok.
• A településen belül az úthálzat kiépítettsége
még nem teljeskörű. (burkolatlan utak).
• A település belterületén, különösen a
városközponthoz kapcsolódóan a gyalogos
közlekedést
hátráltató
hiányosságok
tapasztalhatók, úgymint a rosszminőségű vagy
féloldali járdaszakaszok.
• Az egyes lakóhelyek gyalogos infrastruktúrával
való ellátottsága hiányos.
• Közlekedési módváltás nehézkes.
• Parkolási
nehézségek,
különösen
az
intézmények környezetében.

Lehetőségek
Veszélyek
• Ügyelni kell hosszú távon is a harmonikus ember-táj • A beépített területek növelése és az
kapcsolat megtartására.
infrastruktúra fejlesztése a természetvédelem,
• A táji- és épített környezeti konfliktusok mértéke tájvédelem szempontjainak ütközésével járhat.
összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthető.
• Különösen a zöldmezős beruházások nyomán
• A nem fenntartható, különösképpen ökológiai fellépő ember-táj konfliktusok veszélye.
szempontból aggályos megoldások elkerülése • A nem célzottan tájhasználati konfliktusok
érdekében környezeti hatásvizsgálat elvégzése lehet feloldását célzó fejlesztési beruházások minden
szükséges.
erőfeszítés ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú
• Kék- és zöld infrastruktúra fejlesztések (csapadékvíz konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek
területhasználati és funkcionális, tájökológiai vagy
helyben tartása) megvalósítása.
• Víz-rehabilitációs munkálatok és/ vagy éppen az út tájképi (vizuális) gyökerűek.
• Fokozott környezetterhelés, zöldterületek
melletti fásítások megvalósítása.
• Kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése csökkenése, vízelvezetési problémák.
és
gyalogos
közlekedési
lakóterületen belül és a szomszédos települések • Kerékpárosinfrastruktúra hiányából eredő eljutási nehézség
irányába.
• Kerékpáros és a közösségi közlekedési közötti és baleseti kockázat.
átszállási lehetőségének erősítése (kerékpárszállítás
lehetőségének biztosítása a helyközi autóbuszokon ,
P+R, B+R fejlesztések).
Társadalmi folyamatok
Erősségek
Gyengeségek
• Lakónépesség folyamatos emelkedése
• Természetes fogyás ciklikus érvényesülése
• Fiatalosabb korszerkezet
• Kedvezőtlen képzettségi, végzettségi mutatók
• Nyilvántartott álláskeresők és a tartósan • Lakossági érdeklődés, aktivitás gyengesége,
munkanélküliek aránya alacsony
nehéz mozgósíthatóság
• Kedvező foglalkoztatottsági jellemzők
• Dinamikusan emelkedő jövedelemszint
• Lakások komfortfokozata, felszereltsége és mérete
kedvező
• Erős identitástudat
• Társadalmi sokszínűség
• Civil szervezetek száma és sokszínűsége
Lehetőségek
Veszélyek
• Házasságkötések száma emelkedik
• Idős népesség aránya emelkedő tendenciát
mutat
• Az adófizetők aránya magas és emelkedik
• Egészséges, nyugodt lakókörnyezet, élhető • Ingadozó, elmúlt években kedvezőtlen
vándorlási egyenleg
település
• Fiatal korosztály elvándorlása
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• Nagylétszámú
időszaki
vendékés
idénymunkások jelenlétéből fakadó társadalmi
feszültségek
• A nagyarányú ingázó lakos nem tud aktívan
részt venni a település hétköznapjaiban, nem lesz
aktív a helyi társadalomban
Gazdasági folyamatok
Gyengeségek
• Turizmus hiánya
• Önkormányzati lakások leromlott állapota

Erősségek
Heterogén gazdasági profil
Beágyazott multinacionális cégek
Vállalkozások magas száma
Jelentős mezőgazdasági tevékenység
Alacsony munkanélküliség
Önkormányzati lakások magas száma
Felelős önkormányzati gazdálkodás
Lehetőségek
• Megújuló energiaforrások hasznosítása
• Térinformatikai rendszer fejlesztése
• Mozaikos okos város megoldások bővítése
•
•
•
•
•
•
•

Veszélyek
• Belső migrációs célpont
• Társadalmi integrációs nehézségek
• Ugródeszka település Nyugat felé
•
Műszaki infrastruktúrák
Erősségek
Gyengeségek
• A vezetékes települési infratruktúrális elemekkel • A kiépített csapadékvízelvezető-rendszer
(vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, villamosenergia- kapacitása adaptációs szempontból nem teljes
szolgáltatás, gázszolgáltatás, stb.) való ellátottság mértékben
felel
meg
a
klímaváltozás
megfelelő
következtében
megváltozó
• Az ivóvízszolgáltatás alá tartozó lakásállomány csapadékhozamoknak
• A
vezetékes
ellátóhálózatok
teljeskörű (100%)
• A szennyvízhálózattal való ellátottság mértéke ellenállóképessége nem teljes mértékben felel
emelkedett az elmúlt időszakban, meghaladja a 92,2%- meg a klímaváltozás következtében előálló
szélsőséges hatásoknak
ot
• A közműolló záródásának növekedése, a közüzemi • A megújuló energiaforrások alkalmazásának
szennyvízgyűjtő-hálózatba és közüzemi ivóvízvezeték- alacsony a részaránya
hálózatba
bekapcsolt
lakások
• Az energiahatékonyságot szem előtt tartó
aránya 92,15%
közintézményi fejlesztési projektek száma térségi
• Gázbekötések száma emelkedett az elmúlt szinten alacsony
időszakban
• A szolgáltatott gázmennyiségből a háztartások
részaránya alacsony a térségi, megyei
• Analóg hírközlési hálózatok számának csökkenése
viszonylatokhoz képest
• Az internetelőfizetők számának növekedése
• A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások
számának növekedése
Lehetőségek
Veszélyek
• A szennyvízhálózattal ellátott lakásállomány • A közcsatornahálózatra nem csatlakozó
mértékének növelése, teljeskörűvé tétele
háztartások és szennyvízkibocsátók révén előálló
• A légvezetékek részarányának csökkentése a talajszennyezés mértékének növekedése
vezetékes szolgáltató rendszerekből, ezáltal a • Az extrém időjárási események révén előálló
vezetékes ellátó rendszerek klímarezilienciájának többlethozamok
elvezetésére
kiépített
növelése
elválasztott rendszerű közcsatornahálózat nem
• A
megújuló
energia
alapú
fejlesztések képes betölteni funkcióját
megvalósítása
• Az energiahatékonyságot szem előtt tartó
• Energiafüggőség
mérséklése
decentralizált fejlesztési projektek száma nem kellő mértékben
energiaelőállítóés
szolgáltató
rendszerek emelkedik, a térségi, megyei volumentől való
létrehozásával, részleges, vagy teljes önellátásra való lemaradás nő
törekvés
• Az
energiaárak
növekedése
és
az
energiahordozók
rendelkezésre
állásának
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• Energiafüggőség mérséklése energiaközösségek
létrehozásával
• Az energiahatékonyságra és környezetvédelemre
fókuszáló fejlesztési projektek számának növelése
• Okos megoldások alkalmazása az energiaellátásban
és az energiafelhasználásban
• A települési vezetékes infarstuktúra egyes
ellátóhálózatainak fejlesztése, a klímaváltozással
szembeni ellenállóképességének növelése
• Közösségi internethozzáférési pontok létrehozása,
illetve a közösségi internethozzáférési pontok
fejlesztése

esetleges problémái ellátási nehézségekhez
vezethetnek
• Hanságliget és Újtanya szennyvízcsatornázás
hiánya

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
Jánossomorja Győr-Moson-Sopron megye északnyugati részén fekszik a Mosonmagyaróvári járás
területén. A település jelenét és lehetőségeit jelentősen meghatározza a fekvése: a határ közelsége, a
településen áthaladó 86. sz. főút és az M1 autópálya közelsége.
A járás az ország észak-nyugati sarkában helyezkedik el, északon Szlovákia (Csallóköz), nyugaton Ausztria
(Burgenland), keleten a győri, délen a csornai járással határos. Két jelentős közúti és vasúti határállomás
– Hegyeshalom és Rajka – kapcsolja az európai térséghez (Jánossomorján is van határátkelő), ezért is
használják gyakran a Nyugati Kapu elnevezést erre a térségre.
Jánossomorja három egykori település (Mosonszentpéter, Mosonszentjános és Pusztasomorja)
egyesítéséből jött létre, majd 2004-ben kapta meg a városi rangot. Az egyesítéssel létrejött település
rendkívül nagy, közigazgatási területe 14896 ha, vagyis közel 149 km2, amiből 406 ha (40,6 km2)
belterület és 14490 ha (144,9 km2) külterület. A város lakónépessége a 2019. év végi adatok alapján
6030 fő volt.
A település életében fontos szerepet tölt be a település múltja, hagyományai, épített értékei.
Jánossomorja értékes építészeti örökséggel és természeti értékekkel rendelkezik, és a város civil
társadalma is aktív, szerepet vállal a mindennapi feladatokban is.
A 90-es évek előtt a lezárt országhatár ténylegesen, térben is leszűkítette a település lehetőségeit. A
1990-ben történő határnyitás új lehetőségeket nyitott meg Jánossomorja előtt, ami leginkább
foglalkoztatás területén hozott komoly fejlődést, megnőtt a város térségi szerepköre. A város
lehetőségei folyamatosan nőttek a 2007-es schengeni határhoz való kapcsolódást, illetve a magyar
munkavállalók előtt 2011-es munkaerőpiaci nyitást követően. Ezt az időszakot megelőzően
Jánossomorja és a szomszédos Andau között 2004 és 2007 között korlátozott átkelésre nyílt csak mód.
A településről nagyvolumenű az ingázás. Az ingázók egyrészt Ausztriában vállalnak munkát, másrészt
Fertőzug irányában lerövidíthető az út Mosonmagyaróvár és Sopron között. Andau településsel jó
kapcsolatot ápol a város, alkalmi a kapcsolattartás a két település vezetése között.
A településen leginkább élelmiszeripari és építőipari vállalkozások telepedtek meg az 1990-es években,
amik közül több is tőkeerős, nagyfoglalkoztatónak számít. 2011-ben a település népességének (5921 fő)
47 százaléka volt foglalkoztatott (2789 fő), 26 százaléka inaktív kereső (1518 fő), 24 százaléka pedig
eltartott (1434 fő). A határ közelsége, illetve a munkaerőpiaci nyitás azt jelenti, hogy jelentős
mennyiségű helyi munkavállaló Ausztriában végez munkát. Mosonmagyaróvár és Győr viszonylagos
közelsége azt jelenti, hogy a településen működő vállalkozások képzett munkaerő tekintetében sokszor
hiánnyal küszködnek.
A település nagy közigazgatási területéből adódóan számos lehetőséggel rendelkezhet.
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A település külterületén található lakóterületek (Hanságliget, Hanságfalva és Újtanya) ellátását nehezíti
a települések belterületétől viszonylag távoli elhelyezkedésük. A külterületi településrészek esetében
meg kell oldani a települések ellátásának biztosítását, a megfelelő infrastruktúra hálózat javítását stb.
A település közlekedési kapcsolatai kielégítőek, azonban a határ menti fekvés és a 86. sz. főút elválasztó
hatása miatt kis mértékben a zsáktelepülésekre jellemző elszigeteltség jellemzi.
Összességében elmondható, hogy Jánossomorja kiemelkedő helyi és helyzeti potenciállal rendelkező
település, mely meglévő adottságait kiválóan hasznosítva fejlődik. A település jövőbeni fejlődése során
fontos nagy hangsúlyt fektetni a minőségi fejlesztésekre, annak érdekében, hogy a város megfelelő
szolgáltatásokat nyújtó lakókörnyezet legyen, és egyszerre lehessen megfelelő helyszín a gazdasági
szereplők számára is.

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
A településfejlesztés tervezése az adottságok feltárásán alapuló jövőkép meghatározásával kezdődik,
ami az elérendő célok meghatározásában kristályosodik ki. A célok eléréséhez konkrét feladatok
köthetők, költségekkel, forrásokkal és eszközökkel. A településrendezés tervezése a fejlesztési tervezés
során megfogalmazott elemek térbeli összefüggéseinek, térbeli rendszerének szintetizálását jelenti.
Eredményeként kialakulnak azok a feltételek, melyek keretet adnak- környezeti, társadalmi, gazdasági,
műszaki, kulturális és jogi szempontból egyaránt –egy-egy építészeti alkotás, épület(együttes) egyedi
megvalósításához.
A településfejlesztési koncepció hosszú (10 évet meghaladó) időtávra rendszerbe foglalja az
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom,
gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti
és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepció, a
településszerkezeti és településrendezési terv egymással tartalmi összhangban készül.
Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú (4-10 év) fejlesztési
program, mely a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a
településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló
beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit. Az integrált településfejlesztési
stratégia, a településfejlesztési koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv
figyelembevételével kerül kidolgozásra.
Az operatív programok meghatározzák, hogy az EU tagállamok miképpen fogják elkölteni az európai
strukturális és beruházási alapokból származó támogatást a (2021-2027) programozási időszak során. A
programok vagy egy konkrét régióra, vagy egy egész országra kiterjedő tematikus célra vonatkoznak. Az
európai területi együttműködés célkitűzés teljesítéséhez határon átnyúló vagy régiók közötti operatív
programokat határoznak meg.
A 2021-2027 fejlesztési időszak operatív programjai:
•
•
•
•
•
•

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP)
Mobilitás Operatív Program (MIOP)
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
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•

Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)

Az operatív programok szinergiája, kapcsolódás a hazai forrásokhoz. A nemzeti finanszírozás
lehetőségei kiegészítik az uniós támogatásokat többek között az EU forrásokból nem támogatható
projektelemek bevonásával.
A településfejlesztés szempontjából legfontosabb nemzeti programok:
• Modern Városok Program,
• Magyar Falu Program,
• Kisfaludy Program,
• „Felzárkózó települések” program,
• Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja
• Országos Környezeti és Kármentesítési Program
80. ábra: Uniós és hazai településfejlesztési és rendezési eszközök kapcsolatrendszere

Forrás: saját szerkesztés
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3.2. Problématérkép/értéktérkép
81. ábra: Jánossomorja érték- és problématérképe

Az azonosított értékek és problémák:
Értékek
A – Települési alközpontok kiépült szolgáltató
infrastruktúrával
B – Műemlékek, műemléki környezetek
C – Foglalkoztatást biztosító termelőüzemek
D – Jó közlekedési kapcsolatok (vasút, közút)
E – Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvar
F – Megfelelő mennyiségű zöldterület
G – Jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági
területek

Problémák
A – Burkolatlan kül- és belterületi utak
B – Járdák kiépítettségének hiányosságai
C – A főútvonal forgalmi és környezeti terhelése
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
Jánossomorja belterülete három, egymástól jól elkülönülő településrésszel – a korábban önálló falvakkal
– rendelkezik. Ezek Pusztasomorja, Mosonszentjános és Mosonszentpéter, melyek részletes
bemutatását a helyzetfeltárás 1.14.1.1 fejezete tartalmazza. A településrészek mind szerkezetükben,
mind beépítési módjukban különböznek egymástól.
A település a vonatkozó népszámlálási komplex mutatókat alapul véve nem rendelkezik
szegregátummal.
A külterületi népesség száma 2011-ben 311 volt, melynek túlnyomó részét Hanságliget foglalta
magában. Ezen túl lakott külterületnek számít még Hanságfalva és Újtanya.
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