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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. október 26. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában (9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott rendes képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület október havi rendes ülésén. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, azonban dr. Mihályi Zsuzsanna nincs 

jelen, aki távolmaradását előzetesen nem jelentette be, így várhatóan rövidesen megérkezik. 

Ismertette a képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívónak megfelelően. Megkérdezte a 

képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosító indítványuk, kiegészítésük. 

Módosító indítvány, kiegészítés nem hangzott el. 

Bella Zsolt megérkezett az ülésterembe. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 

1) A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE beszámolója 

2) Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója 

3) Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója  

4) Jánossomorja Város településrendezési tervi eszközeinek módosítása 

5) Ingatlanügyek  

6) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

7) Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett az ülésterembe. 

1./ A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE beszámolója – 

3. melléklet 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy hagyományosan együtt tárgyalja a Képviselő-testület a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, a Jánossomorjai Polgárőr Egyesület, a 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jánossomorjai ÖTE beszámolóját, 

hiszen tevékenységük összefügg, sok esetben egymást segítve végzik munkájukat. Köszöntötte 

mindegyik szervezetnek a megjelent képviselőjét. Kérte, hogy a szervezet beszámolójának 

tárgyalásakor a vendég asztalhoz üljenek a szervezet képviselői és kapcsolják be a mikrofont, 

és ha lesz kérdése a képviselő-testület tagjainak, itt válaszoljanak rá.  

1/1. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság beszámolója 

Lőrincz György: Elmondta, hogy elsőként a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 

beszámolóját tárgyalja a képviselő-testület. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság számára 

törvényi kötelezettség, hogy minden évben egy alkalommal be kell számolni a munkájáról a 

képviselő-testületnek, ezt az írásos beszámolót a Rendőrkapitányság elkészítette. A 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság képviseletében Gellén Sándor, a helyi rendőrőrs 

munkatársa van jelen. Megkérdezte Gellén Sándort, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásbeli 

beszámolóhoz. 

Gellén Sándor: Nem kíván kiegészítést tenni. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy hosszú és részletes volt a beszámoló. Kiemelt két idézetet a 

Rendőrkapitányság beszámolójából: „Jánossomorja város nem tartozik a bűnügyileg fertőzött 

települések körébe. (…) A lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló vagyon 

elleni bűncselekmények számszerű alakulása 2021. évben az előző évhez viszonyítva jelentős 

csökkenést mutat.” Véleménye szerint ebből megállapítható, hogy jó a város közbiztonsága, 

ami mellett nagyon fontos a lakosság szubjektív megítélése. Megkérdezte a képviselő-testület 

tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a beszámolóban olvasható, hogy elégséges a rendőri jelenlét a 

városban, folyamatos a járőri munka. Mennyire figyelmeztetik azokat a lakosokat, akik nem 

felelnek meg az együttélés szabályainak, történt-e szankcionálás a figyelmeztetésen túl. 

Gellén Sándor: Természetesen különböző szankciós lehetőségek vannak, próbálják súlyozni, 

hogy megfelelő arányban legyen a cselekménnyel. A figyelmeztetés a legenyhébb szankció 

ezek között. A legtöbb eset a fiatalok köréből kerül ki, az ő esetükben nem az anyagi hátrány 

okozása az elsődleges. Azonban a fiatalok van, hogy nem is büntethetők. Természetesen az 

együttélés szabályaival összefüggésben történt bírság kiszabása és feljelentés is. Nagyon szoros 

az együttműködés a VÜMESZ munkatársaival, a közterületi kamerarendszer útján is kiszűrjük 

az ilyen eseteket. 

Horváth Dániel: Megköszönte, hogy a beszámoló elkészítése mellett jelen is vannak minden 

alkalommal az ülésen. A személyi és kamerarendszer fejlesztési lehetőségek iránt érdeklődött. 

Elmondta, hogy a statisztika alapján egyre jobban állunk, azonban a szubjektív megítélés 

változik attól függően, hogy ki hol van.  

Gellén Sándor: Elmondta, hogy az állomány és létszám fejlesztésre nem tud válaszolni, nem 

illetékes a kérdésben. Elmondta továbbá, hogy a kamerarendszer fejlesztésében komoly 

előrelépés van, hiszen kameracserékre, új állomáshelyek létrehozására kerül sor a napokban 

aláírt megállapodás alapján. A napi munkája során folyamatosan elemzi a felvételeket, a 

kamerarendszer fejlesztése folyamatos tulajdonképpen. Ha jól tudja, jövőre egy újabb 

állomáshely kerül kialakításra, igazodva a település fejlesztéséhez is. 
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Lőrincz György: A költségvetésben 1.000.000 Ft keretösszeg került elkülönítésre a 

kamerarendszer felújítására, bővítésére. Az árajánlat megérkezett, melyet áttekintünk. 

Elmondta továbbá, hogy a Rendőrséggel minden alkalommal egyezteti, hogy hol szükséges 

felújítást végezni vagy újabb kameraállomásokat létesíteni. Reméli, hogy a következő évek 

költségvetése is megengedi, így a fejlesztések folyamatosak lehetnek. 

Gellén Sándor: Elmondta, hogy a kivitelező elmondása alapján a megállapodásban foglaltak 

november végéig elkészítésre (kamerák korszerűsítése, áthelyezése) kerülnek.  

Winkler László: Elmondta, hogy a szemetelések megelőzése érdekében vadkamerákat 

helyezett el több helyre az önkormányzat. Ennek során több értékelhető felvétel készült. 

Érdeklődött, hogy amennyiben a Rendőrség intézkedett, a szemetelők mit mondtak, milyen 

okból történt.  

Gellén Sándor: Válaszul elmondta, hogy nem tudják megmondani az okát, így megfelelő 

választ sem tudnak adni. Elsőként tagadják, majd megpróbálják „jól” beállítani, hogy nem a 

fasorban tették ki, nem volt nyitva a hulladékudvar, nem vették át. Ezek miatt a szelektív sziget 

mellé tették, de nem tudják, hogy ezzel mekkora többletmunkát okoznak a városüzemeltető 

részére. Heti szinten a VÜMESZ munkatársaival elemezzük a vadkamerafelvételeket, 

véleménye szerint viselkedési és gondolkodásmódbeli probléma lehet. Elmondta továbbá, hogy 

nem csak a vendégmunkásokhoz köthető, hanem a helyiek között is előfordul. Amennyiben 

ügyet indítanak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el.  

Winkler László: Elmondta, hogy a nyilvánosság miatt is fontos, hogy elhangzott ez.   

Gellén Sándor: Nem lehet mindent nyilvánosságra hozni, igyekeznek törvényi keretek között 

szankcionálni.  

Lipovits Máté: Első szó a köszöneté a Rendőrség felé. A statisztika nagyon jól megmutatja, 

hogy csökkentek a lopásokkal, autófeltörésekkel, garázdasággal összefüggő bűnestek száma. 

Szerencsére emberölés, súlyos testisértés eddig sem volt a városban. Az embercsempészés miatt 

a kiemelt bűncselekmények száma is megugrott. Érdeklődött, hogy az embercsempész 

szervezetek mennyire beágyazottak a megyén belül, van-e helyi kötődésük, vagy csak inkább 

tranzit útvonalként használják az útvonalat. 

Gellén Sándor: Nem tud rá válaszolni, komolyabb szinten vizsgálják, a Nemzeti Nyomozó 

Iroda az illetékes. A szerb hatóságok már a magyar határra ráengedő migránsokat is 

kontrollálják. Az embercsempészeket nem tartják vissza, hogy azonnal őrizetbe veszik őket, 

két-három évet is kiszabnak még első alkalommal. Kiemelte, hogy a statisztikában is nőtt 2022-

ben 28-ra az elfogott személyek száma. Kiemelte, hogy a jánossomorjai őrs területe teljes 

mértékben veszélyeztetett rész. 

Lőrincz György: Megköszönte, hogy válaszolt a felmerült kérdésekre. Kérte, hogy a többi 

szervezet beszámolójáig maradjon a képviselő-testület ülésén, hátha merül fel még kérdés. 

1/2. A Jánossomorjai Polgárőrság beszámolója  

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő a Jánossomorjai Polgárőrség beszámolója. 

Köszöntötte Németh Lászlót a Jánossomorjai Polgárőrség vezetőjét. Elmondta továbbá, hogy a 

Rendőrség testvérszervezete, akikkel sok esetben együtt járőröznek, rendszeresen 

együttműködnek. Emlékszik rá, hogy valamikor nagyobb létszámmal rendelkezett a szervezet, 
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talán 40 fős volt, most azonban csak 23 fős, így jó alkalom talán a nyilvánosság előtt is 

megragadni az alkalmat a toborzásra.  

Lipovits Máté: Köszönetet szeretne mondani. Mindig halljuk, hogy nehéz az utánpótlást 

megtalálni, de örömmel olvasta, hogy két-három fiatal hölgy is csatlakozott a szervezethez. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy ahogy a beszámolóban is szerepel, részt vett a jubileumi 

közgyűlésen, ahol sok mindent meg tudott beszélni az egyesület jelenlévő tagjaival. 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy a személyi feltételek és polgárőrök hatásköre korlátozott, de 

bármilyen rendezvényt szerveznek iskolai vagy városi szinten és kérik a Polgárőrség tagjait, 

azonnal elsőként jönnek a rendezvényt biztosítani, megszervezni. Megköszönte a segítségüket. 

1/3. Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő beszámoló a Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója. Köszöntötte Szabó András tűzoltóparancsnokot 

a szervezet részéről. Megköszönte a részletes beszámolót, melyből kiemelte, hogy a 

beavatkozást igénylő esetek száma 31-ről 24-re csökkent, mely összefügghet a 

hulladékdepónián a cég részéről történt beavatkozásokkal is. Érdeklődött, hogy jól gondolja-e 

a csökkenés okát. 

Szabó András: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy igen, a szóbeli kiegészítésében 

is szerepelt volna a hulladékdepónia jelenlegi állapota. A beszámolóban is látszik, de 

megemlítette, hogy 2020-ban 23 eset, 2021-ben 18 eset, míg 2022 első félévében 5 beavatkozást 

igénylő eset volt. Jól látható a csökkenő tendencia, így aztán Jánossomorját érintő tűzesetek 

számának csökkenését is jellemzi. A hatóság részéről történt nagyfokú jelenlét, a hatósági 

szankciók és kötelezések hatására sokkal fegyelmezettebb a depó kezelés, mint két-három-négy 

évvel ezelőtt. Mindezek fizikailag is láthatóak, a takaróföld mennyisége fokozódott, nagyobb 

létszámmal és jobb állapotú munkagépekkel vannak jelen, a dolgozók részvételé is fokozottabb, 

akár ügyeleti beosztást is szerveznek. Jelenleg a metángáz újbóli szakszerű kinyerésének is meg 

van a technológiai háttere, amely korábban megsemmisült a tűzesetek során. 

Lőrincz György: Megnyugtató a lakosság részére, hiszen korábban aggodalomra adott okot, 

mikor láttuk a felszálló fekete füstöt, mely az utóbbi időben ritkult. Reméljük, hogy meghozzák 

az intézkedések eredményüket. 

Lipovits Máté: Megköszönte a Tűzoltóság munkáját. Elmondta, hogy lenne egy kérdése, 

melyet nem talált a beszámolóban. Az országos hírekben olvasta, hogy az ukrán menekült 

gyermekek elhelyezésével is a katasztrófavédelmet bízták meg. Érdeklődött, hogy érintett-e a 

város. 

Szabó András: Az elhelyezésük már korábban meghatározásra került, hogy milyen 

helyszíneken és milyen településeken kerül sor elhelyezésre. Amennyiben tovább nő a számuk, 

Jánossomorja megkeresésre és kijelölésre kerül. Eddig jelenleg nincsen szükség 

Jánossomorjára. 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy kezdődik a fűtési szezon, a fűtőanyagok terén „borítékolható”, 

hogy nem mindenki „tiszta” fával fognak fűteni. Milyen tanácsokat tudna adni ezzel 

kapcsolatban. 

Szabó András: Már most is érezzük a fűtési szezon kezdetén, hogy a korábbi alternatív fűtési 

technikák és módszerek előtérbe kerülnek. Megragadta a szót és lehetőséget, hogy 
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népszerűsítse a kéményseprést. Felhívta a figyelmet a kéményseprési lehetőségekre. Az 

önkormányzatokhoz eljuttatták a kéményseprők elérhetőségét. Valóban javasoljuk, hogy 

minden személy és család helyezze előtérbe a tiszta, legálisan beszerezhető fűtőanyagok 

használatát. Magunkra, másokra és a környezetre is veszélyes a nem megfelelő fűtőanyagok, 

tüzelőanyagok használata. De épp olyan veszélyes az ott lakók vonatkozásában a nem 

megfelelően felülvizsgált tüzelő és fűtőberendezések használata. Ezen felül érdemes szén-

monoxid mérőt és tiszta tüzelő-és fűtőanyagot is beszerezni. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a „Fűts okosan!” kampány anyagait az önkormányzat is 

felhasználta, a város kommunikációs felületein megjelenítettük. Kérjük a lakosságot, hogy 

tényleg fűtsenek okosan ebben a nehéz időszakban is. Megköszönte a beszámoló elkészítését. 

Kérte, hogy az ülésen maradjon továbbra is jelen, hiszen érintett lehet a következő napirendnél, 

a Jánossomorjai ÖTE beszámolójánál. 

Szabó András: Szeretne kiegészítést tenni az előző és következő napirendi ponthoz. A korábbi 

években jeleztük, hogy már megfelelő műszaki és technikai tartalommal, tulajdonságokkal van 

felruházva a Jánossomorjai ÖTE ahhoz, hogy 1-es, legjobb minőségű együttműködési 

kategóriába lépjen. Örömteli, hogy ez 2022. áprilisban megtörtént. Mindenképpen szerették 

volna ezt a jelentős eseményt megemlíteni. Nem kis adminisztrációs tevekénységet jelent az 

Egyesületnek, de kimutatható, hogy már 300.000 Ft-tal magasabb állami támogatást kaptak az 

idén, így a közel 600 e Ft-os támogatáshoz képest 900 e Ft támogatásban részesülhettek. Nem 

tudja, hogy eloszlik-e az Egyesületben az adminisztrációs teher, megtalálták-e a megfelelő 

személyt, sajnos a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság sem tud ebben segíteni. Az adminisztrációt 

azonban végre kell hajtani ahhoz, hogy az Egyesület ezen a szinten, együttműködési 

kategóriában tudjon maradni. Megköszönte továbbá a Mosonmagyaróvári Tűzoltóság nevében 

a Flórián napi jutalmazásban nyújtott segítséget is. 

1/4. Jánossomorjai ÖTE beszámolója 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Jánossomorjai ÖTE együttműködve végzi munkáját a 

Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal. Nem csak Jánossomorján, hanem a 

környező települések riasztásaiban is részt vesznek. Kiemelte, hogy nem csak 

veszélyhelyzetben, hanem a békés hétköznapokban is számíthatunk az önkéntes tűzoltókra, 

polgárőrökre, ez példaértékű és követendő más településeknek is akár. Elmondta, hogy az 

Egyesület két tagjai is jelen van, Winkler László elnök és Kránitz József parancsnok. 

Horváth Dániel: Örömmel olvasta a nagyfödémesiekkel való együttműködést. Véleménye 

szerint ezen múlik a testvérvárosi kapcsolat, hogy a civil szervezetek mennyire tudnak 

együttműködni. Külön köszönet ezért a munkáért. Nagyon nehéz és szép feladat a fiatalok 

bevonása ebbe a munkába. Nagyon nehéz feladat, hogy valaki a szabadidejében ennek él és 

segíti a város közbiztonságát, ennek ellenére mégis évről évre bekapcsolódási lehetőséget 

nyújtanak a fiataloknak. Nagyon örül ennek. Ha népszerűsíteni és toborozni kell, szívesen segít 

az iskolában. Ha megtudják a fiatalokat tartani, az egyesületek is fent tudnak maradni. 

Lipovits Máté: Megköszönte a Jánossomorjai ÖTE városban és városon kívül végzett 

tevékenységét, például a depóniánál történt helytállást. Visszajelzést szeretne kérni az 

Egyesülettől. Elmondta, hogy a város az elmúlt és jelen ciklusban is nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy a vízelvezető rendszereket modernizálja, belvizeket kezelje. Jelenleg is van egy pályázati 

forrásból folyamatban lévő tervezett fejlesztés a Béke utcában. Érdeklődött, hogy mennyire 

estek vissza a vízkárok, belvíz okozta problémák.  
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Kránitz József: Köszöntött mindenkit. Szabó András parancsnok úrhoz kapcsolódva elmondta, 

hogy nagy büszkeség és előrelépés az 1-es kategória. Hangsúlyozta, hogy nagy felelősség is. 

Nincs könnyű helyzetben az Egyesület az adminisztráció terén, a korábbi ügyintéző más 

településre költözött. Kiemelte, hogy nagyon jó a kapcsolat az iskolával. Nagyobb létszámmal 

már nem bírt az Egyesület, kellett a pedagógusok együttműködése. Hat-hét csapattal indultak a 

versenyeken. Megköszönte a JTV-nek, hogy bármilyen közérdekű tájékoztatást közzétesznek. 

Elmondta továbbá, hogy az Egyesület részt vett a gyermeknapon. Egy bakonyi egyesület 

megkeresésre részt vettek emberkeresésben is Jánossomorján, azonban a keresés során 

tapasztalták, hogy a Lajta-Hanság Zrt. kezelésében lévő kútgyűrűk nincsenek lefedve, ez 

életveszélyes. Érdemes lenne a cég figyelmét felhívni. Az esővíz szivattyúzása terén is javult a 

helyzet. Ha jött egy felhő, az Egyesület magától kereste fel a problémás pontokat (Béke utca, 

Tó utca). Nagy esőknél óriási gondok voltak, befolyt a víz a garázsokba, homokzsákot is kellett 

rakni, melyet az elmúlt 15-20 évben nem is tapasztalt, hogy homokzsákot kellett volna rakni. 

Hangsúlyozta, hogy több hatalmas teljesítményű szivattyút (robbanómotoros, elektromos) is 

beszerzett az Egyesület. Véleménye szerint a pusztasomorjai templomtér, Lovarda utca vége, 

mint veszélyeztetett helyek vízmentesek lennének. A korábban hat-hét veszélyeztetett helyen 

tökéletesen működnek az elvezetések.  

Lőrincz György: Megköszönte minden szervezetnek a beszámolóját. Örül annak, hogy minden 

szervezetnek jó a kapcsolata az önkormányzattal és az önkormányzat intézményeivel. 

Hangsúlyozta, hogy mindig jönnek új feladatokat. Minden szervezet tagjainak jó egészséget és 

további jó munkát kívánt. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 

beszámolójának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Polgárőrség beszámolójának 

elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorja 

Polgárőrség beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 



7 
 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beszámolójának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2022. (X.26.) Kt. 

határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal elfogadja. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

Winkler László: Bejelentette érintettségét az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

vonatkozásában. Kérte a szavazásból történő kizárását. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az érintettség miatt történő szavazásból kizárást. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2022. (X.26.) Kt. 

határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 1./ napirendi 

pont – Jánossomorjai ÖTE beszámolójáról történő szavazásból Winkler László képviselőt 

érintettség miatt kizárja. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának 

elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2022. (X.26.) Kt. 

határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jánossomorjai ÖTE megjelent képviselői elhagyták az 

üléstermet. 

2./ Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója – 4. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2./ napirendi pont az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. beszámolója. Sajnos elhangzott, hogy mindig kimentik magukat a személyes megjelenés 
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alól a szolgáltatók. Azonban későbbi napirendi pontnál is látható, hogy az írásban eljuttatott 

kérdésekre mindig válaszolnak. Megjegyezte, hogy egyre jobban látszanak a korai sötétedéssel 

a nyár folyamán meghibásodott lámpatestek. Felhívta a figyelmet, hogy online módon is be 

lehet jelenteni a közvilágítási hibát, nem kell arra várni, hogy a városüzemeltető valamelyik 

munkatársa vegye észre. Ha valaki bárhol ilyen hibát tapasztal, azt az www.eon.hu honlapon, 

Lakosság/Elérhetőség/Hibabejelentés oldalon pár kattintással bejelentheti. Megkérdezte a 

képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban. 

Maglódi Zsolt: Elmondta, hogy a hibás lámpatestek bejelentése a Jánossomorja Appal is 

megtehető. Elmondta továbbá, hogy a médiában több helyen megjelent a napelemes 

rendszerekkel kapcsolatos új intézkedés. Ehhez kapcsolódóan érdeklődött, hogy azon 

személyek, akik a napelemes rendszer létesítésére vonatkozó pályázaton nyertek, 

megvalósíthatják-e az intézkedéstől függetlenül a napelemes rendszer(ek) kialakítását. 

Lőrincz György: Elmondta, hogy eljuttatjuk a kérdést a szolgáltatóhoz, azonban az online 

ügyfélszolgálat is választ adhat az érintetteknek. Megjegyezte, hogy azok valószínűleg 

leterheltek. Elmondta továbbá, hogy korábban az önkormányzat kihasználatlan önkormányzati 

területeken létrehozhatott volna napelem parkot, azonban a szolgáltató már akkor jelezte, hogy 

lehet, hogy alkalmas a helyszín, azonban a hálózat nem tudja befogadni a megtermelt 

villamosenergiát. Az energiaveszélyhelyzetben a megújuló energia azonban kiutat jelenthetne, 

de a hálózat sok esetben nem alkalmas rá. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 

beszámolójának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az E.ON Észak-

Dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint elfogadta.  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója – 5. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója következik. A 

beszámoló alapos, részletes volt, mely minden tagtelepülés számára készült. Kiderült az 

anyagból, hogy a közszolgáltató eredményesen működik, azonban az energiaárak emelkedése 

miatt változhat az eredményessége a jövőben. Igazgató Úr szóban korábban elmondta, hogy 

már beadták a kérelmet a legnagyobb szivattyútelepek naperőműparkokkal történő ellátására. 

Látjuk, hogy több helyen a települések lemondanak erről a közszolgáltatásról és átadják az 

államnak.. Örülne, ha ez megmaradna a települések kezelésében, de nem lát a jövőbe. 

 

Lipovits Máté: A beszámolóból kiderül, hogy már az idei évben is 120 millió Ft többletkiadás 

keletkezett az energia árak miatt. Véleménye szerint a jövő évre vonatkozó becslése óvatos a 

szolgáltatónak. Kiemelte, hogy bárcsak minden szolgáltató ilyen részletes beszámolót 
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készítene. Elmondta, hogy a jövőben kérhetnénk a többi szervezettől is részletesebb 

beszámolót. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az AQUA 

Szolgáltató Kft. beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint elfogadta.  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Jánossomorja Város településrendezési tervi eszközeinek módosítása – 6. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a következő napirendi pont Jánossomorja Város 

településrendezési tervi eszközeinek módosítása. Elmondta továbbá, hogy két előterjesztés 

tartozik a napirendhez. Elsőként két határozatban dönteni kell arról, hogy a korábbi határozatát 

megerősíti a képviselő-testület, mert az az áprilisi formájában nem teljes mértékben felelt meg 

az előírtaknak. Második előterjesztésben a Mosonmagyaróvár-Jánossomorja kerékpárút 

Jánossomorja rendezési tervi eszközei közé történő beillesztéséről van szó. Felkérte Zalán 

Zsoltot a város főépítészét, hogy egészítse ki az elhangzottakat.  

 

Zalán Zsolt: Elmondta, hogy az első előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, a 

képviselő-testületnek a második határozati javaslat alapján döntenie kell az új beépítésre szánt 

területekről is. Az első határozati javaslat tartalmilag megegyezik az áprilisival, egy pontot nem 

javasolt a bizottság elfogadásra lakossági észrevétel alapján. 

 

Lőrincz György: Érdeklődött, hogy egy szavazással dönthet-e a képviselő-testület a 

határozatokról. 

 

Zalán Zsolt: Elmondta, hogy az első előterjesztésben két határozati javaslat, a második 

előterjesztésben egy határozati javaslat van. Véleménye szerint külön-külön kellene szavazni, 

dönteni a képviselő-testületnek. 

 

Lőrincz György: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, 

véleményét. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság megfontolásra javasolja az előterjesztést. A 

Bizottság kéri a képviselő-testületet, hogy az első határozati javaslat mellékletéből a 13. pontot 

(korábbi határozat 19. pontját) törölje, hiszen további vizsgálat szükséges ezen a területen, hogy 

a lakosságnak és az önkormányzatnak is megfelelő állapot jöhessen létre. A Bizottság a 

módosító javaslaton kívül mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja város településrendezési tervi 

eszközeinek módosításáról szóló határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 178/2022. (X.26.) Kt. határozata 

Jánossomorja város településrendezési tervi eszközeinek módosításáról (munkaszám: 

TT-22308) 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. Rendelet) 59.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület Jánossomorja 

város településrendezési tervi eszközeinek módosítását határozza el (munkaszám: TT-22308) 

az alábbiak szerint: 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2022.(V.12.) Kt. határozata 

szerint támogatott pontokban a településrendezési tervi eszközök módosításának 

indítását a képviselő-testület támogatja.   

 

2. A településrendezési tervi eszközök módosítása során Jánossomorja város közigazgatási 

területén új beépítésre szánt területet jelöl ki az önkormányzat. Az új beépítésre szánt 

terület kijelölése az Étv.-ben foglalt követelményeknek megfelel. 

 

3. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a 

képviselő-testület elfogadja. 

 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen határozat 

melléklete. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. április 15. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az új beépítésre szánt területek kijelöléséről szóló 

határozatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 179/2022. (X.26.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja város településrendezési tervi eszközeinek módosítása (msz: TT-22308) 

során új beépítésre szánt terület kijelöléséről  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TT-22308 munkaszámú 

településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt területet jelöl ki a következő 

területeken a mellékelt UBSZ-1 rajszámú tervlap alapján: 

1. A hatályos terven általános mezőgazdasági területnek (Má) besorolt 01060/7, 0160/10 

hrsz-ú terület UBSZ-1 jelű helyszínrajzon jelölt része kertvárosias lakóterület (Lke) 

besorolást kap.  
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2. A hatályos terven közúti zöldterületnek (Zkk) besorolt 1758 hrsz-ú terület, valamint 

közúti közlekedési területnek besorolt 1760 hrsz-ú terület UBSZ-1 jelű helyszínrajzon 

jelölt része kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) besorolást kap.  

 

3. A hatályos terven közúti közlekedési területnek (Köu) besorolt 1491 hrsz-ú terület 

UBSZ-1 jelű helyszínrajzon jelölt része falusias lakóterület (Lf) besorolást kap.  

 

4. A hatályos terven közúti közlekedési területnek (Köu) besorolt 1438 hrsz-ú terület 

UBSZ-1 jelű helyszínrajzon jelölt része kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

(Gksz) besorolást kap. 

 

5. A hatályos terven közúti közlekedési területnek (Köu) besorolt 1124 hrsz-ú terület 

UBSZ-1 jelű helyszínrajzon jelölt része településközpont vegyesterület (Vt) besorolást 

kap.  

 

6. A hatályos terven közúti közlekedési területnek (Köu) besorolt 323 hrsz-ú terület 

UBSZ-1 jelű helyszínrajzon jelölt része falusias lakóterület (Lf) besorolást kap.  

 

7. A hatályos terven védőerdőnek (Ev) besorolt 4303, 4304, 4305, 4306, 4307 hrsz-ú 

terület különleges beépítésre szánt temető terület (K-T) besorolást kap.  

 

A kijelölés Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdés előírásainak és az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ e) pontja előírásainak figyelembevételével 

történik.  

Jelen határozat mellékletét képezi az UBSZ-1 jelű helyszínrajz, mely az új beépítésre szánt 

területeket sorszámozva jelöli. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. április 15. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a TT-22317 munkaszámú településrendezési eszközök 

módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 180/2022. (X.26.) Kt. határozata 

Jánossomorja város településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: TT-22317) 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. Rendelet) 59.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület Jánossomorja 

város településrendezési tervi eszközeinek módosítását határozza el (munkaszám: TT-22317) 

az alábbi területen és az alábbi célból: 
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1. A módosítással érintett terület: Jánossomorja, 0168/38, 0168/34, 0168/33, 0168/32, 

0168/39, 0168/36, 0168/24, 0168/23, 0168/22, 0168/21, 0168/45, 0168/43, 0168/41, 

0168/17, 0168/16, 0168/15, 0168/14, 0168/13, 0168/12, 0168/11, 0168/10, 0168/9, 

0168/8, 0168/7, 0168/6, 0168/47, 0168/46, 0168/3, 0168/2, 0168/1, 0165/18, 0165/20, 

0165/25, 0165/26, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6 hrsz-ú ingatlanok  

 

2. A településrendezési terv módosítása során Jánossomorja város közigazgatási területén 

új beépítésre szánt területet nem jelöl ki az önkormányzat. 

 

3. A rendezési terv módosításának célja: a Jánossomorja és Mosonmagyaróvár között 

tervezett kerékpárút Jánossomorja város rendezési tervébe történő beillesztése 

 

4. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a 

képviselő-testület elfogadja. 

 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen határozat 

melléklete. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. április 15. 

 

5./ Ingatlanügyek  

 

5/1. Ingatlanügyek – FŐNIX Horgász Egyesület kérelme – 7. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az első az ingatlanügyek között a FŐNIX Horgász Egyesület 

kérelme, melyet korábban a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

ülésén már megismertek. Akkor kérte a bizottság, hogy először kerüljön bejegyzésre az 

egyesület, érdemben akkor tud a képviselő-testület foglalkozni a kérdéssel. Elmondta, hogy az 

Egyesület ismét elküldte a kérelmet a bírósági bejegyzés másolatával. Röviden a kérelem arról 

szól, hogy az Egyesület bérbe kívánja venni a vízfelületet, illetve az önkormányzat tulajdonában 

álló vízpartot, és a halgazdálkodási jogot. A területet szabadidős, sporthorgászati célra kívánják 

igénybe venni. A kérelmet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Lipovits Máté: Örülnek, hogy van egy elképzelés. Elmondta, hogy a bizottság pozitívan állt a 

kérelemhez. Elsődlegesen az Egyesülettől egy halgazdálkodási koncepciót szeretne kérni a 

Bizottság, ebben mutassák be, hogy mit terveznek rövid-közép-és hosszú távon, hogy állnak a 

halőr kérdéséhez, hogy tervezik a telepítés gyakoriságát, milyen halfajtákkal. A Bizottság a 

javaslat alapján felkéri a jegyzőt egy haszonbérleti szerződés előkészítésére, illetve a 

polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására. Kérte, hogy Polgármester Úr hívja fel az 

Egyesület figyelmét a tó jelenlegi speciális helyzetére. 

 

Egyéb kérdés, módosító javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 181/2022. (X.26.) Kt. határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a FŐNIX Horgász 

Egyesület kérelmét. 

 

2) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a FŐNIX Horgász 

Egyesület Elnökségét, hogy a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre 

készítsen elő és nyújtson be egy halgazdálkodási koncepciót a Jánossomorja belterület 

2420 hrsz-ú (vízterület és partja) haszonbérletbe kívánt venni területre vonatkozóan. 

Döntött továbbá arról, hogy a halgazdálkodási koncepció megismerését követően dönt 

a halgazdálkodási jogra vonatkozó haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról. 

 

3) Felkéri a jegyzőt, hogy a FŐNIX Horgász Egyesület és Jánossomorja Város 

Önkormányzata közötti halgazdálkodási jogra vonatkozó haszonbérleti szerződés 

tervezetét készítse elő és az Egyesület halgazdálkodási koncepciójával együtt terjessze 

a képviselő-testület elé. 

 

4) Felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. 10. 31. 

 

5/2. Ingatlanügyek – Hozzájárulás iránti kérelem – 8. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a második kérelem egy hozzájárulási kérelem a 

Jánossomorja, 1668/45 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, mely ingatlan fizikailag a 

Szőlőskert utcában helyezkedik el. A kérelmezők leírják, hogy ¼ és ¼ tulajdoni hányadukat 

kívánják értékesíteni, de az adásvételi szerződésben előírt kötelezettségeket az új tulajdonosok 

is vállalják. A kérelmet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a telek fizikailag az egyik új utcában helyezkedik el. A 

Bizottság támogatja a kérelmet, hiszen a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségek nem 

változnak. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy azóta a végleges adásvételi szerződés is megkötésre került a 

felek által, mely a mai napon kiküldésre került a képviselő-testület tagjainak. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 182/2022. (X.26.) Kt. határozata 
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1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

hozzájárul a Jánossomorja, 1668/45 hrsz.-ú ingatlan ¼ és ¼ (összesen: ½) tulajdoni 

hányadának adásvétel jogcímen történő átruházásához.  

 

2) Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, illetve a 2022. február 17. napján kötött 

adásvételi szerződésben foglaltak az új tulajdonos részére is irányadóak.  

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező(ke)t értesítse. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2022. október 31.   

 

6./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 9. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 6./ napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

7./ Egyéb ügyek 

 

7/1. Egyéb ügyek – Nemzeti Adó-és Vámhivatal tájékoztatása – 10. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyek között szerepel a Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal tájékoztatása, miszerint Jánó Zoltán képviselő kikerült a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból. Elmondta továbbá, hogy a képviselő-testületnek tudomásul kell venni a 

tájékoztatást, a képviselőnek pedig vissza kell kerülni az adatbázisba. 

 

Jánó Zoltán: Elmondta, hogy azóta benyújtotta a kérelmet. Bejelentette érintettségét, kérte a 

szavazásból történő kizárását. Elmondta, hogy kérte a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szavazásból történő kizárást. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 7/1. Egyéb ügyek 

– Nemzeti Adó-és Vámhivatal tájékoztatása c. napirendről történő szavazásból Jánó Zoltán 

képviselőt érintettség miatt kizárja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a NAV tájékoztatását megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság javasolja a tájékoztatás tudomásulvételét, illetve 

kéri, hogy a képviselő kerüljön vissza az adatbázisba. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a NAV 

tájékoztató levelében foglaltakat, miszerint Jánó Zoltán a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból törlésre került. 

 

1) Felkérte a képviselőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a 

képviselő-testületet arról, hogy visszakerült a köztartozásmentes adózói adatbázisba.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal, ill. a KOMA rendszerből történt törlést követő 60 napon belül 

 

7/2. Egyéb ügyek – Energiahatékonysági intézkedési terv elfogadása II.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy szóbeli előterjesztést kíván tenni, melyet már korábban 

megtett a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén is. Emlékeztetett, 

hogy korábban már rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott a képviselő-testület olyan 

intézkedéseket, amely arra irányulnak, hogy csökkentsék az önkormányzat és intézményei 

energiafelhasználásukat, ennek nagy része szemléletformálási intézkedés volt. Később majd 

beruházási kérdések is kerülhetnek a testület elé. A sajtóból értesülhetett a képviselő-testület, 

hogy egyes önkormányzatok milyen intézkedésekre kényszerültek, van, ahol drasztikus 

intézkedéseket is hoztak. Jánossomorja eddig kevésbé drasztikus intézkedéseket hozott, a 

szóbeli előterjesztésben szereplők is hasonlóak. Emlékeztetett, hogy eddig mindhárom 

városközpontban és ahhoz vezető fő utak mentén, az önkormányzat intézményein is volt 

adventi-karácsonyi díszkivilágítás. Javasolta, hogy az idei ünnepi időszakban a három templom 

melletti térre korlátozódjon a díszkivilágítás. Javasolta továbbá, hogy az E.ON Zrt. kezelésében 
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lévő oszlopokra, illetve a város intézményeire ne helyezzen díszkivilágítást. Emlékeztetett 

továbbá, hogy a Városi Szilveszter alkalmával a mosonszentjánosi templomtéren szokott 

rendezvényt tartani az önkormányzat. Javasolta, hogy a rendezvényt tartsa meg az 

önkormányzat, azonban az ahhoz tartozó kísérőprogramot és tűzijátékot hagyja el. Elmondta, 

hogy gépzenét továbbra is biztosítani fog az önkormányzat. A harmadik javaslat a 

jánossomorjai sporttelepet érinti. Emlékeztetett, hogy ez év január 1-jétől a sportegyesülettől 

átvette az önkormányzat a közüzemi díjak megfizetését. Javasolta, hogy a szezon befejezésével 

csak olyan fűtés (5 fok) legyen a sporttelepen, amely azt biztosítja, hogy az ott lévő 

berendezések ne fagyjanak el. Az Elnök Úr tájékoztatása alapján az őszi szezon befejezése után 

nem használják az épületeket. Elmondta, hogy az energiahatékonysági intézkedéseket 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits 

Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság elfogadja a karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó 

javaslatot, de a malom épületére kihelyezett díszkivilágítást bekapcsolásra javasolja. A 

Bizottság elfogadásra javasolja továbbá a Városi Szilveszterre vonatkozó javaslatot, hiszen a 

forraltbor osztás megmarad. A Bizottság a sporttelepre vonatkozóan végzett számításokat, 

körülbelül a mostani árak szerint havi 1,5 millió Ft takarékosságot jelenthet az intézkedés. 

Véleménye szerint óvatos becslés volt, hiszen a villamosenergia vonatkozásában 5-szörös, 

földgáz-szolgáltatás vonatkozásban 10-szeres árral számoltak. Hosszabb távon a közvilágítás 

lesz hasonló kérdés a képviselő-testület előtt, jelenleg 92 Ft/Kwh a közvilágítás egységára, mely 

később évi szinten 100 millió Ft-os tétel is lehet, mely a város költségvetését megingathatja. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság módosító javaslatával együtt. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2022. (X.26.) Kt. 

határozata 

 

Energiahatékonysági intézkedési terv II. 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2022. 

adventi ünnepi díszkivilágítást kizárólag a pusztasomorjai, mosonszentjánosi, 

mosonszentpéteri templomtérre, malomépület tornyára korlátozza. Döntött arról, hogy 

az E.ON Hungária Zrt. kezelésében lévő lámpaoszlopokra és a város intézményeire nem 

helyez idén díszvilágítást. 

 

2) Döntött arról, hogy a 2022. december 31-én megrendezésre kerülő Városi Szilveszteren 

a tűzijáték és a kísérőprogramok – a forraltbor osztását kivéve - elmaradnak. 

 

3) Döntött továbbá arról, hogy a sporttelepen a szezon befejeztével a megengedett 

legmagasabb hőmérséklet 5C. 

 

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
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Határidő: 2022. december 31. 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a közvilágítás kérdésével már foglalkoznak a VÜMESZ 

vezetőjével. Megjegyezte, hogy a térség polgármesterei törvénymódosítási kérelemmel 

fordultak a törvényalkotóhoz, hogy akár a közvilágítás részlegesen vagy teljes kikapcsolása 

lehetséges legyen. Ő egyelőre nem támogatja ezt a kezdeményezést. 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések: 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú 

Élhető települések pályázaton valamivel több mint 380 millió Ft önrész nélküli, 100 %-os 

támogatást nyert a város. A támogatási szerződés aláírásra került. A benyújtott pályázat hat 

projektet tartalmaz, a Millenniumi park felújítása, ingyenes parkolási infrastruktúra kialakítása, 

közösségi tér kialakítása a városháza pincéjében, közösségi tér kialakítása a mosonszentpéteri 

városrészen, Béke utca csapadékvíz rendszerének kialakítása. A pályázathoz projekt ötleteket 

kellett benyújtani, a részletes tervezés, kidolgozása megkezdődik. A projecteket 2024. 

novemberéig kell megvalósítani. A pályázat megvalósítása erőltetett lesz a hivatal apparátusa 

számára is. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza 

megküldésre került. Az MVM Zrt. telefonon jelezte, hogy jelen helyzetben fontosabb dolgai 

vannak, mint választ írjanak, de el fogják küldeni a képviselő-testületnek. 

 

Egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 

Lőrincz György polgármester 17 óra 14 perckor a képviselő-testület ülését berekesztette. 
 

K.m.f. 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 


