
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tisztelettel számolok be az átruházott hatáskörben hozott döntéseimről és polgármesteri 

tevékenységem főbb eseményeiről.  

 

Szociális területen 2022. december – 2023. január hónapban hozott döntéseimről az alábbiak 

szerint számolok be: 

- 7 személynek adtam rendkívüli települési támogatást (szociális étkeztetés) 74. 870,- Ft 

összegben, 

- 8 személynek természetbeni rendkívüli települési támogatást adtam (40 doboz 

fabrikett, 6m3 fa), 

- 2 személynek pénzbeli rendkívüli települési támogatást adtam 60. 000,- Ft összegben. 

 

Építésügyi területen 2022. november 18-a és 2023. február 7-e között átruházott hatáskörben: 

9 db közútkezelői hozzájárulást, 

4 db tulajdonosi hozzájárulást 

adtam ki. 

 

A tárgyalt időszakban végzett vezetői tevékenységemről és a fontosabb eseményekről az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 

 IDŐPONT PROGRAM 

11.  

19. Közösségi faültetésen vettem részt a városban 

22. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsülésen vettem részt 

23. Fogadóórát tartottam 

30. A Nemzeti Művelődési Intézet jánossomorjai szakmai napján vettem részt és 

mondtam köszöntőt 

12.  

6. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsülésen vettem részt 

6. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás ülésén vettem részt 

5-21. Év végi látogatásokat tettem részt a városi intézményeknél és több helyi 

nagyvállalatnál 

9. A helyi ifjúsági életet segítő IfiCafé-n vettem részt a helyi ifjúsági klub 

meghívására 

13. Részt vettem a Magyar Energiaklub szélenergia-konferenciáján, Budapesten 

16. Részt vettem az Aqua Kft. taggyűlésén 

31. Részt vettem a városi szilveszteri rendezvényeken 

01.  

7. Részt vettem a helyi fúvós egyesület újévi koncertjén 

12. Részt vettem az ITS felülvizsgálatával kapcsolatos lakosság fórumon 

12. Részt vettem és köszöntőt mondtam a Doni Emlékkereszt avatásán 

18. Honosítási eskütételt tartottam 

19.  A magyarországi németek elűzetése emléknapján rendkívüli történelemórát 



 
tartottam az általános iskola egyik osztályának az emlékponton, majd részt 

vettem a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezésén a 

Hármashalomnál. 

22. Részt vettem és köszöntőt mondtam a városi magyar kultúra napi ünnepségen 

02.  

03. Részt vettem dr. Nagy István országgyűlési képviselő polgármestereknek 

tartott fórumán, Mosonmagyaróváron 

07. Szociális jelzőrendszeri értekezleten vettem részt 

07. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsülésen vettem részt 

07. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás ülésén vettem részt 

 

 

Jánossomorja, 2023.02.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lőrincz György   

polgármester sk. 


