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 1. számú jegyzőkönyv 
Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. december 2-án 

 megtartott alakuló üléséről 
           
                                           
    

 
Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
  
 

1.  Az ülés megnyitása  
 
Az ülést Bárdos Gábor, a város polgármestere nyitotta meg, aki üdvözölte Somorja Városi 

Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselőit, Kocsis Arnold mérnököt, a városi 
választási bizottság elnökét, továbbá Nagyszombat megye képviselőjét, a Magyar Közösség 
Pártja elnökét, Berényi József urat, a költségvetési szervezetek, iskolák és iskolai 
létesítmények, ugyanúgy a város területén tevékenységet kifejtő társadalmi szervezetek 
képviselőit és a város jelen levő polgárait is.   

Bárdos Gábor igazolta Pogány Tibor mérnök távollétét, aki nem tudott részt venni Somorja 
Városi Önkormányzatának alakuló ülésén, mivel külföldön van szolgálati úton. 

 
2.  A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló és a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek a kijelölése  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Borók Katalint jelölte ki. 
Szavazatszámlálónak Nagy Erikát határozta meg. 

A jegyzőkönyv hitelesítőiként  Czafik Lászlót és Ürge Lajost jelölte ki. 
 
 

3.  A helyi önkormányzati választások eredményeinek ismertetése – a  
választási bizottság elnöke   

 
A városi választási bizottság elnöke, Kocsis Arnold mérnök ismertette a helyi önkormányzati 

választások eredményeit.  

Megállapította, hogy a lakosság a város polgármesterévé Bárdos Gábor urat választotta meg. 
Somorja Város polgármesterének, ugyanúgy Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek a 

megválasztásáról elhangzott tájékoztatás ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezik. 
 
4. Somorja Város új polgármestere hivatali esküje és a város jelvényeinek 

átvétele 
 
Somorja Város polgármestere, Báros Gábor úr a „fogadom” szó kimondásával és a hivatali 

eskü szövegének aláírásával letette a város polgármestere számára előírt hivatali esküt. Egyben 
átvette a város polgármesterévé való megválasztásáról és a városi jelvények átvételéről szóló 
bizonylatot.  
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A város polgármestere hivatali esküjének a szövege és annak aláírt változata ennek a 
jegyzőkönyvnek a mellékletét képezik. 

 
 
5. Somorja Városi Önkormányzata megválasztott képviselőinek a hivatali 

esküje 
 
Somorja Városi Önkormányzatának megválasztott képviselői a „fogadom” szó kimondásával 

és a hivatali eskü szövegének aláírásával letették a városi önkormányzat képviselői számára 
előírt hivatali esküt. Egyben átvették a Somorja Városi Önkormányzata képviselőjévé való 
megválasztásról szóló bizonylatot.  

A Somorja Városi Önkormányzat képviselői számára előírt hivatali eskü szövege és annak 
aláírt változata ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezik. 

 
 
6. A mandátumvizsgáló és a javaslóbizottság megválasztása 
 
A város polgármestere – a mandátumvizsgáló bizottságba az alábbi képviselőket javasolta: 

Jáger Angéla, Keresztes Róbert. 
A javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

1. szavazás: a képviselők a mandátumvizsgáló bizottságra előterjesztett javaslatról a 
következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  

A továbbiakban a város polgármestere a javaslóbizottságba a következő képviselőket 
javasolta: Nagy József, Kovács Koppány és Tóth Imre mérnök.  

A javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 
2. szavazás: a képviselők a javaslóbizottságra előterjesztett javaslatról a következőképpen 
szavaztak:  
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
A mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy Somorja Városi Önkormányzatának 

megválasztott 19 képviselője közül 18 képviselő jelen van, ezért az önkormányzat ülése 
határozatképes.  

A javaslóbizottság felolvasta Somorja Városi Önkormányzatába megválasztott képviselők 
névsorát.  

3. szavazás: A képviselők Somorja Városi Önkormányzatának összetételéről a 
következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
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7. A város újra megválasztott polgármesterének székfoglaló beszéde 
 
A város újra megválasztott polgármestere, Bárdos Gábor úr köszönetet mondott a város 

polgárainak a választások során kifejezett bizalomért.  
A polgármester beszédének szövege ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezi.  

4. szavazás: A képviselők Somorja Város polgármestere székfoglaló beszédének tudomásul 
vételéről a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
 
 
8. A városi önkormányzat ülése napirendjének jóváhagyása  
 
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett programot. 

Az előterjesztett programmal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak 
el.  

A javasóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
5. szavazás: A képviselők az ülés napirendjének elfogadásáról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
 
 

9. A városi önkormányzat egy képviselőjének a megbízása, aki jogosult 
lesz Somorja Városi Önkormányzata üléseinek összehívására és 
vezetésére 

 
A város polgármestere – javasolta, hogy Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok 

kandidátusa képviselő legyen az, aki az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény 12. 
paragrafusa 2. bekezdésének első mondata, 3. bekezdésének harmadik mondata, 5. 
bekezdésének harmadik mondata, illetve 6. bekezdésének harmadik mondata alapján, valamint 
e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján jogosult legyen a városi önkormányzat 
ülésének összehívására és az ülés vezetésére.  

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 
6. szavazás: A képviselők a javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 19.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.   
 
 
10.  A) Javaslat a szakbizottságok létrehozására, elnökeinek a 

megválasztására, valamint az önkormányzat képviselőinek a 
besorolására az egyes szakbizottságokba  
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A város polgármestere – felolvasta azoknak a szakbizottságoknak a jegyzékét, amelyeket 
Somorja Városi Önkormányzata Somorja Város érvényben levő Szervezési szabályzata alapján 
létrehozhat. Megállapította, hogy Pogány Tibor mérnök igazolt távolléte miatt őt az alakuló 
ülésen egyik szakbizottságba se lehet besorolni. Pogány mérnök úrral azonban ezt a dolgot 
előre megbeszélték, és megegyeztek abban, hogy miután Pogány mérnök úr leteszi a 
képviselők számára előírt hivatali esküt, a következő területeken fog tevékenykedni: 

- a város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a közérdek védelmét 
biztosító bizottság elnöke, 

- a pénzügyi és vagyonkezelési bizottság tagja, 
- az idegenforgalmi és a várost propagáló bizottság elnöke, 
- a házasságokat megkötő képviselők egyike. 

A szakbizottságok létrehozásával kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem 
hangzottak el. 

7. szavazás: A képviselők a szakbizottságok kialakításáról a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
 
 
11.  A) Javaslat Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága) 

 létrehozására, a bizottság elnökének a megválasztására, valamint az 
önkormányzat képviselőinek a besorolására a választmányba 

 
A város polgármestere – elmondta, hogy Somorja Város érvényben levő Szervezési 

szabályzata alapján Somorja Városi Önkormányzata létrehozhatja Tejfalu városrész 
közigazgatási választmányát (bizottságát) is.  

A Tejfalu városrész közigazgatási választmányának (bizottságának) a kialakításával 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

8. szavazás: A képviselők Tejfalu városrész közigazgatási választmányának (bizottságának) a 
kialakításáról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.   
 
 
10. B) Javaslat a szakbizottságok elnökeinek a megválasztására, valamint 

az önkormányzat képviselőinek a besorolására az egyes 
szakbizottságokba  

 
10.1. A közérdek védelmét biztosító bizottság a város tisztségviselői által végzett 

 feladatok teljesítése során 
A város polgármestere – a város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a 

közérdek védelmét biztosító szakbizottság tagjaivá az alábbi képviselőket javasolta: Jáger 
Angéla, PaedDr. Veres Gábor. 
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A város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a közérdek védelmét biztosító 
szakbizottság képviselő-tagjaira előterjesztett javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem 
észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
9. szavazás: A képviselők a város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a 

közérdek védelmét biztosító szakbizottság képviselő-tagjaira előterjesztett javaslatról a 
következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.  

 
10.2. A vonatkozó törvények (a panaszok intézéséről kiadott 9/2010-es sz. törvény) 

 értelmében a panaszok intézésére létrehozott szakbizottság 
A város polgármestere – a vonatkozó törvények (a panaszokról kiadott 9/2010-es sz. 

törvény) értelmében a panaszok intézésére létrehozott szakbizottság elnökévé Tóth Imre 
mérnököt, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Méry János, Šoltésová 
Erika mérnök. 

A vonatkozó törvények (a panaszok intézéséről kiadott 9/2010-es sz. törvény) értelmében a 
panaszok intézésére létrehozott szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett 
javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

10. szavazás: A képviselők a vonatkozó törvények (a panaszok intézéséről kiadott 9/2010-es 
sz. törvény) értelmében a panaszok intézésére létrehozott szakbizottság elnökére és képviselő-
tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.  

 
10.3. Pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság 

A város polgármestere – a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság elnökévé Tóth Imre 
mérnököt, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Bauer Edit mérnök, 
Šoltésová Erika mérnök. 

 A pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett 
javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

11. szavazás: A képviselők a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság elnökére és 
képviselő-tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
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10.4. Építészeti és területigazgatási szakbizottság 

A város polgármestere – az építészeti és területigazgatási szakbizottság elnökévé Faragó 
Zoltánt, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Andrássy István mérnök, 
Nagy József, Tóth Imre mérnök. 

 Az építészeti és területigazgatási szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett 
javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

12. szavazás: A képviselők az építészeti =s területigazgatási szakbizottság elnökére és 
képvioselő-tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
10.5. Oktatási szakbizottság 

A város polgármestere – az oktatási szakbizottság elnökévé PaedDr. Veres Gábort, a bizottság 
tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Bauer Edit mérnök, Domsitz Márton magiszter, 
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa. 

Az oktatási szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett javaslattal kapcsolatban 
sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

13. szavazás: A képviselők az oktatási szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira 
előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  

 
 
10.6. Kulturális és egyházi szakbizottság  

A város polgármestere – a kulturális és egyházi szakbizottság elnökévé Kovács Koppányt, a 
bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Bauer Edit mérnök, Keresztes Róbert, 
Méry János, MUDr. Varga Renáta. 

A kulturális és egyházi szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett javaslattal 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
14. szavazás: A képviselők a kulturális és egyházi szakbizottság elnökére és képviselő-

tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
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10.7. Sport- és ifjúsági szakbizottság  

A város polgármestere – a sport- és ifjúsági szakbizottság elnökévé Orosz Csabát, a bizottság 
tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Duducz Tibor mérnök, Domsitz Márton 
magiszter, Kovács Koppány, Méry János. 

A sport- és ifjúsági szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett javaslattal 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

15. szavazás: A képviselők a sport- és ifjúsági szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira 
előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
10.8. A közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság  
A város polgármestere – a közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság elnökévé 

Keresztes Róbertet, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Czafik László, 
Faragó Zoltán, Ürge Lajos. 

A közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira 
előterjesztett javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
16. szavazás: A képviselők a közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság 

elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
10.9. Lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottság 

A város polgármestere – a lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottság elnökévé Bauer 
Edit mérnököt, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi képviselőket javasolta: Jáger Angéla, 
Keresztes Róbert, MUDr. Varga Renáta. 

A lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett 
javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

17. szavazás: A képviselők a lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottság elnökére és 
képviselő-tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 19.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.  
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10.10. Környezetvédelmi szakbizottság 

A város polgármestere – a környezetvédelmi szakbizottság elnökévé Élesztős Pál mérnök, 
professzor, a tudományok kandidátusa képviselőt, a bizottság tagjaivá pedig az alábbi 
képviselőket javasolta: Andrássy István, Czafik László, Ürge Lajos, PaedDr. Veres Gábor. 

A környezetvédelmi szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira előterjesztett javaslattal 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

18. szavazás: A képviselők a környezetvédelmi szakbizottság elnökére és képviselő-tagjaira 
előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 

 10.11 Vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottság 
A város polgármestere – a vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottság 

tagjaivá az alábbi képviselőket javasolta: Duduc Tibort mérnök, Orosz Csaba, Šoltésová Erika 
mérnök, 

A vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottság tagjaira előterjesztett 
javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
19. szavazás: A képviselők vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottság 

tagjaira előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  

  
  
11. B) Javaslat Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága) 

 elnökének, valamint az önkormányzat képviselő-tagjainak a jóváhagyására  
A város polgármestere – Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága)  elnökévé 

Nagy Józsefet, a bizottság tagjainak pedig Jáger Angélát javasolta. 
A Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága) elnökére és képviselő-tagjára 

előterjesztett javaslattal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

20. szavazás: A képviselők a Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága) 
elnökére és képviselő-tagjára előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
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12. Javaslat a házasságok megkötésével megbízott képviselők jegyzékére 
A város polgármestere – Somorja Városi Önkormányzatának képviselői közül a 

következőket javasolta a házasságkötésekkel megbízott képviselők jegyzékébe felvenni: 
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa, Domsitz Márton magiszter, Bauer 
Edit mérnök. 

A házasságok megkötésével megbízott képviselők jegyzékére előterjesztett javaslattal 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

34. szavazás: A képviselők házasságok megkötésével megbízott képviselők jegyzékére 
előterjesztett javaslatról a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki. 

A város polgármestere – javasolta, hogy a szakbizottságok elnökei, ill. Tejfalu városrész 
közigazgatási választmányának (bizottságának) elnöke a bizottságokat még további tagokkal 
egészítsék ki a lakosság köréből.   

A szakbizottságoknak a lakosság köréből történő kiegészítésére vonatkozó javaslattal 
kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a szakbizottságoknak a lakosság köréből történő kiegészítésére 
vonatkozó határozati javaslatot. 

22. szavazás: A képviselők a szakbizottságok és Tejfalu városrész közigazgatási 
választmánya (bizottsága) kiegészítésére előterjesztett javaslatról a következőképpen 
szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 19 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 

 
13. A vendégek beszédei 
Berényi József, Nagyszombat megye képviselője, a Magyar Közösség Pártja elnöke gratulált 

Bárdos Gábornak ahhoz, hogy másodszor választották meg Somorja Város polgármesterévé. A 
képviselőknek gratulált megválasztásukhoz, és feladataik ellátásában sok jó döntést, 
munkájukban és magánéletükben sok sikert kívánt. 

 
 
14. Zárszó 

 
A képviselők Somorja Városi Önkormányzata alakuló ülésének a napirendjét kimerítették. A 

város polgármestere megköszönte a jelenlétet, a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást az 
alakuló ülésre. Hozzáfűzte, hogy Somorja Városi Önkormányzata ebben az évben még egyszer 
fog ülésezni, mégpedig 2014. december 11-én. 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Borók Katalin 
 
(aláírás: Borók Katalin)     ................................................. 
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Somorja Városi Önkormányzata határozatainak a     
gyűjteménye 
1/2014-es rész 

 
 A 2014. december 2-án Somorja Városi Önkormányzatának alakuló 

ülésén elfogadott határozatok   
 

 I.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén a 

következő összetételben megválasztotta:  
1. a mandátumvizsgáló bizottságot: Jáger Angéla, Keresztes Róbert 

2. a javaslóbizottságot: Tóth Imre mérnök, Nagy József, Kovács Koppány. 
 
 
 II. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén  

A) tudomásul vette a Somorja Városi Önkormányzat szerveibe a választások 
eredményét, 

B) megállapította, hogy: 
1. Somorja Város új polgármestere, Bárdos Gábor letette a város polgármestere 

számára előírt hivatali esküt, 
2. Somorja Városi Önkormányzatának az alábbi megválasztott képviselői 

letették a város önkormányzati képviselői számára előírt hivatali esküt: 
Andrássy István mérnök 
Bauer Edit mérnök 
Czafik László 
Domsitz Márton magiszter 
Duducz Tibor mérnök 
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa 
Faragó Zoltán 
Jáger Angéla 
Keresztes Róbert 
Kovács Koppány 
Méry János 
Nagy József 
Orosz Csaba 
Šoltésová Erika mérnök 
Tóth Imre mérnök 
Ürge Lajos 
MUDr. Varga Renáta 
PaedDr. Veres Gábor 
 

 
 III.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

tudomásul vette a város újból megválasztott polgármesterének székfoglaló beszédét. 
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 IV.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

módosítás nélkül jóváhagyta Somorja Városi Önkormányzata alakuló ülésének napirendjét. 
 
 
 V.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

felhatalmazta Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa képviselőt, hogy az 
önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény 12. paragrafusa 2. bekezdésének első 
mondata, 3. bekezdésének harmadik mondata, 5. bekezdésének harmadik mondata, illetve 6. 
bekezdésének harmadik mondata alapján, valamint e törvény későbbi kiegészítései és 
módosításai alapján jogosult a városi önkormányzat ülésének összehívására és az ülés 
vezetésére.  

 
 
 VI.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

Somorja Város érvényben levő Szervezési szabályzata értelmében létrehozta az alábbi 
szakbizottságokat: 

 
1. a város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a közérdek védelmét 

biztosító bizottság, 
2. a vonatkozó törvények (a panaszok intézéséről kiadott 9/2010-es sz. törvény) 

értelmében a panaszok intézésére létrehozott szakbizottság, 
3. pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság, 
4. építészeti és területigazgatási szakbizottság,  
5. oktatási szakbizottság, 
6. kulturális és egyházi szakbizottság,  
7. sport- és ifjúsági szakbizottság,  
8. közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottság,  
9. lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottság, 
10. környezetvédelmi szakbizottság, 

     11. vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottság. 
 

 
 VII.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

Somorja Város érvényben levő Szervezési szabályzata értelmében létrehozta Tejfalu városrész 
közigazgatási választmányát (bizottságát).     

 
  
 VIII.   

  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén a 
vonatkozó törvények (a panaszok intézéséről kiadott 9/2010-es sz. törvény) értelmében a 
panaszok intézésére létrehozta a szakbizottságot, melynek tagjai az alábbi képviselők: Jáger 
Angéla, PaedDr. Veres Gábor. 
 
 

 IX.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a város tisztségviselői által végzett feladatok teljesítése során a közérdek 
védelmét biztosító szakbizottságot, melynek elnöke Tóth Imre mérnök, tagjai az alábbi 
képviselők: Méry János, Šoltésová Erika mérnök. 
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 X.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottságot, melynek elnöke Tóth Imre mérnök, 
tagjai az alábbi képviselők: Bauer Edit mérnök, Šoltésová Erika mérnök. 
 
 

 XI.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta az építészeti, területigazgatási és városfejlesztési szakbizottságot, melynek 
elnöke Faragó Zoltán, tagjai az alábbi képviselők: Nagy József, Tóth Imre mérnök. 
 
 

 XII.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta az oktatási szakbizottságot, melynek elnöke PaedDr. Veres Gábor, tagjai az alábbi 
képviselők: Bauer Edit mérnök, Domsitz Márton magiszter, Élesztős Pál mérnök, professzor, a 
tudományok kandidátusa. 
 
 

 XIII.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a kulturális és egyházi szakbizottságot, melynek elnöke Kovács Koppány, tagjai 
az alábbi képviselők: Bauer Edit mérnök, Keresztes Róbert, Méry János, MUDr. Varga Renáta. 
 
 

 XIV.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a sport- és ifjúsági szakbizottságot, melynek elnöke Orosz Csaba, tagjai az alábbi 
képviselők: Duducz Tibor mérnök, Domsitz Márton magiszter, Kovács Koppány, Méry János. 
 
 

 XV.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottságot, melynek elnöke 
Keresztes Róbert, tagjai az alábbi képviselők: Czafik László, Faragó Zoltán, Ürge Lajos. 
 
 

 XVI.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
létrehozta a lakás-, szociális és egészségügyi szakbizottságot, melynek elnöke Bauer Edit 
mérnök, tagjai az alábbi képviselők: Jáger Angéla, Keresztes Róbert, MUDr. Varga Renáta. 
 
 

 XVII.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

létrehozta a környezetvédelmi szakbizottságot, melynek elnöke Élesztős Pál mérnök, 
professzor, a tudományok kandidátusa, tagjai az alábbi képviselők: Andrássy István, Czafik 
László, Ürge Lajos, PaedDr. Veres Gábor. 
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 XVIII.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

létrehozta a vállalkozói, idegenforgalmi és területfejlesztési szakbizottságot, melynek tagjai 
az alábbi képviselők: Duducz Tibor mérnök, Orosz Csaba, Šoltésová Erika mérnök. 

 
 
 XIX.  
  Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 

létrehozta Tejfalu városrész közigazgatási választmányát (bizottságát), melynek elnöke 
Nagy József, tagja pedig Jáger Angéla képviselő.  

 
 
 
 XX.    

 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén 
megtárgyalta a házasságkötésekkel megbízott képviselők jegyzékébe javasolt képviselők 
névsorát, és a házasságok megkötésére az alábbi személyeket hagyta jóvá: 
 1. Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa képviselő 
 2. Tóth Imre mérnök képviselő 
 3 Domsitz Márton Magiszter képviselő 
 4. Bauer Edit mérnök képviselő 
  
 
 
 XXI.   

 Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 2-án megtartott alakuló ülésén  
feladatul adta  

a) a szakbizottságok elnökeinek, hogy terjesszék elő javaslataikat a szakbizottságok 
további tagokkal való bővítésére a város lakosai közül 
Határidő: Somorja Városi Önkormányzatának januári ülése   

b) Tejfalu városrész közigazgatási választmánya (bizottsága) elnökének, hogy 
terjessze elő javaslatát a választmány (bizottság) további tagokkal való bővítésére a 
városrész lakosai közül. 

 Határidő:Somorja Városi Önkormányzatának januári ülése  
 

 
 
Sármány Ervin mérnök,                         Bárdos Gábor,    
Somorja Városi Hivatalának vezetője                                                        a város polgármestere 
                                                                                                                                                                                                        

 
 

Hitelesítők:  Czafik László   ................................................ 
   
   Ürge Lajos  ................................................. 
 
 
Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele: 
  
Nagy József …………………………….. 
Kovács Koppány 
Tóth Imre mérnök 


