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 3. számú jegyzőkönyv 
Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én 

 megtartott üléséről 
           
                                           

    
Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint.  
  

1.  Az ülés megnyitása  
 
A város polgármestere az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény 12. 

paragrafusának 1. bekezdése alapján, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
értelmében összehívta Somorja Városi Önkormányzatának ülését. 

Az ülést Bárdos Gábor, a város polgármestere nyitotta meg és vezette, aki üdvözölte a 
jelenlevő képviselőket, a város polgárait és Somorja Városi Hivatalának dolgozóit. 
Megállapította, hogy Somorja Városi Önkormányzatának 19 képviselője közül pillanatnyilag 
17 képviselő van jelen, tehát a Városi Önkormányzat ülése határozatképes. 

Pogány Tibor mérnök – elmondta, hogy az elmúlt év őszén a város PORTRÉK címmel 
fényképpályázatot írt ki az amatőrök számára. A pályázaton somorjai amatőr fényképészek 
vettek részt. A nemzetközi zsüri elé, amelyben a Somorja által jelölt zsüritagokon kívül helyet 
kaptak a testvérvárosok, Mosonmagyaróvár és Hainburg által nevezett zsüritagok is, a 
pályázatra 64 fénykép érkezett. A pályázókat két kategóriába sorolták be. Ezeken belül a 
helyezéseket és a díjakat az alábbiak szerint osztották ki: 

A B kategóriában (15 – 18 évesek) 

3. díj: nem osztották ki 
2. díj: Katona Kitti 
1. díj: Cséfalvay Karolina 
Az A kategóriában (18 év felettiek) 

 Két harmadik díjat osztottak ki, mégpedig: 
3. díj: Farkas Attila 
   Galbáčová Marta 
2. díj: Csiba Erika 
1. díja: Almásiová Markéta 
Pogány Tibor mérnök – még hozzátette, hogy a húsz legjobb fényképből kiállítás nyílt, 

amelyet mind a mai napig meg lehet tekinteni.   
 

A győzteseknek a díjakat kiosztották, a város polgármestere pedig folytatta az önkormányzat 
ülését. 

A város polgármestere a jegyzőkönyv vezetőjének Borók Katalint jelölte ki. 
Szavazatszámlálónak Mihaliaková Andreát határozta meg. 

A javaslóbizottságba a következő képviselőket jelölték: PaedDr. Veres Gábor, Méry János, 
Mgr. Domsitz Márton. 

1. szavazás: A képviselők a javaslóbizottság összetételére előterjesztett javaslatról a 
következőképpen szavaztak: 
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A jelenlevő képviselők száma 17 
A javaslat mellett 16 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.  
A város polgármestere –a továbbiakban javaslatot tett annak a városi önkormányzat 

képviselőiből álló szavazatszámláló bizottságnak az összetételére, amely összeszámolja a 
városi önkormányzat szakbizottságaiba a város lakossága közül javasolt személyekre leadott 
szavazatokat. A javasolt bizottság összetétele: Andrássy István mérnök, Jáger Angéla, Nagy 
József. 

2. szavazás: A képviselők a városi önkormányzat szakbizottságaiba a város lakossága 
közül javasolt személyekre leadott szavazatok összeszámlálására előterjesztett bizottság 
összetételéről a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 17 
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
A város polgármestere a jegyzőkönyv hitelesítőiként Faragó Zoltánt és MUDr. Varga 

Renátát határozta meg. 

 
Az ülés napirendjének kiegészítése:  

A város polgármestere – javasolta, hogy az ülés Egyéb napirendi pontjában tárgyalják meg az 
alábbi anyagokat is:  

- Javaslat Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. október 30-án elfogadott 
32/2014/VII-es sz. határozatának az érvénytelenítésére, 

- Javaslat Vass Krisztián és Jávorka Gabriella kérvényezők kérelmének a jóváhagyására, 
akik a Királyfia kataszterében levő ingatlan – parcella megvásárlására nyújtottak be igényt 
abból a célból, hogy a parcellán családi házat építsenek. 

- Somorja Város polgármester-helyettesének a kinevezése. 

A napirend kiegészítésével vagy módosításával kapcsolatban egyéb javaslatok nem 
hangzottak el. 

A  javaslóbizottsdág felolvasta a határozati javaslatot. 
3. szavazás: A képviselők az ülés napirendjének elfogadásáról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 17. 
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
2. Somorja Város főellenőrének állásfoglalása Somorja Városnak a 2015, 

2016 és 2017-es évekre kidolgozott költségvetési javaslatával 
kapcsolatban 

 
Lelkes János mérnök, a város főellenőre – ismertette Somorja Városnak a 2015, 2016 és 

2017-es évekre kidolgozott költségvetési javaslattal kapcsolatos állásfoglalását. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el. 
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A  javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

4. szavazás: A képviselők a város főellenőrének Somorja Városnak a 2015, 2016 és 2017-es 
évekre kidolgozott költségvetési javaslattal kapcsolatos állásfoglalásának elfogadásáról a 
következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 17. 
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
3.  Javaslat Somorja Város többéves, a 2015 – 2017-es évekre kidolgozott 

programköltségvetésére  
 
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot. 

Nagy József – a költségvetés kiegyensúlyozott, abban pozitív számok mutatkoznak. Somorja 
Városának testvérvárosi viszonyként intenzív kapcsolatai vannak a külfölddel, mégpedig a 
romániai Gyergyószentmiklóssal (Georgheni), az ausztriai Hainburggal, a csehországi Uherský 
Broddal és a magyarországi Mosonmagyaróvárral. Valószínű, hogy a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolására az eddiginél nagyobb pénzeszközöket kell majd fordítanunk, ugyanúgy 
reprezentációs és propagációs célokra is.  

A város polgármestere – nem hangzott el, honnan vegyük az említett célokra a megnövelt 
pénzeszközöket, az sem, milyen összegről van szó. Valószínű, hogy a felvetett kérdést a város 
költségvetésének első módosításakor lesz lehetőségünk megoldani.  

PaedDr. Veres Gábor – megemlítette, hogy az egyes óvodák a jövőben felújításra szorulnak. 
Amennyiben lehetséges, ezeket a felújításokat eurós alapokból lenne jó megvalósítani, ezért az 
iskolás kor előtti létesítmények (óvodák) alatt levő parcellák tulajdonjogának az intézésére 
pénzeszközöket kellene elkülöníteni. Ha ez lehetséges, a kérdést szintén a város 
költségvetésének I. módosításakor kell majd megoldani. 

Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

5. szavazás: A képviselők Somorja Város többéves, a 2015 – 2017-es évekre kidolgozott 
programköltségvetés javaslatának elfogadásáról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 17. 
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
4. Javaslat Somorja Város főellenőrének 2015 első félévében végzendő 

ellenőrző tevékenységére 
 
Lelkes János mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
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6. szavazás: A képviselők Somorja Város főellenőrének 2015 első félévében végzendő 
ellenőrző tevékenységére előterjesztett javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak: 

A jelenlevő képviselők száma 17. 
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
5. Javaslat Somorja Városi Önkormányzata szakbizottságainak további  
 tagokkal való kiegészítésére 
 
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot. Megkérdezte, osszák-e ki a 

titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat, vagy nyilvánosan fognak szavazni. 
Pogány Tibor mérnök – idézte az önkormányzat üléseinek Ügyrendjét, amely meghatározza, 

hogy személyzeti ügyekről csak titkos szavazással lehet dönteni. 
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa – javasolta, hogy az Ügyrendet 

novellizálják, ill. dolgozzanak ki rá új javaslatot. 
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
7. szavazás: A képviselők a képviselői javaslat elfogadásáról, miszerint az Ügyrendre 

dolgozzanak ki új javaslatot, a következőképpen szavaztak: 
A jelenlevő képviselők száma 18 (közben megérkezett Keresztes Róbert képviselő). 
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen nem szavazott senki. 
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottságban 7 

tagnak kellene lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  

Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Ásványi 
László, Lukács Péter mérnök, RNDr. Tuba Lajos. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 

8. szavazás: A képviselők a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság tagjainak a bővítésére 
előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy az építészeti és területrendezési szakbizottságban 7 

tagnak kellene lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  
Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Bodó Pál 

építészmérnök, Plutzer Zoltán, Vass Péter magiszter. 
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
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9. szavazás: A képviselők az építészeti és területrendezési szakbizottság tagjainak a 
bővítésére előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy az oktatásügyi szakbizottságban 7 tagnak kellene 

lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  

Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: PaedDr. 
Baráth Hajnalka, RNDr. Buágár Gabriella, Mgr. Vajasová Magdaléna. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 

10. szavazás: A képviselők az oktatásügyi szakbizottság tagjainak a bővítésére előterjesztett 
javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a kulturális és egyházi szakbizottságban 9 tagnak 

kellene lenni, ebből 5 képviselő, 4 pedig külső tag.  

Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: PaedDr. 
Galbáčová Ingrid, Hegyi Brigitta, Juhász Tibor, Nagy Myrtill. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 

11. szavazás: A képviselők a kulturális és egyházi szakbizottság tagjainak a bővítésére 
előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a sport- és ifjúsági szakbizottságban 9 tagnak 

kellene lenni, ebből 5 képviselő, 4 pedig külső tag.  
Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: 

Hideghéty Csaba, Chudoba František magiszter, Konkoly István, Nagy György. 
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
12. szavazás: A képviselők a sport- és ifjúsági szakbizottság tagjainak a bővítésére 

előterjesztett javaslat 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.  
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Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi 
szakbizottságban 7 tagnak kellene lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  

Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Fehér 
Imre magiszter, Rusňák Peter mérnök, Vasi Lajos. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

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

tagjainak a bővítésére előterjesztett javaslat 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.  
 
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a lakásügyi, szociális és egészségügyi 

szakbizottságban 9 tagnak kellene lenni, ebből 4 képviselő, 5 pedig külső tag.  
Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Mezei 

Adél magisztra, Nagy Jakub, Bc., Takács Annamária, Mgr. Tóth Patrícia. 

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 

14. szavazás: A képviselők a lakásügyi, szociális és egészségügyi szakbizottság tagjainak a 
bővítésére előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy a környezetvédelmi szakbizottságban 7 tagnak 

kellene lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  
Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Bokor 

Éva, Fehér Kornél magiszter, Őry Árpád. 
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
15. szavazás: A képviselők a környezetvédelmi szakbizottság tagjainak a bővítésére 

előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy az idegenforgalmi és a város propagálását biztosító 

szakbizottságban 7 tagnak kellene lenni, ebből 4 képviselő, 3 pedig külső tag.  

Ebbe a szakbizottságba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Élesztős 
Pál mérnök, PhD., Németh Árpád, Szabóová Dáša magisztra.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
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 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 

16. szavazás: A képviselők az idegenforgalmi és a város propagálását biztosító szakbizottság 
tagjainak a bővítésére előterjesztett javaslat 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.  
 
Sármány Ervin mérnök – elmondta, hogy Tejfalu városrész választmányában 7 tagnak 

kellene lenni, ebből 2 képviselő, 5 pedig külső tag.  
Ebbe a választmányba a város polgárai közül a következő személyeket javasolták: Cédl Zima 

Kitti, Ozogány Norbert, Pethő István, Puss Péter. 
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

 A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot. 
16. szavazás: A képviselők Tejfalu városrész választmánya tagjainak a bővítésére 

előterjesztett javaslat 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.  
 
Miután a képviselők szavaztak az egyes szakbizottságok bővítésére előterjesztett 

javaslatokról, a képviselőknek kiosztották a szavazólapokat, és kezdetét vette a titkos szavazás.  
A szavazatszámláló bizottság összeszámolta az egyes szakabizottságok bővítésére javasolt 

személyekre leadott szavazatokat, és közzé tette az eredményt: 
- a lakosság soraiból a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság tagjaivá a következő 

személyeket választották: Ásványi László, Lukács Péter mérnök, RNDr. Tuba Lajos, 
- a lakosság soraiból az építészeti és területrendezési szakbizottság tagjaivá a következő 

személyeket választották: Bodó Pál építészmérnök, Plutzer Zoltán, Vass Péter 
magiszter, 

- a lakosság soraiból az oktatásügyi szakbizottság tagjaivá a következő személyeket 
választották: PaedDr. Baráth Hajnalka, RNDr. Bugár Gabriella, Mgr. Vajasová 
Magdaléna, 

- a lakosság soraiból a kulturális és egyházi szakbizottság tagjaivá a következő 
személyeket választották: PaedDr. Galbáčová Ingrid, Hegyi Brigitta, Juhász Tibor, Nagy 
Myrtill, 

- a lakosság soraiból a sport- és ifjúsági szakbizottság tagjaivá a következő személyeket 
választották: Hideghéty Csaba, Chudoba František magiszter, Konkoly István, Nagy 
György, 

- a lakosság soraiból a közlekedési, közrendésszeti és tűzvédelmi szakbizottság tagjaivá a 
következő személyeket választották: Fehér Imre magiszter, Rusňák Peter mérnök, Vasi 
Lajos, 

- a lakosság soraiból a lakásügyi, szociális és egészségügyi szakbizottság tagjaivá a 
következő személyeket választották: Mezei Adél magisztra, Nagy Jakub, Bc., Takács 
Annamária, Mgr. Tóth Patrícia, 
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- a lakosság soraiból a környezetvédelmi szakbizottság tagjaivá a következő személyeket 
választották: Bokor Éva, Fehér Kornél magiszter, Őry Árpád, 

- a lakosság soraiból az idegenforgalmi és a várost propagáló szakbizottság tagjaivá a 
következő személyeket választották: Élesztős Pál mérnök, PhD., Németh Árpád, 
Szabóová Dáša magisztra, 

- a lakosság soraiból Tejfalu városrész választmányának tagjaivá a következő 
személyeket választották: Cédl Zima Kitti, Ozogány Norbert, Pethő István, Puss Péter. 

 
 
 
6. Javaslat a város új képviselőire az iskolai önkormányzatok szerveibe 

PaedDr. Veres Gábor – ismertette az előterjesztett anyagot. 
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
18. szavazás: A képviselők a város régi képviselőinek a visszahívásáról az iskolai 
önkormányzatok szerveiből 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 javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 

19. szavazás: A képviselők a város új képviselőinek a delegálásáról az iskolai 
önkormányzatok szerveibe 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.  

 
 

7. Javaslat Somorja Város 1/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű 
rendeletére, amely részleteiben meghatározza a Somorja Város 
területén levő, a város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák, 
nyelviskolák, óvodák és iskolai létesítmények, továbbá a magániskolák 
és az egyházak létesítői hatáskörébe tartozó iskolai létesítmények 
finanszírozását  
 

PaedDr. Veres Gábor – ismertette az előterjesztett anyagot. 
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
20. szavazás: A képviselők a város 1/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 
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.  
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8. Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló 
ingatlan családi ház építése céljából történő eladásának a 
jóváhagyására (Lelkes Tibor) 

 

Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
21. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 

családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Lelkes Tibor) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
9. Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló 

ingatlan családi ház építése céljából történő eladásának a 
jóváhagyására (Sebestyén Ervin és felesége, Diana) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

22. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 
családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Sebestyén Ervin és felesége, Diana) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
10.  Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló 

ingatlan családi ház építése céljából történő eladásának a 
jóváhagyására (Tóth László mérnök) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

23. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 
családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Tóth László mérnök) a következőképpen szavaztak:  
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A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
11.  Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló 

ingatlan családi ház építése céljából történő eladásának a 
jóváhagyására (Hurton István) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

24. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 
családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Hurton István) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
12.  Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló 

ingatlan családi ház építése céljából történő eladásának a 
jóváhagyására (Horváthová K. mérnök) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

25. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 
családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Horváthová K. mérnök) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
13.   Javaslat a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló 

ingatlan bérbe adási szándékára (IMPA Šamorín, s.r.o.) 
 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Pogány Tibor mérnök – javasolta, hogy az IMPA Šamorín Kft-vel folytassanak tárgyalásokat 

a magasabb bérleti díjról, mert a napi négyzetméterenkénti 11 cent bérleti díj nevetséges.  
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Faragó Zoltán – a szóban forgó telek nem építkezésre szolgál. Ott aránylag sok a földalatti 
vezeték. Valószínű, hogy ez az oka a telek alacsonyabb értékének.  

Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
26. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 

magasabb bérleti díjáról folytatandó tárgyalásokra tett javaslatról a következőképpen 
szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

27. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 
bérbe adási szándékára (IMPA Šamorín, s.r.o.) előterjesztett javaslatról a következőképpen 
szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
 
14. Javaslat a Somorja Városi Önkormányzata által 2013. október 30-án 

elfogadott 25/2013/VII-es sz. határozatának az érvénytelenítésére; 
Javaslat a Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló 
ingatlan eladási szándékának a jóváhagyására (Akop Pelošjan és 
felesége, Asmik Arutjunjan) 

 

Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
28. szavazás: a képviselők a Somorja Városi Önkormányzata által 2013. október 30-án 

elfogadott 25/2013/VII-es sz határozat érvénytelenítésére előterjesztett javaslatról a 
következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
29. szavazás: a Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan eladási 

szándékára előterjesztett javaslat elfogadásáról (Akop Pelošjan és felesége, Asmik Arutjunjan) 
a következőképpen szavaztak:  



 12 

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
15. Javaslat ingatlan – a Csölösztö kataszterében levő, a helyi közút alatti  

terület –   tulajdonviszonyai rendezésének a jóváhagyására (Bogyai 
Péter) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

30. szavazás: a képviselők a Csölösztő kataszterében levő ingatlan tulajdonviszonyainak a 
rendezésére előterjesztett javaslat elfogadásáról (Bogyai Péter) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
16. Javaslat ingatlan – a Csölösztö kataszterében levő, a helyi közút alatti  

terület –   tulajdonviszonyai rendezésének a jóváhagyására (Bogyai 
Márk) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
31. szavazás: a képviselők a Csölösztő kataszterében levő ingatlan tulajdonviszonyainak a 

rendezésére előterjesztett javaslat elfogadásáról (Bogyai Márk) a következőképpen szavaztak:  
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki.  
 
 
 
17. Javaslat ingatlan – a Csölösztö kataszterében levő, a helyi közút alatti  

terület –   tulajdonviszonyai rendezésének a jóváhagyására (Slota 
Juraj és felesége, Ivana) 

 
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
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32. szavazás: a képviselők a Csölösztő kataszterében levő ingatlan tulajdonviszonyainak a 
rendezésére előterjesztett javaslat elfogadásáról (Slota Juraj és felesége, Ivana) a 
következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
 
18. Javaslat vagyonkezelési jog átruházására vonatkozó szerződés 

 jóváhagyására (Somorja Városa – Bél Mátyás Alapiskola) 
 
Orosz Csaba – ismertette az előterjesztett anyagot.   
Bauer Edit mérnök – felolvasta az előterjesztett határozat, ill. a szerződés szövegének a 

kiegészítésére vonatkozó javaslatát, majd a javaslatot írásban átadta a javaslóbizottságnak.   
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
33. szavazás: a képviselők Bauer Edit mérnök képviselői javaslatának elfogadásáról 

(Somorja Város – Bél Mátyás Alapiskola) a következőképpen szavaztak:  
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
Nem szavazott egy képviselő. 
 
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

34. szavazás: a képviselők a vagyonkezelési jog átruházására vonatkozó javaslat 
elfogadásáról l a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
Nem szavazott egy képviselő. 
 
 
 
19. Javaslat együttműködési és támogatási szerződés megkötésére 

(Somorja Városa – FC ŠTK 1914 Šamorín) 
 
Orosz Csaba – ismertette az előterjesztett anyagot.   

A város polgármestere – a szerződést a választási időszak idejére, azaz 2015. január 1-je és 
2018. december 31-e közötti időszakra kötik meg. 

Bauer Edit mérnök – felolvasta az előterjesztett határozati javaslat, ill. a szerződés 
szövegének a kiegészítésére vonatkozó javaslatát, majd a javaslatot írásban átadta a 
javaslóbizottságnak.   

Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  



 14 

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

35. szavazás: a képviselők Bauer Edit mérnök képviselői javaslatának elfogadásáról a 
következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
Nem szavazott egy képviselő. 
 
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
36. szavazás: a képviselők a Somorja Város – FC ŠTK 1914 Šamorín közötti 

együttműködési és támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslat 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. 
 
 
 
20. Javaslat Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek a  

 jutalmazására vonatkozó elvek a jóváhagyására  
 
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.   
Nagy József – a Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek a jutalmazására vonatkozó 

elvekkel kapcsolatban több javaslatot terjesztett elő. Ezeket a javaslatokat felolvasta, majd 
írásban is leadta a javaslóbizottságnak.  

Javaslatai: 
- Az 1. paragrafus 1 bekezdését az alábbi szöveggel kérte kiegészíteni: „… és Tejfalu 

városrész választmányának tagjait, akik nem…” 
- A 2. paragrafus címét a következőre változtatni: „Somorja Városi Önkormányzata  

képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész választmánya 
tagjainak a jutalmazása” 

- A 2. paragrafus 1. bekezdésének b) pontja: „…„Somorja Városi Önkormányzata  
szakbizottságok, valamint Tejfalu városrész választmánya …”  

- A 2. paragrafus 1. bekezdésének c) pontja: „…„Somorja Városi Önkormányzata  
szakbizottságainak, valamint Tejfalu városrész választmányának az ülésein …”  

- A 2. paragrafus 2. bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész 
választmánya tagjainak …” 

- A 2. paragrafus 4. bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselői, a szakbizottságok tagjai, valamint Tejfalu városrész 
választmányának tagjai kötelesek …” 

- A 2. paragrafus 5. bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőjének, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu 
városrész választmánya tagjainak …” 



 15 

- A 2. paragrafus 6. bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész 
választmánya tagjainak …” 

Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

37. szavazás: a képviselők a Somorja Városi Önkormányzat képviselőinek és a 
szakbizottságok tagjainak a jutalmazására vonatkozó elvek elfogadásáról a következőképpen 
szavaztak:  
A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.  
 

 
 

21. Javaslat   a   Somorja  Lakásgazdálkodási  Városi  Vállalat    Kft. 
  ügyvezetőjének a jóváhagyására 

 
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.   

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

38. szavazás: a képviselők a Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. 
ügyvezetőjének a kinevezésére előterjesztett javaslat elfogadásáról a következőképpen 
szavaztak:  

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

22.  Javaslat    Somorja    Városi    Önkormányzata    2015-ben    tervezett  
  üléseinek az időpontjaira  
 
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.   

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  

39. szavazás: a képviselők Somorja Városi Önkortmányzata 2015-ben tervezett üléseinek 
időpontjaira előterjesztett javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:  

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

A képviselők részéről írásban senki nem nyújtott be interpellációt.  
 

24. A város polgárainak észrevételei 
Fehér Imre magiszter – írásbeli javaslatot nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy Somorja 

Város WEB-oldalának címlapján létesítsenek egy R7-es hiperszöveges részt, amelyen 
keresztül (az adott oldalra utaló link segítségével) a város polgárai és az oldalra látogató más 
személyek is időszerű tájékoztatást nyerhetnének az egyes projektek feldolgozottságának 
állapotáról, a médiákban elhangzott információkkal kapcsolatban a város polgármesterének és 
önkormányzatának az állásfoglalásairól.  A javaslat e jegyzőkönyv részét képezi.   

 
 
25.  Egyéb  
 
25.1. Javaslat Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. október 30-án elfogadott, 

32/2014/VII-es sz. határozata érvénytelenítésének a jóváhagyására 
 

A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.  

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

40. szavazás: A képviselők a 2014. október 30-án elfogadott 32/2014/VII-es sz. határozat 
érvénytelenítésére előterjesztett javaslat 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. 
A javaslat ellen nem szavazott senki.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
 
 
25.2. Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi 

ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására (Vass Krisztián és 
Jávorka Gabriella) 

 

A város polgármestere– ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.  

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.  
41. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan 

családi ház építése céljából történő eladásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat 
elfogadásáról (Vass Krisztián és Jávorka Gabriella) a következőképpen szavaztak:  

A jelenlevő képviselők száma 18.  
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott. 
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.   
A szavazástól nem tartózkodott senki. 
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25.3. A város polgármester-helyettesének a kinevezése 
 
A város polgármestere– tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. február 1-jei hatállyal Orosz 

Csaba képviselőt kinevezte a város polgármester-helyettesévé. A polgármester-helyettes 
alkalmazása részleges órakötelezettséggel történik, heti munkaideje 22,5 óra. 

Orosz Csaba – köszönetet mondott a város polgármesterének és a képviselőknek a 
kinyilvánított bizalomért. 

 
 

 
A képviselők a városi önkormányzat ülésének napirendjét kimerítették. A város 

polgármestere megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és erekesztette a tanácskozást.  
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Katarína Boróková  
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Fehér Imre magiszter 
 
A város polgárának megjegyzése Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. 

január 29-én megtartott ülésén 
 

 
Javaslom, hogy Somorja Város WEB-oldalának címlapján létesítsenek egy R7-es 

hiperszöveges részt, amelyen keresztül (az adott oldalra utaló link segítségével) a város 
polgárai és az oldalra látogató más személyek is átfogó és időszerű tájékoztatást nyerhetnének 
az egyes projektek feldolgozottságának helyzetéről, a médiákban elhangzott információkkal 
kapcsolatban a város polgármesterének és önkormányzatának az állásfoglalásairól.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
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Somorja Városi Önkormányzata határozatainak a 
gyűjteménye - 3/2015-ös rész 

 
 A 2015. január 29-én elfogadott határozatok   

 
 I.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén a következő 

összetételben megválasztotta a javaslóbizottságot: PaedDr. Veres Gábor, Méry János, 
Domsitz Márton magiszter. 

 
 
 II.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén Andrássy István 

mérnök, Jáger Angéla és Nagy József képviselők személyében megválasztotta azt a 
szavazatszámláló bizottságot, amely összeszámolja Somorja Városi Önkormányzata 
szakbizottságainak és Tejfalu választmányának a kiegészítését a város javasolt polgárai közül.  

 
 
 III. 
  Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén azzal a 

módosítással és kiegészítéssel hagyta jóvá az ülés előterjesztett programját, hogy az Egyéb 
napirendi pontban megtárgyalásra kerülnek az alábbi anyagok is: 

- Javaslat Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. október 30-án elfogadott 
32/2014/VII-es sz. határozatának az érvénytelenítésére, 

- Javaslat Vass Krisztián és Jávorka Gabriella kérvényezők kérelmének a jóváhagyására, 
akik a Királyfia kataszterében levő ingatlan – parcella megvásárlására nyújtottak be igényt 
abból a célból, hogy a parcellán családi házat építsenek. 

- Somorja Város polgármester-helyettesének a kinevezése. 
   

 IV.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

város főellenőrének Somorja Város 2015, 2016 és 2017-re kidolgozott költségvetési javaslattal 
kapcsolatos állásfoglalását, és azt az előterjesztett terjedelemben tudomásul vette.  

 
 
 V.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta 

Somorja Város többéves, a 2015 – 2017-es évekre kidolgozott programköltségvetésének 
javaslatát, és 

A) megállapította, hogy 
- a város szokásos költségvetése és a pénzügyi operációkra vonatkozó 

költségvetése nyereséges,  
- ez a nyereség fedezi a beruházási költségvetés veszteségét. 

 B) az előterjesztett terjedelemben jóváhagyta Somorja Város 2015-re szóló 
programköltségvetésének javaslatát és programszerkezetét, 

C) tudomásul vette a város 2016-ra és 2017-re kidolgozott programköltségvetésének 
javaslatát.  
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D) feladatul adta 

 1) Somorja Városi Hivatalának és a város költségvetési szervezeteinek, hogy a 
rendelkezésre álló pénzeszközökkel folytatott gazdálkodás során tartsák be az 
ésszerű gazdaságosság elveit, továbbá hogy a szokásos költségvetési összegekből 
alakítsák ki az 5%-os tartalékot, hogy ezáltal is biztosított legyen a város 
akadálymentes fejlesztése. Az 5%-os tartalék feloldásáról Somorja Városi 
Önkormányzatának ülése a IV. negyedévben, ill. szükséghelyzet esetén az év 
folyamán dönt. 

  Határidő: 2015. december 31. 
  Felelősek:  a könyvelési fejezetek vezetői és a költségvetési szervezetek 

igazgatói 

 2) Somorja Városi Hivatalának, hogy a város többéves, a 2015 – 2017-esévekre 
szóló programköltségvetését a szokásos módon a lakosság számára hozzáférhető 
helyen és a város WEB-oldalán is tegye közzé. 

Felelős:  Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője 
Határidő: 201. február 2-ig 

 

 VI.   
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta 

Somorja Város főellenőrének 2015 első félévében végzendő ellenőrző tevékenységére 
előterjesztett javaslatot, és 

a) az előterjesztett terjedelemben jóváhagyta a Somorja Város főellenőrének 2015 első  
 félévében végzendő ellenőrző tevékenységére előterjesztett javaslatot, 

b) megbízta Somorja Város főellenőrét, hogy az előterjesztett tervnek megfelelően  
 végezze ellenőrző tevékenységét. 

 Határidő: 2015 első féléve 
 Felelős:  Lelkes János mérnök, a város főellenőre 

 

 
 VII. 

  Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén feladatul adta 
Somorja Városi Hivatalának, hogy dolgozza ki a városi önkormányzat üléseinek új ügyrendjét. 

 Határidő: a városi önkormányzat legközelebbi ülése 
 Felelős:  Sármány Ervin mérnök, a városi hivatal vezetője 

 
 

 VIII. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a 
szakbizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Ásványi László, Lukács Péter 
mérnök, RNDr. Tuba Lajos. 
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 IX. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az 
építészeti és területrendezési szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a 
szakbizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Bodó Pál építészmérnök, Plutzer 
Zoltán, Vass Péter magiszter.  

 
 X. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta  az 
oktatásügyi szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a szakbizottság tagjaivá 
választotta az alábbi személyeket: PaedDr. Baráth Hajnalka, RNDr. Bugár Gabriella, Mgr. 
Vajasová Magdaléna. 

 
 X. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
kulturális és egyházi szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a szakbizottság 
tagjaivá választotta az alábbi személyeket: PaedDr. Galbáčová Ingrid, Hegyi Brigitta, Juhász 
Tibor, Nagy Myrtill. 

 

 XII. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta  a 

a sport- és ifjúsági szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a szakbizottság 
tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Hideghéty Csaba, Chudoba František magiszter, 
Konkoly István, Nagy György. 

 

 XIII. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

közlekedési, közrendészeti és tűzvédelmi szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, 
és a szakbizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Fehér Imre magiszter, Rusňák 
Peter mérnök, Vasi Lajos.  

 

 XIV. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
lakásügyi, szociális és egészségügyi szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a 
szakbizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Mezei Adél magisztra, Nagy Jakub, 
Bc., Takács Annamária, Mgr. Tóth Patrícia. 
 

 XV. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

környezetvédelmi szakbizottságnak a bővítését a város polgárai közül, és a szakbizottság 
tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Bokor Éva, Fehér Kornél magiszter, Őry Árpád. 
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 XVI. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az 
idegenforgalmi és a város propagálását biztosító szakbizottságnak a bővítését a város polgárai 
közül, és a szakbizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Élesztős Pál mérnök, 
PhD., Németh Árpád, Szabóová Dáša magisztra.  

 
 XVII. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta  a 
Tejfalu városrész választmányának a bővítését a város polgárai közül, és a választmány 
tagjaivá választotta az alábbi személyeket: Cédl Zima Kitti, Ozogány Norbert, Pethő István, 
Puss Péter. 

 
 XVIII. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta   
az iskolai önkormányzatok szerveiből a város régi képviselőinek a visszahívására előterjesztett 
javaslatot, és az előterjesztett névsor szerint jóváhagyta az iskolai önkormányzatok szerveiből 
a város régi képviselőinek a visszahívását. 

 

 XIX. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az 

iskolai önkormányzatok szerveibe a város új képviselőinek a delegálására előterjesztett 
javaslatot, és az előterjesztett névsor szerint jóváhagyta az iskolai önkormányzatok szerveibe a 
város új képviselőinek a delegálását. 

 

 XX. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a  

Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 637 négyzetméter nagyságú, 49/21-es számú 
parcella, egyéb terület családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Lelkes Tibor, lakhelye Mierovo 177, 960 41 Kvetoslavov 
számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 

paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 
érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
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bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

 

 
 XXI. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a  
Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 637 négyzetméter nagyságú, 49/23-as számú 
parcella, egyéb terüledt családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Sebestyén Ervin és felesége, Diana, lakhelyük Čilistovská 5, 931 01 Šamorín 

számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 
paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 
érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

 

 
 XXII. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a  
Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 726 négyzetméter nagyságú, 49/12-es számú 
parcella, egyéb terület családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Tóth László mérnök, lakhelye Báč 159, 930 30 Báč 

számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 
paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 
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A különös figyelmet ýigénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 
érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

 

 
 XXIII. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a  
Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 726 négyzetméter nagyságú, 49/14-es számú 
parcella, egyéb terület családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Hurton István, lakhelye Veterná 14, 931 01 Šamorín 
számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 

paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 
érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

 

 
 XXIV. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a  
Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 637 négyzetméter nagyságú, 49/25-ös számú 
parcella, egyéb terület családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Horváthová Kristína mérnök, lakhelye Cintorínska 11, 931 01 Šamorín 

számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 
paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
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önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 
   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 

érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

 
 
 XXV. 
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan bérbe adási szándékára 
előterjesztett javaslatot. A terület bérbe adása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. 
törvény 9a) paragrafusa 9. bekezdésének c) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és 
módosításai szerint, továbbá Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról 
kiadott 2/2011-es, a 11/2012-es és a 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendeletei 
alapján különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. A városi önkormányzat  
 a) jóváhagyta a Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló 

ingatlan, a „C” regiszterben nyilvántartott, a 3422-es tulajdonlapon vezetett, 617 
négyzetméter nagyságú, 986/16-os számú parcella, beépített terület és udvar bérbe 
adás i szándékára előterjesztett javaslatot a kérvényező: 

 IMPA Šamorín, s.r.o., Panonska cesta 23, 851 04 Bratislava   

számára.  
A 617 négyzetméter nagyságú parcella bérbe adásával kapcsolatban szakértői vélemény 

készült a parcella általános bérleti díjáról, amely a bérleti díj alsó határát képezi. A bérbe adás 
meghatározatlan időre történik a KL PN22-es tűvédelmi víztározó feltöltésének a 
lehetőségével, miközben figyelembe kell venni, hogy az adott területen a földben közművek 
vannak elhelyezve.  

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 
   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan a 

város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan területté vált. A kérvényező a 
területet az eddigiek során rendben tartotta. Tekintettel arra, hogy a parcella a város számára 
jelenleg kihasználhatatlan, figyelembe véve a parcella fekvését, nagyságát, ill. 
felhasználásának lehetőségét, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 
138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 9. bekezdésének c) pontja, illetve e törvény későbbi 
kiegészítései és módosításai alapján a bérbe adás különös figyelmet igénylő kivételes esetnek 
tekintendő, amelyet a városi önkormányzat háromötödös többséggel hagy jóvá.  

   b)  megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a város tulajdonában levő ingatlan – 
közterület kivételes eset szerinti bérbe adási szándékát a város hivatalos tábláján és a 
város honlapján is tegye közzé legalább 15 nappal azelőtt, mielőtt Somorja Városi 
Önkormányzata a bérbe adást jóváhagyja, 

  c)  feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy hogy a bérleti díj összegéről 
tovább tárgyaljon az IMPA Šamorín, s.r.o. vállalattal. 
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 XXVI. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta 
Somorja Városi Önkormányzata 2013. október 30-án elfogadott 25/2013/VII-es sz., ingatlan 
eladására vonatkozó határozatának az érvénytelenítésére előterjesztett javaslatot, és hatályon 
kívül helyezte Somorja Városi Önkormányzata 2013. október 30-án elfogadott 25/2013/VII-es 
sz., ingatlan eladására vonatkozó határozatát. 

 

 
 XXVII. 

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta 
Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan eladási szándékára előterjesztett 
javaslatot. A terület eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 
paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. A városi önkormányzat  

a) jóváhagyta a Tejfalu kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló 
ingatlanok, a „C” regiszterben nyilvántartott, a földmérési tervvel kialakított, a 870-
es tulajdonlapon vezetett alábbi új parcellák eladási szándékát: 
- az  57/18-as sz., 11 négyzetméter nagyságú parcella, 
- a 668/4-es sz., 196 négyzetméter nagyságú parcella. 

A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 
9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és 
módosításai alapján a parcella eladása különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, 
amelyet a városi önkormányzat háromötödös többséggel hagy jóvá. A kivételes eset szerinti 
eladás indoklása a határozat elválaszthatatlan részét képezi. Az összesen 207 négyzetméter 
terület eladási árát a szakértői vélemény kikerekítése után 7.410.- euróban határozta meg a 
kérvényező: 

Akop Pelošjan és felesége, Asmik Arutjunjan,  
lakhelyük Pešia cesta 82, 931 01 Šamorín – Mliečno 

számára.  
 A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

Az ingatlan eladása a terület fekvését, nagyságát, ill. a feltételeknek megfelelő felhasználása 
lehetőségét figyelembe véve a parcellák tulajdonviszonyainak a rendezése céljából, Somorja 
Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 2/2011-es, a 11/2012-es és a 
3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendeletei alapján történik.  

b) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a város tulajdonában levő ingatlan – 
közterület a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es 
sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi 
kiegészítései és módosításai alapján kivételes eset szerinti eladási szándékát a város 
hivatalos tábláján és a város honlapján is tegye közzé legalább 15 nappal azelőtt, 
mielőtt Somorja Városi Önkormányzata a bérbe adást jóváhagyja. 

 
 
 XXVIII.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Csölösztő kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlanok, a földmérési tervvel 
kialakított alábbi új parcellák, helyi közút alatti területek tulajdonviszonyainak a rendezésére – 
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megvételére előterjesztett javaslatot, és a tulajdonviszonyok rendezése céljából jóváhagyta az 
alábbi területek megvételét a város számára:  

a) a Csölösztő kataszterében levő, Bogyai Péter kizárólagos tulajdonában álló 
ingatlan, a „C” regiszterben nyilvántartott  

146/132-es sz., 37 négyzetméter nagyságú, a 1531-es tulajdonlapon vezetett  
parcella, szántó 

b) a Csölösztő kataszterében levő, Bogyai Péter és Bogyai Márk kizárólagos 
tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben nyilvántartott  

146/131-es sz., 31 négyzetméter nagyságú, a 1465-ös tulajdonlapon vezetett  
parcella, szántó. 

Az ingatlanok megvétele Somorja Városa számára történik. A terület négyzetméterenkénti 
vételára 45.- €, az összesen 68 négyzetméter terület vételára 3.060.- €. 

 

 XXIX.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Csölösztő kataszterében levő, Bogyai Márk kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a 
földmérési tervvel kialakított alábbi új parcella, helyi közút alatti terület tulajdonviszonyainak 
a rendezésére – megvételére előterjesztett javaslatot, és a tulajdonviszonyok rendezése céljából 
jóváhagyta az alábbi terület megvételét a város számára:  

a 146/129-es sz., 13 négyzetméter nagyságú, a 1532-es tulajdonlapon vezetett  
parcella, szántó. 

Az ingatlan megvétele Somorja Városa számára történik. A terület négyzetméterenkénti 
vételára 45.- €, az összesen 13 négyzetméter terület vételára 585.- €. 

 

 XXX.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Csölösztő kataszterében levő, Slota Juraj és felesége, Ivana közős tulajdonában álló 
ingatlan, a földmérési tervvel kialakított alábbi új parcella, helyi közút alatti terület 
tulajdonviszonyainak a rendezésére – megvételére előterjesztett javaslatot, és a 
tulajdonviszonyok rendezése céljából jóváhagyta az alábbi terület megvételét a város számára:  

a 146/130-as sz., 29 négyzetméter nagyságú, a 1464-es tulajdonlapon vezetett  
parcella, szántó. 

Az ingatlan megvétele Somorja Városa számára történik. A terület négyzetméterenkénti 
vételára 45.- €, az összesen 29 négyzetméter terület vételára 1.305.- €. 

 
 XXXI.  

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
a vagyonkezelési jog átruházására vonatkozó javaslatot, és 

a) az előterjesztett megszövegezésben az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyta a 
vagyonkezelési jog (többcélú sportpálya Somorján) átruházására vonatkozó javaslatot: a 
VI. cikkelyben új, harmadik bekezdést kell beiktatni (a további bekezdéseket át kell 
számozni) arról, hogy a többcélú sportpálya üzemeltetéséről a nyilvánosság tájékoztatása 
a nemzeti kisebbségek nyelvéről kiadott 184/1999-es sz. törvény 4. paragrafusa 6. 
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bekezdésének megfelelően magyar nyelven is megtörténik. A szerződés az alábbi felek 
között köttetik: 
Somorja városa  –  tulajdonos 

Bél Mátyás Alapiskola Somorja    –  a sportpálya gondozója  
b) megbíza Somorja Városi Hivatalát a bérleti szerződés aláírásának bebiztosításával, 

valamint a bérlet tárgyát képező terület átadásáról és átvételéről szóló protokoll 
elkészítésével. 

 
 XXXII.  

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az 
együttműködési és támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot, és az 
együttműködési és támogatási szerződést és az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal 
jóváhagyta jóvá:  

- a II. cikkely 4. bekezdéséből kimarad: „A szerződő felek megegyeztek abban, hogy …” 
- a 6. bekezdés után új bekezdést beiktatni az alábbi szöveggel: 

„ A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról 
szóló 184/199-es sz. törvény 4. paragrafusa 6. bekezdésének, ill. e törvény későbbi 
módosításainak és kiegészítéseinek értelmében az FC ŠTK 1914 Šamorín az 
államnyelven kívül magyar nyelven is kommunikálni fog a nyilvánossággal és magyar 
nyelven is fogja propagálni tevékenységét.” 

A szerződő felek: 
 Somorja Városa 

 FC ŠTK 1914 Šamorín, o. z.  
 

 
XXXIII.  

Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek a jutalmazására vonatkozó elvekkel 
kapcsolatban előterjesztett javaslatot, és a Szlovák Nemzeti Tanácsnak az önkormányzatokról 
kiadott 369/1990-es sz. törvény 11. paragrafusa 4. bekezdése k) pontjával, ill. e törvény 
későbbi kiegészítéseivel és módosításaival összhangban az alábbi módosításokkal hagyta jóvá 
Somorja Városi Önkormányzata képviselőinek a jutalmazására előterjesztett javaslatot: 

- Az 1. paragrafus 1 bekezdését az alábbi szöveggel kell kiegészíteni: „… és Tejfalu 
városrész választmányának tagjait, akik nem…” 

- A 2. paragrafus címét a következőre kell változtatni: „Somorja Városi Önkormányzata  
képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész választmánya 
tagjainak a jutalmazása” 

- A 2. paragrafus 1. bekezdésének b) pontja: „…„Somorja Városi Önkormányzata  
szakbizottságok, valamint Tejfalu városrész választmánya …”  

- A 2. paragrafus 1. bekezdésének c) pontja: „…„Somorja Városi Önkormányzata  
szakbizottságainak, valamint Tejfalu városrész választmányának az ülésein …”  

- A 2. paragrafus 2. bekezdését az alábbiak szerint kell kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész 
választmánya tagjainak …” 
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- A 2. paragrafus 4. bekezdését az alábbiak szerint kell kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselői, a szakbizottságok tagjai, valamint Tejfalu városrész 
választmányának tagjai kötelesek …” 

- A 2. paragrafus 5. bekezdését az alábbiak szerint kell kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőjének, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu 
városrész választmánya tagjainak …” 

- A 2. paragrafus 6. bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: „Somorja Városi 
Önkormányzata képviselőinek, a szakbizottságok tagjainak, valamint Tejfalu városrész 
választmánya tagjainak …” 

-  
 

 XXXIV.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. ügyvezetőjének a kinevezésére előterjesztett 
javaslat, és a Szlovák Nemzeti Tanács által az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. 
törvény 11. paragrafusa 4. bekezdésével, ill. e törvény későbbi kiegészítéseivel és 
módosításaival összhangban a vállalat a jelenlegi ügyvezetője visszahívásának napjától 
jóváhagyja Pogány Tibor mérnök kinevezését a Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat 
Kft. ügyvezetőjévé.  

 

 XXXV.  
 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Somorja Városi Önkormányzata 2015-ben tervezett üléseinek időpontjaira előterjesztett 
javaslatot, és azt az előterjesztett terjedelemben jóváhagyta.  

 
 
 XXXVI.  
   Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Somorja Városi Önkormányzata által a 2014. október 30-án elfogadott 32/2014/VII-es sz. 
határozat érvénytelenítésére előterjesztett javaslatot, és hatályon kívül helyezte a 2014. 
október 30-án elfogadott 32/2014/VII-es sz. határozatot.  

 

 
 XXXVII.  

 Somorja Városi Önkormányzata a 2015. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából 
történő eladására előterjesztett javaslatot, és 65.- € négyzetméterenkénti áron jóváhagyta a 
Királyfia kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben 
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, 636 négyzetméter nagyságú, 49/26-os számú 
parcella, egyéb terület családi ház építése céljából történő eladására előterjesztett javaslatot a 
kérvényező: 

 Vass Krisztián és Jávorka Gabriella,  
 lakhelyük Hlboká cesta 2167/13, 931 01 Šamorín 
számára. A parcella eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) 

paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 
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szerint különös figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyről a városi 
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városi 
Önkormányzatának a 23/2009/VIII-as sz. határozata értelmében a terület négyzetméterenkénti 
eladási ára 65.- €. 

A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása: 

   Az adott esetben a város figyelembe veszi, hogy a város tulajdonában levő ingatlan az 
érvényben levő területrendezési tervben olyan helyen van, ahol a városfejlesztés családi házak 
építésével számol, ezért az a város számára fölöslegessé, más célokra felhasználhatatlan 
területté vált. A szóban forgó terület megvétele iránt más érdeklődő nincs, ezért a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. 
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös 
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. 

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

 
 
 

Hitelesítők:  Faragó Zoltán   ................................................ 
   
   MUDr. Varga Renáta  ................................................. 
 
 
 
 
Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele: 
  
PaedDr. Veres Gábor   ………………………………………….. 
Méry János 
Domsitz Márton magiszter 
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Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én 3/2015-
ös szám alatt jóváhagyott általánosan kötelező érvényű rendelete  
 I. 

Somorja Városi Önkormányzata a 2014. december 11-én megtartott ülésén megtárgyalta 
a Somorja Város 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére előterjesztett 
javaslatot, amely részleteiben meghatározza a Somorja Város területén levő, a város 
létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák, nyelviskolák, óvodák és iskolai létesítmények, 
továbbá a magániskolák és az egyházak létesítői hatáskörébe tartozó iskolai 
létesítmények finanszírozását, és 

a) jóváhagyta a Somorja Város 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű 
rendeletére előterjesztett javaslatot, amely részleteiben meghatározza a Somorja 
Város területén levő, a város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák, 
nyelviskolák, óvodák és iskolai létesítmények, továbbá a magániskolák és az 
egyházak létesítői hatáskörébe tartozó iskolai létesítmények finanszírozására 
előterjesztett javaslatot,  

b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 3/2015-ös sz. 
általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely részleteiben meghatározza a 
Somorja Város területén levő, a város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák, 
nyelviskolák, óvodák és iskolai létesítmények, továbbá a magániskolák és az 
egyházak létesítői hatáskörébe tartozó iskolai létesítmények finanszírozását, a 
szokásos módon a lakosság számára hozzáférhető helyen, valamint a város 
honlapján is tegye közzé. 
 
Felelős:  Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője 
Határidő: 2015. február 2-ig 

A képviselők a 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletre előterjesztett javaslat 
elfogadásáról a következőképpen szavaztak: 

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

 

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

 
 

Hitelesítők:  Faragó Zoltán   ................................................ 
   
   MUDr. Varga Renáta  ................................................. 
 
 
 
 
Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele: 
  
PaedDr. Veres Gábor   ………………………………………….. 
Méry János 
Domsitz Márton magiszter 


