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A somorjai Városi Képviselőtestület határozatai 

22/2017 rész 
A 2017.04.06-án elfogadott határozatok 

 
 
 
 I. 

A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megválasztotta  
- a javaslattevő bizottságot a következő összetételben: Keresztes Róbert, 

Mgr. Domsitz Márton és Prof. Ing. Élesztős Pál, CSc.  
- a jegyzőkönyv hitelesítőit: Jáger Angéla és PaedDr. Veres Gábor. 
 
 
II. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén jóváhagyta az ülés 

előterjesztett programját a következő módosításokkal és kiegészítésekkel: 
1) a program 12. pontját törölték - Javaslat a Somorja város kataszteri 

területén található ingatlanvagyon bérbe adásának jóváhagyására (CZ 
Slovakia, s.r.) 

2) az Egyéb pontok között megvitatásra került a következő anyag: Javaslat 
Somorja város polgármestere 2017-es évi bérének meghatározására. 

 
 
III. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a város 

főellenőrének állásfoglalását Somorja város és a város által irányított költségvetési 
szervezetek 2016-os évi zárszámadásáról, majd azt beterjesztett változatában 
jóváhagyta. 

 
 
IV. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta Somorja 

város és a város által irányított költségvetési szervezetek éves beszámolóját, 
zárszámadását és éves jelentését a 2016-os évre vonatkozóan és 

A) megállapította, hogy a folyó költségvetés és a tőkeköltségvetés, valamint 
a pénzügyi műveletek költségvetésének felhasználása a 2016-os évben a 
közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvény és Somorja város 
vagyongazdálkodási szabályaival összhangban történt 
 

B) ellenvetés nélkül a beterjesztett formában jóváhagyta: 
1) a város éves beszámolóját, zárszámadását és éves jelentését a 2016-

os évre, mégpedig: 
- a város, valamint az általa irányított költségvetési szervezetek 

költségvetésének teljesítését 
- a folyó és tőkeköltségvetésből történő költségvetési gazdálkodás 

eredményét összesen 939.182,30 € összegben 
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(a pénzügyi műveletekből származó bevételek és kiadások 
beszámításával a költségvetési bevételek és kiadások közötti 
különbözet pozitív, mégpedig +214.368,45 € összeget tesz ki, ezek 
a pénzeszközök a város és az általa irányított költségvetési 
szervezetek folyószámláin találhatók) 

- a város zárszámadását és éves jelentését a 2016-os évre 
- a város és az általa irányított szervezetek éves együttes 

beszámolóját és a város és az általa irányított szervezetek 
könyvelési gazdálkodási eredményét összesen -135.929,76 € 
összegű veszteségként - a mellékletek alapján (összesítő Mérleg, 
összesítő Eredménykimutatás) 

- a város és az általa alapított szervezetek teljes vagyonállománya 
27.728.501,91 € 
ebből saját tőkével fedezett összeg   17.213.498,10 € 
          kötelezettségek összege     
5.633.131,33 € 
          időbeli elhatárolások     4.881.872,48 € 
 
A költségvetési szabályokról szóló 583/2004 sz. törvény 15.§ 4. 
bekezdése hatályos rendelkezései és kiegészítései értelmében a 
város (folyó és tőkeköltségvetési) bevételeinek és (folyó és 
tőkeköltségvetési) kiadásainak pozitív különbözetéből tartalékalapot 
kell képezni. A 2016-os évben ez a különbözet negatív volt, - 
939.182,30 €, ezért a 2016-os évre vonatkozóan nem kerül sor 
tartalékalap képzésére. 
 

2) A város által alapított költségvetési szervezetek éves jelentését a 2016-
os évre vonatkozóan 
 

C) Feladatul adja 
 

1) a városi hivatalnak: 
 
a) a város fő tevékenységének könyvviteli eredményét a 2016-os évre 

(-194.664,15 € összegű veszteség) és a város vállalkozói 
tevékenységének könyvviteli eredményét a 2016-os évre ( 57.249,05 
€ összegű nyereség) az eredmény jellege alapján a 428-as számlára 
kerül bekönyvelésre - Az előző évek gazdálkodásának 
kiegyenlítetlen eredménye 
Határidő:  2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
 

b) el kell számolni a város 2016-os költségvetési bevételei és kiadásai 
közti 214.368,45 € összegű különbözetet és a pénzügyi műveleteken 
keresztül be kell sorolni a 2017-es költségvetési bevételek közé, 
amellyel biztosítható ezen pénzeszközök felhasználása beruházási 
költségekre és pénzügyi műveletek fedezésére 
Határidő:  2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 



3 
 

c) a város 2016-os éves jelentését közzé kell tenni a város közterületi 
hirdetőtábláján a szokásos módon, valamint a város internetes 
oldalán. 
Határidő:  2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
 

d) az elkövetkező időszakban a Városi Képviselőtestület illetékes 
szakbizottságai részére be kell nyújtani megvitatásra a város által 
irányított költségvetési szervezetek zárszámadásának és éves 
jelentésének vonatkozó szöveges részét. 
Határidő:  évente a zárszámadás megvitatásának folyamatán 

belül 
Felelős:  Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 

 
2) a költségvetési szervezetek részére gazdálkodási eredményük jellege 

alapján a 428-as számlán, azaz a Korábbi évek elhatárolt gazdálkodási 
eredményeinek számláján a következő összegeket kell jóváírni: 
Bél Mátyás Alapiskola, Kolostor u.     + 

462,58 € 
Corvin Mátyás Alapiskola, Halász u.      - 

1.632,47 € 
Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola  + 74,97 € 
Idősek Otthona, Somorja    - 365,68 € 
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja - 35,41 € 
Somorjai Városi Kulturális Központ    + 2.981,35 € 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelősök:   a város költségvetési szervezeteinek igazgatói 
 

 
 
V. 
A Városi Képviselőtestület 2017.04.06.-i ülésén megvitatta Somorja város 

2/2017 sz. Általánosan Kötelező Érvényű Rendeletének javaslatát, amely módosítja 
és kiegészíti a Somorja város területén érvényes helyi fejlesztési illetékről szóló 
10/2016. sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet 

 
a) jóváhagyta Somorja város 2/2017 sz. Általánosan Kötelező Érvényű 

Rendeletének benyújtott szövegét, amely módosítja és kiegészíti a 
Somorja város területén érvényes helyi fejlesztési illetékről szóló 10/2016. 
sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet 
 

b) feladatul adja, hogy Somorja város 2/2017 sz. Általánosan Kötelező 
Érvényű Rendeletét, amely módosítja és kiegészíti a Somorja város 
területén érvényes helyi fejlesztési illetékről szóló 10/2016. sz. általánosan 
kötelező érvényű rendeletet a Városi Hivatal a szokásos módon kihirdesse 
a város közterületi hirdetőtábláján, valamint a város honlapján. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:    Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
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VI. 
A Városi Képviselőtestület 2017.04.06.-i ülésén megvitatta Somorja város 

3/2017 sz. Általánosan Kötelező Érvényű Rendeletének javaslatát, amely módosítja 
és kiegészíti a Somorja város területén érvényes kommunális hulladékot és építési 
törmeléket terhelő helyi illetékről szóló 15/2015. sz. általánosan kötelező érvényű 
rendeletet és 

 
a) jóváhagyta Somorja város 3/2017 sz. Általánosan Kötelező Érvényű 

Rendeletét, amely módosítja és kiegészíti Somorja város kommunális 
hulladékot és építési törmeléket terhelő helyi illetékről szóló 15/2015 sz. 
általánosan kötelező érvényű rendeletét a következő módosítással:  

I. cikkely 
Somorja város kommunális hulladékot és építési törmeléket terhelő helyi 
illetékről szóló 15/2015 sz. általánosan kötelező érvényű rendelete a 
következőképpen módosul és egészül ki: 
1. A 6. § 5. bek. d) pontja a következőképpen hangzik: 

d) a káros anyagokat nem tartalmazó építési törmeléket terhelő 
illetéket az illetékfizetésre kötelezett személy 15 napon belül 
köteles befizetni:  

  - készpénzben a város pénztárában vagy 
  - banki átutalással Somorja város bankszámlájára. 
 
b) feladatul adja a Városi Hivatalnak, hogy Somorja város 3/2017 sz. 

Általánosan Kötelező Érvényű Rendeletét, amely módosítja és kiegészíti 
Somorja város kommunális hulladékot és építési törmeléket terhelő helyi 
illetékről szóló 15/2015 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét, 
szokásos módon kihirdesse a város közterületi hirdetőtábláján, valamint a 
város honlapján. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:    Ing. Sármány Ervin, a Városi Hivatal elöljárója 

 
 

VII. 
A Városi Képviselőtestület 2017.04.06.-i ülésén megvitatta Somorja város 

szállítószolgálatról szóló 4/2017 sz. Általánosan Kötelező Érvényű Rendeletének 
javaslatát és 

 
A) jóváhagyta Somorja város szállítószolgálatról szóló 4/2017 sz. 

általánosan kötelező érvényű rendeletét, mégpedig a 7.§ 1. bekezdés a) 
pontjának következő módosításával: 
a) a szállítószolgálat költségeire a szolgáltató székhelye és Somorja 

városa között (oda-vissza), legfeljebb... 
 

B) feladatul adja, hogy a Városi Hivatal Somorja város  szállítószolgálatról 
szóló 4/2017. sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét a szokásos 
módon kihirdesse a város közterületi hirdetőtábláján, valamint a város 
honlapján. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:    Ing. Sármány Ervin, a Városi Hivatal elöljárója 
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VIII. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a város 

Szociális szolgáltatásainak közösségi tervét a 2017 - 2020-as időszakra és 
előterjesztett formában jóváhagyta Somorja város Szociális Szolgáltatásainak 
közösségi tervét a 2017 - 2020-as időszakra.  

 
 
IX. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta az város 

ingatlanvagyonának különleges elbírálás alá eső okból történő átruházására 
vonatkozó javaslatot a 3/2015 sz. ÁKR 7. § 4. bek. e) pontja értelmében, a SzNT 
települések vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bek. e) pontjának 
hatályos rendelkezéseivel összhangban és jóváhagyta a város ingatlanvagyonának 
átruházását, mégpedig a „C” nyilvántartásban szereplő, 77/7 parcellaszámú, 
összesen 739 m2 egyéb terület besorolású telket Bucsuháza kataszteri területén, 
amelyet a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Osztálya vezet a 870. sz. 
tulajdoni lapon és amely Somorja város kizárólagos tulajdonát képezi, mégpedig 
különleges elbírálás alá eső okból, amelyről a Városi Képviselőtestület valamennyi 
képviselő háromötödös szavazattöbbségével dönt a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) 
pontja alapján és a SzNT 138/1991 sz. törvénye 9a § 8. bek. e) pontjával 
összhangban, a jelen javaslat indokolásával a következő kérelmező részére:  

 
Klúcsik István, 931 01 Somorja, Iskola u. 38/1973 sz. alatti lakos 

 
65,- €/m2 vételár fejében. 
 

A külön elbírálás alá eső ok az ingatlan átruházására az, hogy a városnak 
érdekében áll a vagyon eladása családi ház építése céljából az adott területen, a 
vevő azon érdeke, hogy teljesítse a megszabott feltételeket és egyben figyelembe 
véve az ingatlan elhelyezkedését, méretét, ill. használati jellegét , valamint tekintettel 
arra, hogy a szóban forgó telek jelenleg a város számára felesleges és a felkínált 
telek iránt más érdeklődő nem volt, ami megfelel a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) 
pontjában és a SzNT 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 

 
 

X. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta az város 

ingatlanvagyonának különleges elbírálás alá eső okból történő átruházására 
vonatkozó javaslatot a 3/2015 sz. ÁKR 7. § 4. bek. e) pontja értelmében, a SzNT 
települések vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bek. e) pontjának 
hatályos rendelkezéseivel összhangban és  

 
A) jóváhagyta a város ingatlanvagyonának átruházását, mégpedig a „C” 

nyilvántartásban szereplő, 77/5 parcellaszámú, összesen 550 m2 egyéb 
terület besorolású telket Bucsuháza kataszteri területén, amelyet a 
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Osztálya vezet a 870. sz. 
tulajdoni lapon és amely Somorja város kizárólagos tulajdonát képezi, 
mégpedig különleges elbírálás alá eső okból, amelyről a Városi 
Képviselőtestület valamennyi képviselő háromötödös szavazattöbbségével 
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dönt a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) pontja alapján és a SzNT 138/1991 
sz. törvénye 9a § 8. bek. e) pontjával összhangban, a jelen javaslat 
indokolásával a következő kérelmező részére:    

 
Mgr. Zuzana Horváthová, 930 30 Nagyszarva, 235. sz. alatti lakos 

 
65,- €/m2 vételár fejében. 

 
A külön elbírálás alá eső ok az ingatlan átruházására az, hogy a városnak 

érdekében áll a vagyon eladása családi ház építése céljából az adott területen, a 
vevő azon érdeke, hogy teljesítse a megszabott feltételeket és egyben figyelembe 
véve az ingatlan elhelyezkedését, méretét, ill. használati jellegét, valamint tekintettel 
arra, hogy a szóban forgó telek jelenleg a város számára felesleges és a felkínált 
telek iránt más érdeklődő nem volt, ami megfelel a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) 
pontjában és a SzNT 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 
 

B) megbíztaa városi hivatal elöljáróját, hogy a város hirdetőtábláján és 
honlapján hozza nyilvánosságra a jóváhagyott tervet legalább 15 nappal 
azelőtt, hogy a Városi Képviselőtestület jóváhagyná az átruházást. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 

 
 
XI. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta az város 

ingatlanvagyonának különleges elbírálás alá eső okból történő átruházására 
vonatkozó javaslatot a 3/2015 sz. ÁKR 7. § 4. bek. e) pontja értelmében, a SzNT 
települések vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bek. e) pontjának 
hatályos rendelkezéseivel összhangban és  

 
A) jóváhagyta a város ingatlanvagyonának átruházását, mégpedig a „C” 

nyilvántartásban szereplő, 77/6 parcellaszámú, összesen 799 m2 egyéb 
terület besorolású telket Bucsuháza kataszteri területén, amelyet a 
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Osztálya vezet a 870. sz. 
tulajdoni lapon és amely Somorja város kizárólagos tulajdonát képezi, 
mégpedig különleges elbírálás alá eső okból, amelyről a Városi 
Képviselőtestület valamennyi képviselő háromötödös szavazattöbbségével 
dönt a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) pontja alapján és a SzNT 138/1991 
sz. törvénye 9a § 8. bek. e) pontjával összhangban, a jelen javaslat 
indokolásával a következő kérelmező részére:    

 
Szabados József, 931 01 Somorja, Fő u. 66/A sz. alatti lakos 

 
65,- €/m2 vételár fejében. 
 

A külön elbírálás alá eső ok az ingatlan átruházására az, hogy a városnak 
érdekében áll a vagyon eladása családi ház építése céljából az adott területen, a 
vevő azon érdeke, hogy teljesítse a megszabott feltételeket és egyben figyelembe 
véve az ingatlan elhelyezkedését, méretét, ill. használati jellegét, valamint tekintettel 
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arra, hogy a szóban forgó telek jelenleg a város számára felesleges és a felkínált 
telek iránt más érdeklődő nem volt, ami megfelel a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) 
pontjában és a SzNT 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 
 

B) megbízta a városi hivatal elöljáróját, hogy a város hirdetőtábláján és 
honlapján hozza nyilvánosságra a jóváhagyott tervet legalább 15 nappal 
azelőtt, hogy a Városi Képviselőtestület jóváhagyná az átruházást, 
mégpedig a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) pontja alapján és a SzNT a 
települések vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvénye 9a. § 8. bek. e) pontja 
hatályos rendelkezéseivel összhangban. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 

 
XII. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta az város 

ingatlanvagyonának különleges elbírálás alá eső okból történő átruházására 
vonatkozó javaslatot a 3/2015 sz. ÁKR 7. § 4. bek. e) pontja értelmében, a SzNT 
települések vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bek. e) pontjának 
hatályos rendelkezéseivel összhangban és  

 
A) jóváhagyta a város ingatlanvagyonának átruházását, mégpedig a „C” 

nyilvántartásban szereplő, 77/8 parcellaszámú, összesen 675 m2 egyéb 
terület besorolású telket Bucsuháza kataszteri területén, amelyet a 
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Osztálya vezet a 870. sz. 
tulajdoni lapon és amely Somorja város kizárólagos tulajdonát képezi, 
mégpedig különleges elbírálás alá eső okból, amelyről a Városi 
Képviselőtestület valamennyi képviselő háromötödös szavazattöbbségével 
dönt a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) pontja alapján és a SzNT 138/1991 
sz. törvénye 9a § 8. bek. e) pontjával összhangban, a jelen javaslat 
indokolásával a következő kérelmező részére:    

 
 Szabados Imre, 931 01 Somorja, Vidra u. 1. sz. alatti lakos 

 
 65,- €/m2 vételár fejében. 

 
A külön elbírálás alá eső ok az ingatlan átruházására az, hogy a városnak 

érdekében áll a vagyon eladása családi ház építése céljából az adott területen, a 
vevő azon érdeke, hogy teljesítse a megszabott feltételeket és egyben figyelembe 
véve az ingatlan elhelyezkedését, méretét, ill. használati jellegét, valamint tekintettel 
arra, hogy a szóban forgó telek jelenleg a város számára felesleges és a felkínált 
telek iránt más érdeklődő nem volt, ami megfelel a 3/2015 sz. ÁKR 7.§ 4. bek. e) 
pontjában és a SzNT 138/1991 sz. törvénye 9a.§ 8. bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 
 

B) megbízta a városi hivatal elöljáróját, hogy a város hirdetőtábláján és 
honlapján hozza nyilvánosságra a jóváhagyott tervet legalább 15 nappal 
azelőtt, hogy a Városi Képviselőtestület jóváhagyná az átruházást. 
Határidő:   2017.04.30-ig 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
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XIII. 
A Városi Képviselőtestület 2017.04.06-án megvitatta a Bérleti szerződés 

megkötésének jóváhagyására vonatkozó javaslatot a Somorjai Evangélikus 
Egyházközösség telkén lévő közterület használata, ill. a Somorjai Evangélikus 
Egyházközösség telkén lévő, a város tulajdonát képező épület bérbe adása céljából 
és 

 
A) jóváhagyta a Bérleti szerződés megkötését a evangélikus egyház telkén 

lévő közterület használatáról, ill. az evangélikus egyház telkén lévő, de a 
város tulajdonát képező épület bérbe adásáról, mégpedig:  
- „Bérleti szerződés” formájában a „C” nyilvántartásban a 2152/3 

parcellaszámon nyilvántartott, összesen 878 m2 alapterületű, az 1550. 
sz. tulajdoni lapon szereplő telek közterületi részének bérbe adásáról, 
amely terület a Szlovákiai Evangélikus Egyház somorjai 
egyházközösségének (székhelye Somorja, Gazdasor 37/45.) 
kizárólagos tulajdonát képezi és jelenleg szállítási célú bekötő út, 
közforgalmú út, járda és parkoló funkciót lát el 

- „Bérleti szerződés” formájában a „C” nyilvántartásban a 2152/3 
parcellaszámon nyilvántartott, összesen 878 m2 alapterületű, az 1550. 
sz. tulajdoni lapon szereplő telken elhelyezkedő, Somorja város 
tulajdonát képező épület bérbe adásáról 

1,- € /év bérleti díj fejében a teljes érintett területre vonatkozóan a 
következő szerződő felek között: 
 
Somorja város 
 
Szlovákiai Evangélikus Egyházközösség  
székhelye 931 01 Somorja, Gazdasor 37/45. 
 
 

XIV. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a 

testnevelési, sport és ifjúsági célú támogatások szétosztására vonatkozó javaslatot a 
2017-es évre és 

a) jóváhagyta testnevelési, sport és ifjúsági célú támogatások szétosztására 
vonatkozó javaslatot a 2017-es évre az előterjesztés értelmében 
 

b) feladatul adja a városi hivatalnak, hogy 2017.10.31-ét követően kedvező 
gazdasági eredmény esetén szabadítsa fel a kötelezően visszatartandó 
5%-os tartalékot a megítélt támogatások arányában. 
Határidő:   2017.10.31. után 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
 

A testnevelési, sport és ifjúsági célú támogatások szétosztására vonatkozó 
táblázat a 2017-es évre a jelen Határozatok 1. sz. mellékletét képezi. 
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XV. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a 

szabadidős, művészeti, kulturális tevékenységekre, valamint az egyházaknak nyújtott 
támogatások szétosztására vonatkozó javaslatot a 2017-es évre és 

 
a) jóváhagyta a szabadidős, művészeti, kulturális tevékenységekre, valamint 

az egyházaknak nyújtott támogatások szétosztására vonatkozó javaslatot 
a 2017-es évre az előterjesztés értelmében 
 

b) feladatul adja a városi hivatalnak, hogy 2017.10.31-ét követően kedvező 
gazdasági eredmény esetén szabadítsa fel a kötelezően visszatartandó 
5%-os tartalékot a megítélt támogatások arányában. 
Határidő:     2017.10.31. után 
Felelős:   Ing. Sármány Ervin, a városi hivatal elöljárója 
 

A szabadidős, művészeti, kulturális tevékenységekre, valamint az 
egyházaknak nyújtott támogatások szétosztására vonatkozó táblázat a 2017-es évre 
a jelen Határozatok 2. sz. mellékletét képezi. 

 
 
XVI. 
A Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a Somorja város 

fenntartásába tartozó, illetve a város területén működő iskolák és közoktatási 
intézmények támogatására elkülönített folyó átutalások összegére vonatkozó 
javaslatot a 2017-es évre és jóváhagyta a Somorja város fenntartásába tartozó, 
illetve  a város területén működő iskolák és közoktatási intézmények támogatására 
elkülönített folyó átutalások összegére vonatkozó javaslatot a 2017-es évre az 
előterjesztés értelmében.  

 
A Somorja város fenntartásába tartozó, illetve a város területén működő 

iskolák és közoktatási intézmények támogatására elkülönített folyó átutalások 2017-
es évi táblázata a jelen Határozatok 3. sz. mellékletét képezi. 

 
 
XVII. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a 

Somorja város Díszpolgára cím odaítélésre vonatkozó javaslatot és 
 
a) a Város Statútumának 44. cikkelye 1) és 2) bekezdése értelmében 

jóváhagyta Somorja város Díszpolgára cím odaítélését Somorjai Kiss 
Tibornak a képzőművészetek terén végzett több évtizedes kimagasló 
munkájáért és városunk jó hírnevének öregbítéséért 
 

b) megállapította, hogy díj átadására a díjazott részére a somorjai Városi 
Képviselőtestület ünnepi ülésén kerül sor Somorja város Statútumának 44. 
cikkelye 4) bekezdésével összhangban. 
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XVIII. 
 A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a Város 
Polgármestere Díjának odaítélésre vonatkozó javaslatot és 
 

a) Somorja város Statútumának 52. cikkely értelmében tudomásul vette a 
város polgármesterének döntését arról, hogy a város polgármesterének 
díját a következőknek ítéli oda: 
- Csalló Néptáncegyüttes 
- Ivana Tisoňová (AIN KARIM) 

 
b) jóváhagyta a tárgyi ajándékot 300,- € értékben 

 
c) megállapította, hogy a Polgármester díjának átadására a díjazott részére 

a somorjai Városi Képviselőtestület ünnepi ülésén kerül sor. 
 
 
XIX. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a PRO 

URBE odaítélésre vonatkozó javaslatot és 
 
a) Somorja város Statútumának 45. cikkely értelmében jóváhagyta a PRO 

URBE díj odaítélését:  
- PhDr. Hecht Annának, in memoriam a város kulturális életének a 

fejlesztéséért, a város hazai és külföldi hírnevének öregbítéséért, 
valamint jelentős pedagógiai munkásságáért 

- prof. Ing. Stanislav Biskupičnak, DrSc., in memoriam kiváló 
tudományos és publikációs tevékenységéért, valamint pedagógiai 
munkájáért 
 

b) megállapította, hogy PRO URBE díj átadására a díjazottak részére a 
somorjai Városi Képviselőtestület ünnepi ülésén kerül sor Somorja város 
Statútumának 45. cikkelye 4) bekezdésével összhangban. 

 
 
XX. 
A somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta a Város 

Különdíjának odaítélésre vonatkozó javaslatot és 
 
a) Somorja város Statútumának 46. cikkely értelmében jóváhagyta a 

somorja város Különdíjának odaítélését a következőknek: 
 
- A PRO CULTURA díjat Skriba Pálnak in memoriam városunk 

kulturális életében végzett sokéves, különösen jelentős munkájáért 
- A PRO HUMANA díjat Kecskeméthy Viktornak a Támaszalap élén 

végzett sokéves, különösen jelentős tevékenységéért 
- A PRO HONORIS díjat Forgách Krisztiánnak a város kiváló 

reprezentálásáért és hírnevének öregbítéséért, valamint a nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztéséért 

- A PRO CIVIS díjat Méry Lajosnak kiváló teljesítményéért és a város 
fejlesztése érdekében végzett sokéves eredményes munkájáért 
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- A PRO FUTURA díjat Görcs Lajosnak a fiatal generáció nevelése 
terén végzett sokéves, kimagasló munkájáért 
 

b) megállapította, hogy a Város Különdíjainak átadására a díjazottak 
részére a somorjai Városi Képviselőtestület ünnepi ülésén kerül sor 
Somorja város Statútumának 46. cikkelye 5) bekezdésével összhangban. 

  
 

XXI. 
A Somorjai Városi Képviselőtestület 2017.04.06-i ülésén megvitatta Somorja 

város polgármestere 2017-es évi bérének meghatározására vonatkozó javaslatot a 
települési önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 11.§ 4. bek. i) pontja 
hatályos rendelkezései értelmében és 

a) tudomásul vette a szlovákiai nemzetgazdasági átlagbér 2016-os évi 
összegét, amelynek alapján 
 

b) meghatározta Somorja város polgármesterének bérét 2017.01.01-i 
hatállyal a SzK NT települések és városok polgármestereinek jogállásáról 
és bérezéséről szóló 253/1994 sz. törvénye későbbi módosításai és 
kiegészítései 3.§ 1. bek. és 4.§ 1. és 2. bekezdése értelmében 3.000,- € 
összegben a következő képlet alapján: 
912 eur x 2,53 = 2 307,36 eur (alapbér), a hivatkozott törvény 4.§ 2. 
bekezdése és a Városi Képviselőtestület döntése alapján 30%-kal, 
azaz 692,20 € összeggel megemelve, a polgármester bérének összege 
2.999,56 €, kerekítve 3.000,- €. 
 

 
 
Ing. Sármány Ervin       Bárdos Gábor 
 hivatalvezető         a város polgármestere 
 
 
 
 
Hitelesítők: Jáger Angéla          ....................................................... 
 
 

PaedDr. Veres Gábor        ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
Lejegyezte a javaslattevő bizottság a következő összetételben: 
                Keresztes Róbert       ........................... 
        Mgr. Domsitz Márton  
Prof. Ing. Élesztős Pál, CSc. 


