
19. számú jegyzőkönyv
Somorja Város Önkormányzata  Képviselő-
testületének 2016. december 15-i üléséről

Jelenlevők: lásd a mellékelt jelenléti ívet.

1.  Az ülés megnyitása

A város polgármestere az SZNT Tt. 369/1990-es sz. az önkormányzatokról 
kiadott törvénye 2. paragrafusának 1 bekezdése alapján, illetve e törvény későbbi 
kiegészítései és módosításai értelmében összehívta Somorja Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülését.

Bárdos Gábor, a város polgármestere megnyitotta az ülést, majd 
köszöntötte a jelenlevő képviselőket, polgárokat és a Városi Hivatal dolgozóit. 
Megállapította, hogy a 19 képviselő közül 16 képviselő van jelen, tehát a képviselő-
testület határozatképes.

Igazolta Bauer Edit mérnök távollétét, aki a megye képviselőivel, illetve  a helyi 
egészségügyi központ néhány orvosával az új évtől megszűnő orvosi ügyeletről 
tárgyalt. A városnak érdeke, hogy az ovosi ügyelet továbbra is működjék 
városunkban. A tárgyalás befejezése után a képviselőassszony csatlakozni fog az 
ülés résztvevőihez, és röviden beszámol a tárgyalás lefolyásáról.

A város polgármestere jegyzőkönyvvezetőnek Katarína Borókovát jelölte ki.

A szavazatszámláló feladataival Erika Nagyovát bízta meg.
 

A javaslóbizottság összetételére a következő javaslatot terjesztették elő: 
Tóth Imre mérnök, MUDr. Varga Renáta és Pogány Tibor mérnök.

Lezajlott az 1. szavazás a javaslóbizottság összetételére:
a  jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott – 0  
tartózkodott –0

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Faragó Zoltánt és Nagy Józsefet  jelölték. 

Lezajlott a 2. szavazás a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről:
a jelenlévő képviselők száma – 16       
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0
nem szavazott – 0 



Az ülés napirendjének kiegészítése:

A város polgármestere – az Egyéb napirendi pontban beszámol a Város 
polgármesterének 8/2016 számú utasításáról, amely a város 2016 évi 
költségvetésének III. változtatására irányul.

Nagy József - javaslatot terjesztett be, hogy az Egyéb napirendi pontban 
tárgyaljanak az alpolgármester soron kívüli megjutalmazásáról.

További javaslatok a napirend kiegészítésére nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 3. szavazás az ülés napirendjének Egyéb napirendi pontban való 
kiegészítéséről:
a jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott - 0 
tartózkodott - 0

A javaslóbizottság felolvasta a napirendet érintő határozati javaslatot.
Következett a 4. szavazás az ülés napirendjéről:
a jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 14
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0

2.  A 7/2016 számú a helyi adókat szabályozó ÁKÉR 
javaslata

Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztést, hozzátette, hogy a pénzügyi 
és vagyonjogi szakbizottság javasolja Somorja Város Képviselő-testületének a 
beterjesztett ÁKÉR javaslatának változtatások nélküli jóváhagyását.
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 5. szavazás  a 7/2016 számú AKÉR jóváhagyására:
a jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0



3.  A 9/2016 számú ÁKÉR javaslata, amely a Somorja 
Város iskolaalapítói hatáskörébe tartozó iskolák és 
iskolai intézmények kiadásainak részleges 
megtérítésére irányul

PaedDr. Veres Gábor – ismertette az előterjesztést.
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 6. szavazás  a 9/2016 számú AKÉR jóváhagyására:
a jelenlévő képviselők száma – 18 (megérkezett Bauer Edit mérnök és Erika    

Šoltésová mérnök)
a javaslat mellett szavazott – 17
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 1

4. A 10/2016 számú ÁKÉR javaslata, amely 
szabályozza a helyi fejlesztési illetéket Somorja 
Város területén

 
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztést, hozzátette, hogy a pénzügyi 

és vagyonjogi szakbizottság javasolja Somorja Város Képviselő-testületének a 
beterjesztett ÁKÉR javaslatának változtatások nélküli jóváhagyását.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 7. szavazás  a 10/2016 számú AKÉR jóváhagyására:
a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 15
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 3

5. A 10/2016 számú ÁKÉR javaslata az anyagi 
szükséget szenvedő lakosok egyszeri pénzbeli 
támogatására, illetve a Somorja Város lakosainak 
nyújtott anyagi támogatásra és juttatásokra

 
Bauer Edit mérnök – ismertette az előterjesztést.
Tóth Imre mérnök –hozzátette, hogy a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság 

az előterjesztett anyagot megtárgyalta, javasolja annak változtatások nélküli 
jóváhagyását.



Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 8. szavazás  a 11/2016 számú AKÉR jóváhagyására:
a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0

6. Javaslat a Somorja  kataszterében található városi 
tu la jdonú te lkek , a Pomlé i ú t i k isker tek 
megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból történő 
bérbeadására  

Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztést.
Tóth Imre mérnök – a város pénzügyi és vagyonjogi szakbizottsága az 

előterjesztett anyagot megtárgyalta, javasolja a szerződéstervezet kiegészítését az 
építkezési tilalomra vonatkozó cikkellyel, amely az érintett telkekenmegtiltja az 
építkezést, a meglevő épületre a ráépítést, a hozzátoldást, illetve a gépjárművek 
számára nyitott garázs létrehozását. A képviselő-testületnek az előterjesztett 
javaslatot ezekkel a kiegészítésekkel jóváhagyásra  javasolja.

Pogány Tibor mérnök – megköszönte a konstruktív problémamegoldást, mert 
a Pomléi úti kiskertek bérlői több esetben is üdülőházak építésére használták 
a kiskerteket, s így a kertek nem az eredeti célt szolgálják. 

Rudolf Macuška – megkérdezte, hogy miért nem vehetik meg a kiskertek 
bérlői 25 éves bérlet után sem a kiskerteket? Először ellenérvként a Szlovák 
Államvasutaknak által kért  túlságosan magas telekárakat hozták fel, majd 
a területfejlesztési tervvel érveltek. A telekeladást újra és újra elodázzák, csak 
a bérleti szerződések megújítására kerül sor. Továbbá megkérdezte, miért nem 
tartalmazza a Szerződés javaslata az elővételi jogot garantáló kitételt.

A város polgármestere – ez nem azt jelenti, hogy idővel a bérlők nem 
vehetnék meg a kiskerteket, természetesen meghatározott feltételek mellett. Az 
elővételi jog garanciáját azért vették ki a szerződésjavaslatból, mert a bérlők nem is 
akármilyen épületeket kezdtek a kiskertekben építeni, s ezért azokat már nem 
kertként használják.

Pogány Tibor mérnők – senki sem ellensége a bérlőknek, de senki sem 
kényszerítheti a várost, hogy a telkeket tervszerűtlenül eladja. Pomléba menet látni, 
hogy a kertek bérlői maguk alakították át a kerteket építési telekké. A jövőben 
lehetséges, hogy a város ezekhez a kiskertekhez hozzácsatolja azokat 
a telekrészeket, melyeken a vasúti sínek voltak, és ezeket építési telekké nyilvánítja. 
Ebben az esetben megváltoznak a kiskertek határai. De ez nem jelenti azt, hogy 
a jövőben a bérlő nem veheti majd meg a kiskertet.

Nem hangzottak el további kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.



Lezajlott a 9. szavazás  a Pomléi úti kiskertek bérlbeadásának jóváhagyására:
a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 2

7.  Javaslat a Csölösztő kataszterében található 
városi tulajdonú ingatlan megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő átruházására 
(Mezey Ladislav)

Faragó Zoltán ismertette az előterjesztést.
Tóth Imre mérnők - a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság az előterjesztett 

anyagot megtárgyalta, és a szakértői vélemény beterjesztése után javasolja a telek 

eladását 35 eur/m2 áron, illetve a javasolja a képviselő-testületnek az eladás 
jóváhagyását.

Pogány Tibor mérnök – ebben az esetben egy csaknem építési telek 
nagyságú területről van szó, amit a kérelmező jogtalanul használ. A város a 90. 
években megvételre ajánlotta ezeket a telkeket, s az akkori bérlők az érintett 
telekeket meg is vásárolták, kivételt csak a mostani kérelmező képez, aki a telket 

azóta is jogtalanul használja. Ezért javasolja, hogy a vételárat 65,-  €/m2 összegben 
határozzák meg.
Szavazás következett az elhangzott képviselői javaslatról.

Lezajlott a 10. szavazás – a telek vételára 65,-  €/m2 

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0

További kérdések, javaslatok, ellenvetések nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 11. szavazás  - a Csölösztő kataszterében található városi
tulajdonú ingatlan átruházásáról (Mezey Ladislav):

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0

8. Javaslat a Bucsuháza  kataszterében található 
városi tulajdonú ingatlan megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő átruházására 
(Horváth Péter)

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 



Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 12. szavazás – a  Bucsuháza kataszterében található ingatlan 
átruházásának jóváhagyására - Horváth Péter:
a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott – 0

9. Javaslat a Bucsuháza  kataszterében található 
városi tulajdonú ingatlan megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő átruházására (Pék 
László)

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 13. szavazás – a Bucsuháza kataszterében található ingatlan 
átruházásának jóváhagyására – Pék László:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott – 0

10. Javaslat a Bucsuháza  kataszterében található 
városi tulajdonú ingatlan megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő átruházására 
(Ľubomír Takáč)

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 14. szavazás – a Bucsuháza kataszterében található ingatlan 
átruházásának jóváhagyására – Ľubomír Takáč:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott – 0

11. Javaslat a Bucsuháza  kataszterében található 
városi tulajdonú ingatlan megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő átruházására 
(Botló Bálint))



Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 15. szavazás – a Bucsuháza kataszterében található ingatlan 
átruházásának jóváhagyására – Botló Bálint:

a jelenlevő képviselők száma - 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott – 0

12. Javaslat a Somorja kataszterében található városi 
tulajdonú ingatlan megkülönböztetett figyelmet 
érdemlő okból történő átruházására (Martin Liška)

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Tóth Imre mérnők - a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság az előterjesztett 

anyagot megtárgyalta, és a szakértői vélemény alapján javasolja a telek eladását 65 

eur/m2, áron, illetve a javasolja a képviselő-testületnek az eladás jóváhagyását.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 16. szavazás – a Somorja kataszterében található ingatlan 
átruházásának jóváhagyására - Martin Liška:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 17
ellene szavazott - 0
tartózkodott –1

13. Javaslat a Somorja kataszterében található városi 
tulajdonú ingatlan megkülönböztetett figyelmet 
érdemlő okból történő átruházására (Szijjártóová 
Anna mérnök)

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Tóth Imre mérnők - a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság javasolja az 

ingatlan eladását 27 eur/m2, áron, illetve a javasolja a képviselő-testületnek az 
eladás jóváhagyását.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 17. szavazás – a Somorja kataszterében található ingatlan átruházásának 
jóváhagyására – Szijjártóová Anna mérnök:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18



ellene szavazott - 0
tartózkodott –0

14. Javaslat a  Dokumentumtárban 31/2014/XIV. 
számmal szereplő, 2014. 09. 09-én elfogadott 
határozat pontosítására, mely a Somorja 
kataszterében található városi tulajdonú ingatlan 
bérbeadását szabályozza (Teniszklub SK 
Somorja) 

Faragó Zoltán  - ismertette az előterjesztést. 
Tóth Imre mérnők - a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság javasolja 

a kérelem jóváhagyását és a Bérbeadási szerződésben a bérleti időt szabályozó 
fejezet kiegészítésést az érvényes ÁKÉR alapján.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 18. szavazás – a Somorja kataszterében található ingatlan bérleti 
szerződésének kiegészítéséről:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott –0

15.  Javaslat „Szolgalmi jogi szerződés megkötésére“ 
a közművesítés keretében lefektetésre kerülő 
a gázvezeték okán -  „Areál IBV – 21 RD“ -  
Csölösztő kataszterében

Zoltán Faragó – ismertette az előterjesztést.
Tóth Imre mérnök – bár a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottság  nem tárgyalt 

a beterjesztett javaslatról, ajánlja a Szolgalmi jogi szerződés megkötését 
a közművesítés keretében lefektetésre kerülő gázvezeték okán – „Areál IBV – 21 
RD“ Csölösztő kataszterében azzal a feltétellell, hogy az nem lesz negatív hatással 
Somorja Város tulajdonára.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 19. szavazás – a szolgalmi jogi szerződés megkötéséről Csölösztő
 kataszterében  - Areál IBV-21 RD:

a jelenlévő képviselők száma – 18



a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott –0

16.  Képviselői interpellációk

A képviselő-testület tagjai nem nyújtottak be írásban egyetlen interpellációt 
sem.

17. Lakossági beadványok

17.1
Martin Polovka  mérnök – felolvasta lakossági beadványát, amely ennek 

a jegyzőkönyvnek a melléklete:
1. Az orvosi ügyeletet – amennyiben lehetséges, kérem jobban 

propagálni, hogy a város polgárainak lehetőségük van a városi hivatalban 
aláírni a petíciót. A városi hirdetőtáblán, a városi hivatalban, a város web-
oldalán  hozzáférhetővé kell tenni ezt az értesítést – két nyelven,  mert ott 
nem egészen egy napig volt csak hozzáférhető az értesítés. Készítem az 
értesítést két nyelven – esetleg valaki lefordíthatja –, és ezt ki lehetne 
függeszteni a gyógyszertárakban, mindkét rendelőintézetben, a boltokban 
(Jednota). Egyben köszönöm, hogy a petícióval mint lehetséges tiltakozási 
formával egyetértenek.

2. A Főtér tervezett átalakításával kapcsolatban javaslom megfontolni, 
hogy a városközpontban lehetőség nyílik sétálóutca kialakítására 
padokkal, zöldövezettel... Tekintettel a boltok nyitvatartására, az 
áruszállítás megoldható az áruellátás korlátozásával, mégpedig 
6:00-10:00 és 18:00-20:00 óra közt, esetleg szombatonként 12:00-13:00 
óra közt. Somorján az itt élő gyerekek és idősek számára nincs 
sétálóutca, amely lehetőséget nyújtana a kulturált környezetben való 
találkozásokra, pihenésre, illetve nincs olyan közterület, amely a gyerekek 
számára biztonságos mozgástert biztosítana stb. Ez nagyobb városokban 
is megoldható, illetve megoldott, és ezért Somorján is megoldható – és 
szerény polgári váleményem szerint – mindenki számára hasznos lenne.  

A város polgármestere – holnap tárgyalunk a környékbeli falvak 28 
polgármesterével. Ezen a találkozón foglalkozni fogunk a szomszédos falvakból 
érkező petíciókkal is. Az orvosi ügyelet új évtől esedékes megszüntetésével 
kapcsolatos információkról beszámol Bauer Edit mérnök, aki időközben megérkezett 
a megye képviselőinek, illetve a rendelőintézet orvosainak ezzel a problémával 
kapcsolatos  közös tárgyalásáról. Zárszóként megkérte Polovka urat, hogy írásban is 
nyújtsa be beadványát, vagy küldje el azt elektronikus formában.

Faragó Zoltán – a lakossági beadvány 2. pontjával kapcsolatban megjegyezte, 
hogy már kiírtak egy versenypályázatot „Ötletbörze“ címmel. A beérkezett ötletek 
közül az első három jutalomban részesül, majd a lakosoknak lehetőségük lesz 
véleményezni ezeket a javaslatokat, és csak a széleskörű vita lezárása után 
kialakított látványterv alapján írják ki a pályázatot a Főtér rekonstrukciójának 



megtervezésére.
Bauer Edit mérnök – a jelenlevőket röviden beszámolt a megye képviselőinek 

és a rendelőintézet orvosainak ezzel a problémával kapcsolatos  közös tárgyalásáról. 
Elmondta, hogy  MUDr. Štefan Kubánka korára való tekintettel úgy döntött, hogy 
feladja orvosi praxisát, illetve nem működteti tovább Somorján az orvosi ügyeletet. 
A rendelőintézet 12 orvosa közül 8 65 évnél idősebb, (sőt van 70 év fölötti orvos is), 
és a többiek közül sem mindenki szeretne ügyeletet vállalni, mert ez eddig is havi 3-4 
ügyeletet jelentett, ami meglehetősen sok. A városnak, sajnos, nincs hatásköre ezt 
a problémát megoldani.

A város polgármestere – meg vagyunk győződve arról, hogy bár néhány orvos 
„ki szeretne bújni“ az ügyelet alól, a páciensek száma alapján a kártyapénztől 
függetlenül fix összegű díjazást kap az egészségbiztosítótól, ami a nap 24 órájára 
szól, tehát ehhez fogjuk magunkat tartani.

Somorjai lakos (nő) – megkérdezte, hogy a város támogatni fogja-e 
a környékbeli falvak petícióját az orvosi ügyelet megtartásáért.

A város polgármestere – erről a polgármesterek holnapi találkozóján fogunk 
tárgyalni. Nagyszombat megyében 4 működő központi orvosi ügyelettel számolnak. 
Arra törekszünk, hogy Somorján továbbra is  megmaradjon az orvosi ügyelet. 
Reméli, hogy ez az átmeneti állapot csak rövid ideig fog tartani. Hozzátette, hogy 
a sürgősségi mentőszolgálat ügyeletes orvossal továbbra is Somorján marad.

 
17.2
Jozef Šipoš – elmondta, hogy a képviselő-testület  2016.10 27-i ülésén kelt 

jegyzőkönyv adatai nem felelnek meg annak, ami az ülésen elhangzott. Kéri, hogy 
a képviselő-testületi üléseket rögzítsék kamerával, és ezek a felvételek legyenek 
hozzáférhetőek a nyilvánosság számára a város weboldalán, mégpedig 
a legközelebbi üléstől számítva.

A parkolással kapcsolatos lakossági fórum a város polgármesterének 
a képviselő-testület októberi ülésén tett ígérete alapján január első dekádjában került 
volna megrendezésre, a jegyzőkönyvben viszont 2017 első negyedéve szerepel. 

A város polgármestere – még mindig érvényes, hogy januárban meghirdetjük 
a lakosssági fórumot a fizetőparkolókkal kapcsolatban, de nem az első dekádban, 
hanem később, mert ahogy ezt említettük, egészségügyi problémák miatt hosszasan 
táppénzen voltam. Ezért a terminus 2017. január 17., kedd, 18:00 óra, mivel más 
napokon a kultúrház egyéb programok miatt foglalt.

Jozef Šipoš – felolvasta lakossági beadványát, amely nagyon terjedelmes, 
ezért ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezi.

A város polgármestere – a beadvány pontjaira most nem fog reagálni, csak 
a lakossági fórum után.

17.3
Miroslava Šipošová – felolvasta írásos polgári beadványát, amely ennek 

a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezi: A Transparency International Szlovákia (TIS 
– független szakmai civil szervezet – nemrég megjelentette a legnagyobb szlovákiai 
városok értékelését, amely azok gazdálkodásának és döntéseinek átláthatóságát 
vette figyelembe. Ezen a listán Somorja a 92. helyen áll, ami az előző időszakban 
elért eredményhez mérten 9 helynyi visszaesést jelent. A somorjai önkormányzat 
nyitottsága a nyilános ellenőrzés lehetőségét figyelembe véve csak 36%, míg 



a szlovákiai átlag ezen a területen 51 %.
Beadványában Šipošová asszony felsorolja az értékelés egyes pontjait, és 

összehasonlítja a város eredményeit a szlovákiai átlaggal. Zárszóként azt kérte, 
hogy a városvezetés a legközelebbi képviselői-testületi ülésen tűzze napirendre az 
átláthatóság javítását célzó napirendi pontot, amely tartalmazza a hiányosságok 
eltávolítására vonatkozó intézkedéseket minden olyan részterület esetében, amelyek 
erdeményessége a szlovákiai átlagtól több mint 10 %-kal alacsonyabb.

17.4
Godány Tibor –  a fizetőparkolókkal kapcsolatban elmondta, hogy egy órányi 

parkolás után Somorján nincs semmi „pardon“ (5-10 percnyi tolerancia), ha késik 
a gépjármű vezetője, mint pl. Németországban. A parkolóőrök és a városi rendőrség 
tagjai az embereket ilyenkor csak megalázzák és arrogánsak velük szemben. 

17.5
Martin Šimurda – felolvasta írásos polgári beadványát, és hozzátette, hogy 

a városi gazdálkodás átláthatósága szempontjából javasolja, hogy a képviselő-
testületi ülésekről készüljön hang- vagy videofelvétel, amit a Város a városi 
weboldalon tegyen a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. Ehhez nem szükséges 
különleges műszaki felszereltség, és mivel sok lakosnak az üléseken nincs módja 
részt venni, így megnézhetnék az ülésről készült felvételt, illetve meghallgathatnák 
az ott elhangzottakat. Ezen kívül javasolta, hogy az anyagokat, amelyekről 
a képviselő-testület tárgyal, hozzák nyilvánosságra a város weboldalán még az ülés 
előtt, mert a polgárok csak az ülés napirendjéről kapnak tájékoztatást, de nem 
ismerik a beterjesztett anyagokat, amelyekről a képviselők tárgyalnak.

17.6
Rastislav Vozník – a városi rendőrök csak a büntetések kiszabásával 

foglalkoznak, és nem foglalkoznak azokkal, akik a MAI (művészeti alapiskola) mellett 
italoznak. Odaköltöztek a hajléktalanok. Elmondta továbbá, hogy a fizetőparkolókban 
megrongálták az autóját. Továbbá javasolta, hogy Mátyás király szobrát helyezzék át 
a városi hivatal elől a MAI melleti parkba, mert szerinte ott a helye. 

A város polgármestere – megkérte Vozník urat, hogy javaslatait írásban 
nyújtsa be, illetve küldje el elektronikus formában, hogy csatolni lehessen az ülés 
jegyzőkönyvéhez. 

(A lakossági javaslatokat ebben a formában nem nyújtották be, ezért nem 
képezi ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét.)

17.7
Szeiler Zoltán – megkérdezte Vozník urat, hogy a Facebookon miért hecceli 

a lakosokat a fizetőparkolók bevezetése ellen, illetve ebbe miért keveri bele 
a birkózókat azzal, hogy azok is ellene vannak a fizetőparkolóknak. Neki 
személyesen és a birkózóknak sem voltak problémáik a várossal, és a jövőben sem 
akarnak problémákat. 

Nagy József – amióta a fizetőparkolás bevezetésre került, két ellenőrt 
alkalmazunk az egész területen. Eddig egyikükre sem érkezett panasz, sem írásban, 
sem szóban vagy  telefonon. Ki az, aki arrogáns? És mikor van idejük arrogánsnak 
lenni, ugyanakkor körbejárni és ellenőrizni a parkolókat?



További lakossági hozzászólások, beadványok nem voltak.

18. Egyéb 

18.1 Somorja Város polgármesterének 8/2016 számú utasítása 
(a város 2016 évi költségvetésének III. módosítása)

 A város polgármestere – tájékoztatta a képviselőket és a többi jelenlevőt 
a város 2016 évi költségvetésének III. módosításáról, melyre joga van az SZNT Tt. 
368/1990 számú a községi önkormányzatokról rendelkező törvénye 11 § 4 
bekezdése b pontja, valamint a Somorja Város Képviselő-testülete által 2007.10.25-
én jóváhagyott, 7/2007/VIII számú határozat alapján.

 
Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 20. szavazás – a város 2016 évi költségvetésének III. módosításáról: 
a jelenlévő képviselők száma – 18 (megérkezett Prof. Ing.  Élesztős Pál, CSc. és

távozott Erika Šoltésová mérnök)
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott –0

18.2 Javaslat  az  alpolgármester  soron  kívüli 
megjutalmazásáról 

Nagy József– előterjesztette a képviselők egy csoportjának javaslatát, hogy 
a képviselő-testület a Somorja Város alpolgármesterének soron kívüli pénzjutalmat 
szavazzon meg, mivel az alpolgármester a város polgármestere hosszas 
távollétében annak feladatait teljes egészében és az elvárt színvonalon teljesítette.

Nem hangzottak el kérdések és megjegyzések.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

Lezajlott a 21. szavazás – a város alpolgármesterének soron kívüli 
megjutalmazásáról:

a jelenlévő képviselők száma – 18
a javaslat mellett szavazott – 18
ellene szavazott - 0
tartózkodott –0

Mivel a jóváhagyott napirendi pontokat a képviselő-testületi ülés kimerítette, a 
város polgármestere megköszönte a jelenlevőknek a részvételt. Mindenkinek békés 
karácsonyi ünnepeket és bolog új évet kívánt, a jelenlevőket meghívta az ülést 
követő állófogadásra, és az ülést a berekesztette.



Lejegyezte: Katarína Boróková


