10. számú jegyzőkönyv
Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. december 15-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.
A város polgármestere a jegyzőkönyv vezetőjének Borók Katalint jelölte ki.
Szavazatszámlálónak Nagy Erikát határozta meg.
A javaslóbizottságba a következő képviselőket jelölték: Andrássy István mérnök, Élesztős
Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa, Keresztes Róbert.
1. szavazás: A képviselők a javaslóbizottság összetételére előterjesztett javaslatról 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 Šoltésová Erika mérnök és Ürge Lajos
képviselőket határozta meg.
Az ülés napirendjének kiegészítése:
A város polgármestere – javasolta, hogy az ülés napirendjében a 21. pontot – A város
polgárainak észrevételei – a napirend 2. számú programjaként tárgyalják meg. A továbbiakban
javasolta, hogy az Egyéb napirendi pontban tárgyalják meg az alábbi anyagokat is:
-

A környezetvédelmi szakbizottság tagjainak kiegészítése a város lakosai közül,
Somorja Város 2-es sz. területrendezési tervnek a változására és kiegészítésére
előterjesztett javaslat jóváhagyása,

-

A város polgármesterének tájékoztatása a város 2015. évi költségvetés IV. módosításáról

A napirend kiegészítésével kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
2. szavazás: A képviselők a napirend 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.
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21. A város polgárainak észrevételei
Nagy Erzsébet – a Fő utca 54 – 60-as házszám alatt lakó lakástulajdonosok nevében
felolvasta az érintett lakóház hőszigetelésével kapcsolatos észrevételét.
A város polgármestere – Ön a lakóház lakástulajdonosainak nevében felkereste a város
főellenőrét is, aki ezt az ügyet kivizsgálta. Ennek következtében sor került a lakástulajdonosok
képviselőjének a cseréjére is.
Pogány Tibor mérnök, a Somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. igazgatója – a
lakóház felújítását végző társulás részéről nem következett be a pénzeszközök hűtlen kezelése.
Az építkezés felügyeletét, aki szeptember végéig a lakásgazdálkodási vállalat alkalmazottja
volt, a lakástulajdonosok maguk választották. Nincs szándékunkban az ellenőrzést
akadályozni. Javaslom, üljön össze a lakástulajdonosok által megválasztott bizottság, és
vizsgálja felül a vitás kérdéseket. A város főellenőre sem a Somorjai Lakásgazdálkodási Városi
Vállalat Kft., sem az épület felújítását végző vállalat pénzeszközeinek kezelésében nem
tapasztalt hiányosságokat.
A város polgármestere – amennyiben a lakóház lakástulajdonosai újabb bizottsággal akarják
felülvizsgáltatni a lakóház felújítása során a pénzeszközök felhasználásának a kérdését, ez
ellen senkinek nincs kifogása. Össze kell hívni a lakástulajdonosok gyűlését, és új bizottságot
kell kialakítani.

2.

Tájékoztatás a város polgármesterének és polgármester-helyettesének
a tevékenységéről

A város polgármestere – ismertette az utolsó beszámoló óta eltelt időszakban végzett
tevékenységét.
Orosz Csaba a város polgármester-helyettese – ismertette az utolsó beszámoló óta eltelt
időszakban végzett tevékenységét.
A tájékoztatással kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
3. szavazás: a képviselők a város polgármesterének és polgármester-helyettesének a
tevékenységéről elhangzott beszámoló elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18 (közben megérkezett Kovács Koppány képviselő).
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

3) Tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Állami Számvevőszéke által végzett
ellenőrzés eredményeinek következtében elfogadott
intézkedésekkel
kapcsolatos ellenőrzéséről
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Nagy József – módosítási javaslatot terjesztett elő a határozat harmadik pontjával
kapcsolatban. Ebben javasolta, hogy „a törvény szerint végrehajtott ellenőrző tevékenység
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során eljárni…” szövegrész helyett az alábbi szöveg kerüljön: „az ellenőrző tevékenység
során betartani a törvény által előírt eljárásokat…”
A város polgármestere – szavazásra bocsátotta a képviselői módosító javaslatát.
4. szavazás: a képviselői a képviselői javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 8 képviselő szavazott.
A javaslat ellen 5 képviselő szavazott.
A szavazástól 5 képviselő tartózkodott.

a képviselők a javaslatot nem fogadták el

Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem
hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a módosított határozati javaslatot.
5. szavazás: a képviselők a Számvevőszék javasolt intézkedéseinek az 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.

4. Javaslat Somorja Városnak a helyi adókra vonatkozó általánosan
kötelező érvényű rendeletére
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
6. szavazás: a képviselők a 12/2015-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.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

5. Javaslat a Somorja Város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolákba az
iskolaköteles tanulók beíratásának a helyére és idejére vonatkozó
13/2015-ös számú általánosan kötelező érvényű rendeletre
Domsitz Márton magiszter– ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
7. szavazás: a képviselők a 13/2015-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.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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6. Javaslat Somorja Város 14/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű
rendeletére, amely meghatározza a részleges hozzájárulás összegét a
Somorja Város létesítői hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai
létesítmények költségeihez
Domsitz Márton magiszter – ismertette az előterjesztett anyagot. Kérte, hogy az általánosan
kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusának 1. bekezdését egészítsék ki az alábbi szöveggel:
az óvodákban a havi hozzájárulás összege 13.- €.
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
8. szavazás: a képviselők a 14/2015-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.

7. Javaslat Somorja Város 15/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű
rendeletére, amely meghatározza a városi szemétért és az építkezési
törmelékért fizetendő illetékek összegét
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa – ismertette az előterjesztett
anyagot.
Bauer Edit mérnök – felolvasta módosító javaslatát, amelyben kérte, hogy az I. cikkely 8.
paragrafusínak 3. pontját az alábbiakkal egészítsék ki: … Emiatt nem szenvedhet kárt a cseh
nyelv használatát szabályozó 270/18995-ös sz. törvény 3. paragrafusának 4. bekezdése,
sem a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatára vonatkozó 184/1997-es sz. törvény 2.
paragrafusának 3. bekezdése, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó
személyek joga a hivatalos okmányokat és igazolásokat a kisebbség nyelvén benyújtani.
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
9. szavazás: a képviselők a 15/2015-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

.
8) Javaslat Somorja Város Szervezeti szabályzatára
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Bauer Edit mérnök – javasolta, hogy a 45. cikkely 6) bekezdésének a szövegét a …legfeljebb
két …” szövegrésszel, a 47. cikkely 1) bekezdését pedig „… a szociális és egészségügyi téren
végzett kiváló teljesítményért…” szövegrésszel egészítsék ki.
Ürge Lajos – javasolta, hogy a szabályzatba iktassanak be egy, 20-as számú cikkelyt, amely
meghatározza az Önkéntes Tűzoltó Testület helyzetét. A többi cikkelyt ennek megfelelően át
kell számozni.
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Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
10. szavazás: a képviselők Somorja Város Szervezeti szabályzatának az elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

9)

Javaslat Somorja Város főellenőre 2016-os első félévi ellenőrző
tevékenysége tervének az elfogadására

Lelkes János mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
11. szavazás: a képviselők Somorja Város főellenőre 2016-os első félévi ellenőrző
tevékenysége tervének az elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

10) Javaslat Somorja Városi Önkormányzata 2012. március 1-jén
elfogadott 12/2012/VIII-as sz. határozatának a módosítására
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
12. szavazás: a képviselők Somorja Város Önkormányzata 2012. március 1-jén elfogadott
12/2012/VIII-as sz. határozatának a módosítására előterjesztett javaslat elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

11) Javaslat a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan bérbe adásának a jóváhagyására (Vodohospodárska
výstavba, š. p.)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa – az anyagban hiányolta, hogy ott
nem szerepel pontosan, a város milyen nagy területet szándékozik bérbe adni.
A város polgármestere – egy elektromos sziréna elhelyezésének megfelelő területről van szó,
ez szerepel az előterjesztett anyagban is.
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Faragó Zoltán – ez a tájékoztatás már a városi önkormányzat előző ülésén is elhangzott,
amikor a bérbe adási szándékot tárgyaltuk meg. Akkor arról volt szó, hogy 1 m2 területet adunk
bérbe.
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
13. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
bérbe adásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat elfogadásáról (Vodohospodárska
výstavba, š. p.) 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.

12) Javaslat a Somorja Város tulajdonában álló, Somorja kataszterében
levő ingatlan bérbe adásának a jóváhagyására (BUDOKAN
SAMARIA)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Tóth Imre mérnök – javasolta, hogy a különös eset szerinti bérbe adás indoklásában
szerepeljen a „gimnasztikai eszközök komplexuma” (3x), mivel a szövegben ugyanannak a
dolognak három, más-más megnevezése szerepel.
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
14. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
bérbe adásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat elfogadásáról (BUDOKAN SAMARIA)
a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
Nem szavazott egy képviselő.

13) Javaslat Somorja Városi Önkormányzata 2015. január 29-én
elfogadott 3/2015/XXII-es sz. határozatának az érvénytelenítésére,
valamint a város tulajdonában álló, Királyfia kataszterében levő
ingatlan családi ház építése céljából történő eladási szándékára (S. B.
SPARROV BUILDING, s. r. o.)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
15. szavazás: a képviselők a 2015. január 29-én elfogadott 3/2015/XXII-es sz. határozat
érvénytelenítésének az elfogadására előterjesztett javaslatról a következőképpen
szavaztak:
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A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
16. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan családi ház építése céljából történő eladási szándékának a jóváhagyására
előterjesztett javaslat elfogadásáról (S. B. SPARROV BUILDING, s. r. o.) 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.

14) Javaslat a Somorja Város kataszterében levő, a város tulajdonában
álló ingatlanra vonatkozó dologi teher bejegyzésével kapcsolatos
szerződés megkötésének a jóváhagyására (Západoslovenská
distribučná, a. s.)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
17. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlanra
vonatkozó dologi teher bejegyzésével kapcsolatos szerződés megkötésére előterjesztett javaslat
elfogadásáról (Západoslovenská distribučná, a. s.) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 17 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

15) Javaslat a Csölösztő kataszterében levő ingatlanra vonatkozó, Somorja
Város javára bejegyzett elővételi jog törlésének a jóváhagyására
(Mészáros Péter magiszter és felesége, Csilla)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Nagy József – javasolja az előterjesztett anyag jóváhagyását annak ellenére, hogy azt Tejfalu
városrész tanácsának építészeti szakbizottsága nem tárgyalta meg.
Méry János – kitart amellett, hogy az anyagot először a szakbizottságok tárgyalják meg,
mivel olyan információi vannak, hogy a kérvényezők az ingatlant el szándékoznak adni.
Lelkes János mérnök – amennyiben a tulajdonosok az ingatlant el akarják adni, azt biztosan a
piaci áron szeretnék értékesíteni, a város viszont ilyen áron a földterületet nem vásárolja meg.
Hozzátette még, hogy ilyen esetekben az anyagot a szakbizottságoknak nem kell
megtárgyalniuk.
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A város polgármestere – szavazatra bocsájtotta a képviselői javaslatot, miszerint az anyagot a
szakbizottságok is tárgyalják meg.
18. szavazás: A képviselők a javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 3 képviselő szavazott.
A javaslat ellen11 képviselő szavazott.
A szavazástól négy képviselő tartózkodott.

a képviselők a javaslatot nem hagyták jóvá

Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
19. szavazás: a képviselők az ingatlannal kapcsolatban a város javára bejegyzett elővételi jog
törlésére előterjesztett javaslat elfogadásáról következőképpen szavaztak (Mgr. Mészáros Péter
és felesége, Csilla):
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 16 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem két képviselő tartózkodott.

16) Javaslat behajthatatlan tartozások elengedésére és leírására
Tóth Imre mérnök – 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 behajthatatlan tartozások elengedésére és leírására előterjesztett
javaslat elfogadásáról következőképpen szavaztak :
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

17) Javaslat a város fölöslegessé vált vagyonának – a tervezett, de nem
befejezett beruházási tevékenységek tervdokumentációjának – a
kiselejtezésére
Tóth Imre mérnök – 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 fölöslegessé vált városi vagyon kiselejtezésének a jóváhagyására
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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18) Javaslat Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én
elfogadott 3/2015/V-ös sz. határozata D) bekezdése 1)-es pontjának az
érvénytelenítésére
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
22. szavazás: a képviselők Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én elfogadott
3/2015/V-ös sz. határozata D) bekezdése 1)-es pontjának az 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.

19) Javaslat
Somorja
Városi
Rendőrsége
visszahívására, majd ezt követően kinevezésére

parancsnokának

a

A város polgáírmestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
23. szavazás: a képviselők Somorja Városi Rendőrsége parancsnokának a visszahívására, majd
ezt követően kinevezésére 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.

20) A képviselők interpellációi
A képviselők részéről írásban senki nem nyújtott be interpellációt.

21) Egyéb
22.1 A környezetvédelmi szakbizottság egy további tagjának a jóváhagyása – Pörsök
Sebestyén Mária mérnök
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa – előterjesztette javaslatát a
környezetvédelmi szakbizottság egy további taggal való bővítésére a város lakosai közül –
Pörsök Sebestyén Mária mérnök.
A város polgármestere – a környezetvédelmi szakbizottság további tagjának a
megválasztására kijelölte a választóbizottság tagjait.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
24. szavazás: a képviselők a választóbizottság tagjainak megválasztására előterjesztett
javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
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A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A képviselőknek kiosztották a környezetvédelmi szakbizottság megválasztásához szükséges
szavazólapokat.
A választóbizottság megállapította, hogy a jelen levő 18 képviselő 18 szavazólapot adott le.
Minden szavazólap érvényes volt, tehát Pörsök Sebestyén Mária mérnököt az önkormányzat
környezetvédelmi szakbizottságának további tagjává választották.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
25. szavazás: a képviselők Somorja Városi Önkormányzata környezetvédelmi
szakbizottságának a bővítéséről (Pörsök Sebestyén Mária mérnök) 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.
22.2 Javaslat Somorja Város területrendezési terve 2. módosításának és kiegészítésének
a jóváhagyására
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
26. szavazás: a képviselők Somorja Város területrendezési terve 2. módosítására és
kiegészítésétre 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.
22.3 A város polgármesterének tájékoztatója a város 2015. évi költségvetése IV.
módosításáról
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
27. szavazás: a képviselők Somorja Város 2015. évi költségvetése IV. módosításáról
előterjesztett tájékoztatás 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 képviselők Somorja Városi Önkormányzata ülésének napirendjét kimerítették. A város
polgármestere a jelenlevőknek megköszönte a részvételt, mindenkinek nyugodt és kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánt és befejezte Somorja Városi Önkormányzatának ülését.
Jegyzőkönyvvezető: Katarína Boróková
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Somorja Városi Önkormányzata határozatainak a
gyűjteménye – 10/2015-ös rész
A 2015. december 15-én elfogadott határozatok
I.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén a következő
összetételben megválasztotta a javaslóbizottságot: Andrássy István mérnök, Élesztős Pál
mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa, Keresztes Róbert.
II.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén az alábbi
módosításokkal hagyta jóvá az ülés előterjesztett programját:
1) Az ülés 21. napirendi pontját – a város polgárainak észrevételei – a második napirendi
pontként tárgyalják meg.
2) Az ülés Egyéb napirendi pontjában megtárgyalják az alábbi anyagokat is:
a) A környezetvédelmi szakbizottság tagjainak bővítése a város lakosai közül,
b) Somorja Város területrendezési tervének 2. módosítására és kiegészítésére előterjesztett
javaslat,
c) A város polgármesterének tájékoztatója Somorja Város 2015. évi költségvetése IV.
módosításáról.
III.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén tudomásul
vette Somorja Város polgármesterének és polgármester-helyettesének az utolsó beszámolójuk
óta eltelt időszakban végzett tevékenységükről elhangzott információt.

IV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által végzett ellenőrzésre vonatkozó beszámolót, és
1) Megállapította, hogy:
a) előterjesztésre, majd ezt követően megtárgyalásra került „A városok és
községek adókból és nem adókból származó bevételei egyes mutatói
teljesítésére irányuló ellenőrzésnek az eredményeiről készült protokoll” Z010766/2015/1130/SJD,
b) Somorja Városi Önkormányzatának képviselői tájékoztatást nyertek az
ellenőrzés eredményeiről, valamint az ellenőrzés során megállapított
hiányosságok eltávolításának érdekében elfogadott intézkedésekről,
2) Tudomásul vette
a) a városok és községek adókból és nem adókból származó bevételei egyes
mutatói teljesítésére irányuló ellenőrzésnek az eredményeiről készült
protokolljában leírt megállapításokat, valamint a város polgármesterének a
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protokollban és az előterjesztett tájékoztatásban felsorolt hiányosságok
megszüntetése érdekében elfogadott intézkedéseit,
b) a város polgármesterének a levelét, amelyben a város főellenőrét utasítja, hogy a
protokollban és az ellenőrzés eredményeiben feltüntetett, a város főellenőre
ellenőrző tevékenységének a hiányosságaiból eredő hibák eltávolítására hozza
meg a megfelelő intézkedéseket,
3) Feladatul adta
a) Somorja Város főellenőrének, hogy ellenőrző tevékenysége során tartsa be a
pénzügyi ellenőrzésre és a belső könyvvizsgálatra vonatkozó 502/2001-es sz.
törvény, valamint az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény
rendelkezéseit,
b) a városi hivatal vezetőjének, hogy biztosítsa a protokollban és az ellenőrzés
eredményeiben felsorolt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban hozott
intézkedések teljesítését.
Az önkormányzat az V. – VIII. számú határozatokban a 12 – 15/2015-ös szám alatt
Somorja Város általánosan kötelező érvényű rendeleteit hagyta jóvá.
IX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Város Szervezeti szabályzatát, és
a) az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal jóváhagyta Somorja Város Szervezeti
szabályzatát:
a 17. cikkely 3) bekezdése kiegészül a következő mondattal: A tűzvédelmi feladatok
teljesítését és a mentési munkálatokat Somorja Város Önkéntes Tűzoltó Testülete
látja el.
Az anyag további részébe egy új, a 30-as cikkely kerül, amely a következőképpen
hangzik:
30. cikkely
Somorja Város Önkéntes Tűzoltó Testülete
1) A tűzvédelmi feladatok teljesítését és természeti csapások idején vagy kivételes
helyzetekben a mentési munkálatokat Somorja Város Önkéntes Tűzoltó Testülete látja el.
2) A város önkéntes tűzoltó testületének élén a parancsnok áll, akit a vonatkozó törvényekben
meghatározott elvek szerint1 a városi önkormányzat nevez ki és hív vissza funkciójából.
3) Somorja Város Önkéntes Tűzoltó Testülete:
a) végzi a tűzesetek alkalmával veszélyeztetett személyek mentését és felszámolja a tüzet,
b) ellátja a tűzesetek alkalmával veszélyeztetett állatok és vagyon mentési munkálatait,
c) természeti csapás idején ellátja a mentési feladatokat,
d) közvetlen életveszély esetén autóbalesetek vagy egyéb különleges esetek alkalmával
műszaki lehetőségeihez és szakképzettségéhez mérten segítséget nyújt a
rászorulóknak,
1

A tűzvédelemről kiadott 314/2001-es sz. Törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai
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e) biztosítja a tűzoltóegység cselekvőképességét és műszaki felszerelésének készenlétét,
f) a meghatározott mértékben biztosítja tagjainak szakmai továbbképzését,
g) a város polgármesterének, továbbá a járási tűzvédelmi és mentőszolgálatnak
haladéktalanul jelenti a bevetéseket a tűzesetek vagy a természeti csapások, esetleg
más különleges alkalmakkor végzett mentési feladatok teljesítéséről,
h) kidolgozza és vezeti az önkéntes tűzoltó testület dokumentációját.
4) Somorja Város Önkéntes Tűzoltó Testületének a működésével kapcsolatos részleteket a
már említett vonatkozó törvény, ill. a város Tűzvédelmi rendtartása szabályozza.
A további cikkelyek a sorrendnek megfelelően átszámozásra kerülnek.
Somorja Város Szervezeti szabályzatával kapcsolatban a felsoroltakon kívül még az alábbi
szövegrészek kerültek módosításra:
-

a 45. cikkely 6) bekezdésének szövegébe bekerül: „… legfeljebb két személynek
ítélhető oda…”

-

a 47. cikkely 1) bekezdésének szövegébe bekerül: „…a szociális és egészségügyi téren
végzett kiváló teljesítményért…”
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város Szervezeti
szabályzatának egy példányát Somorja Városi Önkormányzata minden képviselője
számára biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2016. január 15-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

X.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Város főellenőre 2016-os első félévi ellenőrző tevékenysége tervének a
jóváhagyására előterjesztett javaslatot, és
a) az előterjesztett terjedelemben jóváhagyta Somorja Város főellenőre 2016-os első félévi
ellenőrző tevékenysége tervét,
b) feladatul adta Somorja Város főellenőrének, hogy ellenőrző tevékenységét az
előterjesztett tervnek megfelelően végezze.
Határidő:
Felelős:

2016 első féléve
Lelkes János mérnök, Somorja Város főellenőre

XI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Városi Önkormányzata 2012. március 1-jén elfogadott 12/2012/VIII-as sz.
határozatának a módosítására előterjesztett javaslatot, és
a) jóváhagyta a Somorja Városi Önkormányzata 2012. március 1-jén elfogadott
12/2012/VIII-as sz. határozatának a módosítását,
A házasságkötéskor megtérítendő illeték összegének a módosítása:
1) A hivatalosan kijelölt házasságkötési termen kívül kötött házassági szertartás
költségeiért megtérítendő illeték összege 134.- €. Ez az összeg tartalmazza a
közlekedési eszköz használatának a költségeit is.
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2) A hivatalosan kijelölt házasságkötési napon kívül kötött házasságkötési
szertartás költségeiért megtérítendő illeték összege 33,50 €. Ez az összeg
tartalmazza a szertartás műszaki és szervezési biztosításának a költségeit is.
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatala vezetőjének, hogy a fenti változásokról
értesítse a város alkalmazottait (az anyakönyvek vezetőit).
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

XII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Királyfia kataszterében levő, város tulajdonában álló ingatlan különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti bérbe adására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a város
tulajdonában álló ingatlan, a „C” regiszterben nyilvántartott, összességében 3.843
négyzetméter nagyságú, 46-os sz. parcella egy, a mellékelt tervdokumentáció szerint az
elektronikus sziréna kiépítéséhez szükséges részének a bérbe adási szándékát a kérvényező:
Vodohospodárska výstavba, š. p.
székhelye Karloveská 2, P.O.BOX, 842 04 Bratislava
számára. Az évi bérleti díj 1.- €. A bérleti szerződés meghatározatlan időre szól. A felmondási
határidő fél év.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti bérbe adás indoklása:
A kérvényező a terület bérletét abból a célból igényli, hogy ott a városnak nyújtott
szolgáltatások jobbá tétele érdekében műszaki berendezéseket helyezzen el. A bérbe adás során
a város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. A
különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti bérbe adás összhangban áll Somorja
Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan kötelező
érvényű rendelet 16. paragrafusa 5. bekezdésének c) pontjával, valamint a Szlovák Nemzeti
Tanács által a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 9.
bekezdésének c) pontjával, illetve e törvény későbbi kiegészítéseivel és módosításaival,
amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt.
XIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja kataszterében levő, város tulajdonában álló ingatlan különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti bérbe adására előterjesztett javaslatot, és a különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti bérbe adást, összhangban Somorja Városának a város vagyonával való
gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 16. paragrafusa 5.
bekezdésének c) pontjával, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról
kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 9. bekezdésének c) pontjával, illetve e törvény
későbbi kiegészítéseivel és módosításaival, jóváhagyta a város tulajdonában álló ingatlan, a
„C” regiszterben nyilvántartott, összességében 4.393 négyzetméter nagyságú, 2590-es sz.
parcella egy, a mellékelt tervdokumentáció szerinti részének a bérbe adását a kérvényező:
BUDOKAN SAMARIA, székhelye Hlavná ul. 12, 931 01 Šamorín
számára. Az évi bérleti díj 1.- €. A bérleti szerződés meghatározatlan időre szól. A felmondási
határidő fél év.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti bérbe adás indoklása:
A kérvényező a város számára fölöslegessé vált terület bérletét abból a célból igényli, hogy az
a célnak megfelelően legyen kihasználva, azaz hogy a területen a sportszakosztályok és a
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nyilvánosság számára egy mozgásaktivitási (tornászási) lehetőséget biztosító létesítményt
alakítsanak ki. A létesítmény lehetőséget biztosít arra, hogy az oda látogatók az ember
szervezetének izomrendszerét hatékonyan és biztonsággal tornásztassák meg. A gimnasztikai
eszközök komplexuma közvetlenül a Bél Mátyás Alapiskola melletti, szabadon megközelíthető
füves területen lesz, ami arra is lehetőséget biztosít, hogy az eszközöket a tanítási folyamatban
is kihasználják. A fenti indoklás az oka annak, hogy a város tulajdonát képező terület bérbe
adása összhangban áll a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról kiadott
138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 9. bekezdésének c) pontjával, illetve e törvény későbbi
kiegészítéseivel és módosításaival, valamint Somorja Városának a város vagyonával való
gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 16. paragrafusa 5.
bekezdésének c) pontjával.
XIV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én elfogadott 3/2015/V-ös sz.
határozata D) bekezdése 1)-es pontjának (ingatlan eladása Királyfia kataszterében családi ház
építése céljából) az érvénytelenítésére előterjesztett javaslatot, és hatályon kívül helyezte
Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. január 29-én elfogadott 3/2015/V-ös sz. határozata
D) bekezdése 1)-es pontját.
XV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Királyfia kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan családi ház építése céljából
történő eladási szándékának a jóváhagyására előterjesztett javaslatot (S. B. SPARROV
BUILDING, s. r. o.), és
a) családi ház építése céljából jóváhagyta a Királyfia kataszterében levő, Somorja Város
tulajdonában álló, a „C” regiszterben nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett 726
négyzetméter nagyságú, 49/12-es sz. parcella eladási szándékát a kérvényező:
S. B. SPARROV BUILDING, s. r. o., székhelye Mierovo 177, 930 41 Mierovo
számára.
Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan
kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontjával, valamint a Szlovák
Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8.
bekezdésének e) pontjával, illetve e törvény későbbi kiegészítéseivel és módosításaival
összhangban a parcella eladása különös figyelmet igénylő kivételes eset szerint történik,
amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja
Városi Önkormányzata a 23/2009/VIII-as sz. határozat értelmében a terület
négyzetméterenkénti eladási árát 65.- euróban határozta meg.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A szóban forgó terület eladása során a város figyelembe veszi, hogy a terület az érvényben
levő városrendezési terv szerint családi házak építésére van tervezve, az jelenleg a város
számára fölöslegessé vált, amelyet egyéb célokra felhasználni nem tud. A parcella megvétele
iránt más érdeklődő nem volt, ezért a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös
sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 9a paragrafusa 8. bekezdésének e) pontjával,
valamint a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz.
törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének c) pontjával, illetve e törvény későbbi kiegészítéseivel
és módosításaival összhangban a bérbe adás különös figyelmet igénylő kivételes eset szerint
történik.
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b) megbízta Somorja Városi Hivatalának vezetőjét, hogy a város eladási szándékát Somorja
Városi Önkormányzata által történő jóváhagyás előtt legalább 15 nappal a város hivatalos
tábláján, valamint a város honlapján is tegye közzé.
XVI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a dologi teher bejegyzésére vonatkozó szerződés megkötésére előterjesztett javaslatot, és a
„Šamorín – Bytový dom PARK – NN” elnevezésű elektroenergetikai építkezés megvalósítása
érdekében jóváhagyta a Somorja kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló a
„C” regiszterben nyilvántartott alábbi ingatlanokkal kapcsolatos dologi teher bejegyzésére
vonatkozó szerződés megkötését:
- a 2731/2-es sz., 428 négyzetméter nagyságú parcella, egyéb terület,
- a 2729/4-es sz., 366 négyzetméter nagyságú parcella, beépített terület és udvar,
- a 2783-as sz., 7.457 négyzetméter nagyságú parcella, egyéb terület,
- a 2610/4 sz., 4.897 négyzetméter nagyságú beépített terület és udvar,
- a 2630/1-es sz., 5.318 négyzetméter nagyságú parcella, beépített terület és udvar,
- a 2840/1-es sz., 2.851 négyzetméter nagyságú parcella, beépített terület és udvar,
- a 2840/3-as sz., 147 négyzetméter nagyságú beépített terület és udvar,
- a 2840/15-ös sz., 361 négyzetméter nagyságú beépített terület és udvar,
A dologi teher bejegyzésére a kérvényben mellékelt vázlatrajzon feltüntetett terjedelemben
megvalósuló elektroenergetikai építkezés – csatlakozó – kivitelezése miatt kerül sor.
A szerződő felek:
Somorja Városa

mint kötelező személy

Západoslsovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6,
816 47 Bratislava

mint jogosult személy

A felek a szerződést térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra kötik meg.
XVII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Csölösztő kataszterében levő, a „C” regiszterben nyilvántartott, az 1525-ös tulajdonlapon
vezetett 214/31-es sz., 405 négyzetméter nagyságú parcellával, szántóval kapcsolatban a város
javára bejegyzett elővételi jog törlésére előterjesztett javaslatot. A terület
Mészáros Péter magiszter és felesége, Mészáros Csilla magiszter, szül Lelkes
Lakhelyük Nezábudková 20, 931 01 Šamorín
osztatlan közös tulajdonában áll. Somorja Városi önkormányzata jóváhagyta a Mészáros Péter
magiszter és felesége, Mészáros Csilla magiszter, szül. Lelkes, lakhelyük Nezábudková 20,
931 01 Šamorín osztatlan közös tulajdonában álló, Csölösztő kataszterében levő, a „C”
regiszterben nyilvántartott, az 1525-ös tulajdonlapon vezetett 214/31-es sz., 405 négyzetméter
nagyságú parcellával, szántóval kapcsolatban a város javára bejegyzett elővételi jog törlését.
XVIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. nyilvántartásában vezetett behajthatatlan
tartozások elengedésére, majd törlésére előterjesztett javaslatot, és a Somorja Város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 4.
paragrafusa 3. bekezdésének g) pontja alapján az alábbi adósokkal szemben jóváhagyta a
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somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft. nyilvántartásában vezetett behajthatatlan
tartozások elengedésére, majd törlésére előterjesztett javaslatot:
1.
2.

Holičková Katarína
Červenka Štefan
Az adósságok összege összesen

1.528,95 € összegben
1.961,26 € összegben
3.490,21 €

XIX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén a Somorja
Város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet, ill. a községek vagyonával való gazdálkodásról kiadott 138/1991-es sz. törvény
alapján megtárgyalta a város fölöslegessé vált vagyonának – a tervezett, de nem befejezett
beruházási tevékenységek tervdokumentációjának – a kiselejtezésére vonatkozó javaslatot, és
a) az e határozat elválaszthatatlan részét képező jegyzék szerint meghatározta a város
fölöslegessé vált, kiselejtezésre javasolt vagyonát – a tervezett, de nem befejezett
beruházási tevékenységek tervdokumentációit,
b) 170.011,01 € összegben jóváhagyta a város fölöslegessé vált vagyonának – a
tervezett, de nem befejezett beruházási tevékenységek tervdokumentációjának – a
kiselejtezését.
XX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén a községi
rendőrségekről kiadott 564/1991-es sz. törvény 2. paragrafusa 3. bekezdésével. ill. e törvény
későbbi kiegészítéseivel és módosításaival összhangban megtárgyalta Somorja Városi
Rendőrség parancsnokának a visszahívására, majd kinevezésére előterjesztett javaslatot, és
a) 2015. december 31.-i hatállyal visszahívja funkciójából Somorja Városi
Rendőrségének parancsnokát, JUDr. Mészáros Richárdot,
b) 2016. Január 1-jei hatállyal Somorja Városi Rendőrségének parancsnokává Szabados
Imre magisztert nevezi ki.
XXII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a környezetvédelmi szakbizottság további taggal való bővítésére előterjesztett javaslatot
(Pörsök Sebestyén Mária mérnök), és a környezetvédelmi szakbizottság további tagjává
jóváhagyta Pörsök Sebestyén Mária mérnököt.
XXIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Város területrendezési tervének 2. módosítására és kiegészítésére előterjesztett
javaslatot, és
a) tudomásul vette a Szlovák Köztársaság Közlekedési
Minisztériumának a 2015. december 7-én kelt figyelmeztetését,

és

Vidékfejlesztési

b) a községek területrendezéséről és építkezési rendjéről kiadott 50/1976-os sz. rendelet
27. paragrafusa 3. bekezdésével, ill. e törvény későbbi kiegészítéseivel és
módosításaival összhangban jóváhagyta a Somorja Város területrendezési tervének 2.
módosítására és kiegészítésére előterjesztett javaslatot.
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XXIV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 15-én megtartott ülésén meghallgatta a
város polgármesterének a Somorja Város 2015. évi költségvetése IV. módosításáról írásban is
benyújtott beszámolóját, és az elhangzott beszámolót tudomásul vette.
Sármány Ervin mérnök,
Somorja Városi Hivatalának vezetője
Hitelesítők:

Bárdos Gábor,
város polgármestere

Šoltésová Erika mérnök

................................................

Ürge Lajos

.................................................

Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele:
Andrássy István mérnök
…………………………………………..
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa
Keresztes Róbert
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Általánosan kötelező érvényű rendelet
10/2015 szám alatt
jóváhagyta Somorja Városi Önkormányzata
a 2015. december 19-én megtartott ülésén
V.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 19-én megtartott ülésén megtárgyalta
Somorja Városnak a helyi adókra vonatkozó általánosan kötelező érvényű rendeletére
előterjesztett javaslatot, és
a) jóváhagyta a Somorja Város 12/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét,
amely Somorja Város területén szabályozza a helyi adók kivetését,
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 12/2015-ös sz.
általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely Somorja Város területén szabályozza a
helyi adók kivetését, tegye közzé a város hivatalos tábláján és a város honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. december 16-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

VI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 19-én megtartott ülésén megtárgyalta a
Somorja Város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolákba az iskolaköteles tanulók
beíratásának a helyére és idejére vonatkozó 13/2015-ös számú általánosan kötelező érvényű
rendelet javaslatát, és
a) jóváhagyta a Somorja Város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolákba az iskolaköteles
tanulók beíratásának a helyére és idejére vonatkozó 13/2015-ös számú általánosan
kötelező érvényű rendeletet,
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy a Somorja Város létesítői hatáskörébe
tartozó alapiskolákba az iskolaköteles tanulók beíratásának a helyére és idejére
vonatkozó 13/2015-ös számú általánosan kötelező érvényű rendeletet tegye közzé a
város hivatalos tábláján és a város honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. december 16-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

VII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 19-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Város 14/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére előterjesztett
javaslatot, amely meghatározza a részleges hozzájárulás összegét a Somorja Város létesítői
hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények költségeihez, és
a) azzal a módosítással hagyta jóvá Somorja Város 14/2015-ös sz. általánosan kötelező
érvényű rendeletet, amely meghatározza a részleges hozzájárulás összegét a Somorja
Város létesítői hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények költségeihez, hogy
a 7. paragrafus 1) pontjának szövege a következőképpen hangzik: az óvodákban a
havi hozzájárulás összege 13.- €.
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy a Somorja Város 14/2015-ös sz.
általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely meghatározza a részleges hozzájárulás
összegét a Somorja Város létesítői hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények
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költségeihez, a szokásos módon tegye közzé a város hivatalos tábláján és a város
honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. december 16-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

VIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. december 19-én megtartott ülésén megtárgyalta
a Somorja Város 15/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére előterjesztett
javaslatot, amely meghatározza a városi szemétért és az építkezési törmelékért fizetendő
illetékek összegét, és
a) azzal a módosítással hagyta jóvá Somorja Város 15/2015-ös sz. általánosan kötelező
érvényű rendeletet, amely meghatározza a városi szemétért és az építkezési törmelékért
fizetendő illetékek összegét, hogy az I. cikkely 8. paragrafusának 3. pontja az
alábbira módosul: … Emiatt nem szenved kárt a cseh nyelv használatát szabályozó
270/18995-ös sz. törvény 3. paragrafusának 4. bekezdése, sem a nemzeti kisebbségek
nyelvhasználatára vonatkozó 184/1997-es sz. törvény 2. paragrafusának 3.
bekezdése, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek joga
a hivatalos okmányokat és igazolásokat a kisebbség nyelvén benyújtani.
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy a Somorja Város 15/2015-ös sz.
általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely meghatározza a városi szemétért és az
építkezési törmelékért fizetendő illetékek összegét, a szokásos módon tegye közzé a
város hivatalos tábláján és a város honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. december 16-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

Sármány Ervin mérnök,
Somorja Városi Hivatalának vezetője

Hitelesítők:

Bárdos Gábor,
város polgármestere

Šoltésová Erika mérnök

................................................

Ürge Lajos

.................................................

Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele:
Andrássy István mérnök
…………………………………………..
Élesztős Pál mérnök, professzor, a tudományok kandidátusa
Keresztes Róbert
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A XIX. sz. határozat melléklete

Jegyzék a város fölöslegessé vált vagyonának – a tervezett, de nem befejezett beruházási
tevékenységek tervdokumentációjának – a kiselejtezéséről
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A beruházás vagy a tervdokumentáció megnevezése

Tervdokumentációk
Vezetékek áthelyezése a BALA melletti parcellán

A kiselejtezés oka

Más módon
kivitelezve
Alacsony feszültségű vezeték áthelyezése Sámoton
Más módon
kivitelezve
A városi művelődési központ üzemeltetési
Más módon
költségeinek a racionalizálása
kivitelezve
A művészeti alapiskola üzemeltetési költségeinek a Más módon
racionalizálása
kivitelezve
Alacsonyabb színvonalú lakóház Sámoton
Ńem valósult meg
Felújítási munkálatok
Ńem valósult meg
Sportcsarnok – az új csarnok
Ńem valósult meg
tervdokumentációja
Az öregek otthona – a tervdokumentáció I. változata Más módon
kivitelezve
A somorjai ravatalozó átépítési
Más módon
tervdokumentációja – I. változat
kivitelezve
Összérték:

A
dokumentáció
beszerzési ára
eurókban
5 562,21
3 867,09
11 020,38
9 858,59
39 858,18
16 358,70
19 420,29 079,86
34 986,170 011,01 €
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