12. számú jegyzőkönyv
Somorja Városi Önkormányzatának a 2016. március 14-én
megtartott soron kívüli 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 és Somorja Városi Hivatalának dolgozóit. Megállapította, hogy Somorja
Városi Önkormányzatának 19 képviselője közül pillanatnyilag 18 képviselő van jelen, tehát a
Városi Önkormányzat ülése határozatképes.
A város polgármestere a jegyzőkönyv vezetőjének és szavazatszámlálónak Borók Katalint
jelölte ki.
A javaslóbizottságba a következő képviselőket jelölték: Bauer Edit mérnök, Tóth Imre
mérnök, Czafik László.
1. szavazás: A képviselők a javaslóbizottság összetételére előterjesztett javaslatról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A város polgármestere a jegyzőkönyv hitelesítőiként Andrássy István mérnök és Kovács
Koppány képviselőket határozta meg.
Az ülés előterjesztett programjával kapcsolatban sem észrevételek, sem javaslatok nem
hangzottak el.
A város polgármestere – szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
2. szavazás: A képviselők az ülés napirendjére előterjesztett javaslatról a következőképpen
szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 18.
A javaslat mellett 18 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

2. Javaslat a Kaszárnya utcai 49 bérlakás II. szakaszára – a 23 bérlakásnak
az építési területére – vonatkozó zálogjog bejegyzésére az Állami
Lakásfejlesztési Alap javára
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem további kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
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3. szavazás: a képviselők a Kaszárnya utcai 49 bérlakás II. szakaszára – a 23 bérlakásnak az
építési területére – az Állami Lakásfejlesztési Alap javára történő zálogjog bejegyzésére
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.

13. Egyéb
A napirend e pontjába való besorolásra nem hangzottak el javaslatok.

A városi önkormányzat soron kívüli ülésének napirendjét kimerítették. A város
polgármestere a jelenlevőknek megköszönte a részvételt és befejezte az ülést.
Jegyzőkönyvvezető: Katarína Boróková
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Somorja Városi Önkormányzata határozatainak a 2016.
március 14-én megtartott soron kívüli ülése határozatainak
gyűjteménye - 12/2016-os rész
A 2016. március 14-én elfogadott határozatok
I.
Somorja Városi Önkormányzata a 2016. február 11-én megtartott ülésén a következő
összetételben megválasztotta a javaslóbizottságot: Bauer Edit mérnök, Tóth Imre mérnök,
Czafik László.
II.
Somorja Városi Önkormányzata a 2016. március 14-én megtartott ülésén jóváhagyta az
ülés előterjesztett programját.
III.
Somorja Városi Önkormányzata a 2016. március 14-én megtartott soron kívüli ülésén a
2013. június 6-án elfogadott 22/2013/III-as, valamint a 22/2013/IV-es sz. határozataival
összhangban, amelyek arra vonatkoztak, hogy Somorja Városa kötelezi magát arra, miszerint a
Kaszárnya utcai 49 bérlakás II. szakaszában épülő 23 lakásegység parcellájával, a
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri hivatala által a 3741-es számú tulajdonlapon vezetett,
2621-es sorszámú, 10/5-ös sz., 411 négyzetméter nagyságú, beépített területtel és udvarral
kapcsolatban zálogjog bejegyzésére kötelezi magát, megtárgyalta a hitelező, az Állami
Lakásfejlesztési Alap javára történő zálogjog bejegyzésére előterjesztett javaslatot, és
jóváhagyta Somorja Város kötelezettségét, a Kaszárnya utcai 49 bérlakás II. szakaszában
épülő 23 lakásegység parcellájával, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri hivatala által a
3741-es számú tulajdonlapon vezetett, 2621-es sorszámú, 10/5-ös sz., 411 négyzetméter
nagyságú, beépített területtel és udvarral kapcsolatban a hitelező, az Állami Lakásfejlesztési
Alap javára történő zálogjog bejegyzésére előterjesztett javaslatot.

Sármány Ervin mérnök,
a városi hivatal vezetője

Hitelesítők:

Bárdos Gábor,
a város polgármestere

Andrássy István mérnök ................................................
Kovács Koppány

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

Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele:
Bauer Edit Mérnök
Tóth Imre mérnök
Czafik László

…………………………………………..
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