8. számú jegyzőkönyv
Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. szeptember 24-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
13 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: Nagy József, MUDr. Varga Renáta,
Duduc Tibor mérnök.
1. szavazás: A képviselők a javaslóbizottság összetételére előterjesztett javaslatról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A város polgármestere a jegyzőkönyv hitelesítőiként Kovács Koppány és Faragó Zoltán
képviselőket határozta meg.
Az ülés napirendjének kiegészítése:
A város polgármestere – javasolta, hogy az ülés napirendjének Egyéb pontjába sorolják be a
következő négy anyag megtárgyalását is:
1) A Somorja kataszterében levő kikötő mólójának bérbe vételével kapcsolatos bérleti
szerződést
2) Somorja Városában (Öregek Otthona) a közvilágítás korszerűsítésével, a közvilágítást
szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban megkötött
koncesszionális szerződés 2. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett javaslatot
3) Somorja Városában (Gútori úti körforgalom) a közvilágítás korszerűsítésével, a
közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
megkötött koncesszionális szerződés 3. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett
javaslatot
4) Javaslat Somorja Város költségvetési szervezete – a somorjai Városi Művelődési
Központ, Szél utca 8. – új igazgatójának a kinevezésére.
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A napirend kiegészítésével kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
2. szavazás: A képviselők a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

2. A határozatok teljesítésének ellenőrzése
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
A határozatok teljesítésével kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
3. szavazás: a képviselők a határozatok teljesítésével kapcsolatos beszámoló elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

3. Független számvizsgáló jelentése a város 2014-re szóló konszolidált
évzáró jelentése és könyvzárlata közötti összhang hitelességéről
Lelkes János mérnök, a város főellenőre – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
4. szavazás: A képviselők a független számvizsgálónak a város 2014-re szóló konszolidált
évzáró jelentése és könyvzárlata közötti összhang hitelességéről előterjesztett jelentés
elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

4. A Somorja Város mint konszolidált egység 2014-re szóló évzáró
jelentése
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
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5. szavazás: A képviselők Somorja Város mint konszolidált egység 2014-re szóló évzáró
jelentésének elfogadásáról a következőképpen szavaztak:

A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

5.

Somorja Város költségvetése
teljesítésének értékelése

első

félévi

(2015.

június

30-ig)

Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Lelkes János mérnök – az anyaggal kapcsolatban nincsenek észrevételei, azt jóváhagyásra
javasolja.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

6. szavazás: A képviselők a Somorja Város költségvetése első félévi (2015. június 30-ig)

teljesítéséről elhangzott beszámoló elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 13.
A javaslat mellett 13 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

6. Javaslat Somorja Város 2015-ös költségvetésének II. módosítására
Tóth Imre mérnök – 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 Somorja Város költségvetésének II. módosítására előterjesztett
javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15 (közben megérkezett PaedDr. Veres Gábor és Ürge Lajos
képviselő).
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

8. Javaslat Somorja Város 5/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű
rendeletére, amely kiegészíti az 5/2014-es számú, a Somorja Város
területén levő eladóhelyeken a termékek árusításának és a
szolgáltatások nyújtásának a feltételeiről szóló, a piaci árusítás és az
alkalmi vásárok eladási rendtartását is tartalmazó általánosan
kötelező érvényű rendeletet
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
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Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.

9. szavazás: A képviselők Somorja Város 5/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű

rendeletére előterjesztett javaslat elfogadásáról, amely kiegészíti az 5/2014-es számú, a
Somorja Város területén levő eladóhelyeken a termékek árusításának és a szolgáltatások
nyújtásának a feltételeiről szóló, a piaci árusítás és az alkalmi vásárok eladási rendtartását is
tartalmazó általánosan kötelező érvényű rendeletet, előterjesztett, a következőképpen
szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 14 (igazoltan távozott Élesztős Pál mérnök, professzor, a
tudományok kandidátusa, képviselő).
A javaslat mellett 14 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

8. Javaslat a vásárlási előjog bejegyzésére vonatkozó dologi teher törlésére
Somoja Városa javára (Ferenczi Csaba és felesége, Anikó)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta határozati javaslatot.

10. szavazás: A képviselők a vásárlási előjog bejegyzésére vonatkozó dologi teher Somoja
Városa javára történő törlésére (Ferenczi Csaba és felesége, Anikó) előterjesztett javaslat
elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 14.
A javaslat mellett 14 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

9. Javaslat a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan különös figyelmet igénylő eset szerint történő bérbe adásának a
jóváhagyására (Gelezis, 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.
10. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
bérbe adásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat elfogadásáról (Gelezis, s.r.o.) a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 14.
A javaslat mellett 14 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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10. Javaslat a Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan különös figyelmet igénylő eset szerint történő eladásának
a jóváhagyására (Ozogány család)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
11. szavazás: a képviselők a Tejfalu kataszterében levő ingatlan eladására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Ozogány család) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15 (közben megérkezett Keresztes Róbert képviselő).
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

11. Javaslat Tejfalu kataszterében levő ingatlan különös figyelmet igénylő
eset szerinti eladásának a jóváhagyására (Szalay Imre)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
12. szavazás: a képviselők a Tejfalu kataszterében levő ingatlan eladására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Szalay Imre) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

12. Javaslat Tejfalu kataszterében levő ingatlan különös figyelmet igénylő
eset szerinti eladásának a jóváhagyására (Csápai Béla)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
13. szavazás: a képviselők a Tejfalu kataszterében levő ingatlan eladási szándékára
előterjesztett javaslat elfogadásáról (Csápai Béla) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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13. Javaslat Tejfalu kataszterében levő ingatlan különös figyelmet igénylő
eset szerinti eladásának a jóváhagyására (Viola Miklós)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
14. szavazás: a képviselők a Tejfalu kataszterében levő ingatlan eladására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Viola Miklós) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

14.

Javaslat a Somorja kataszterében levő ingatlan különös figyelmet
igénylő eset szerinti eladásának a jóváhagyására (BALA Park, 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 Somorja kataszterében levő ingatlan eladására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (BALA Park, s.r.o.) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

15. Javaslat Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan különös figyelmet igénylő eset szerinti bérbe adási
szándékának a jóváhagyására (Guček Peter)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
16. szavazás: a képviselők a Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
különös figyelmet igénylő eset szerinti bérbe adási szándékának a jóváhagyására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Guček Peter) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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16. Javaslat Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan különös figyelmet igénylő eset szerinti eladási szándékának
a jóváhagyására (Világi István és felesége, Magdaléna)
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 Tejfalu kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
különös figyelmet igénylő eset szerinti eladási szándékának a jóváhagyására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Világi István és felesége, Magdaléna) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

17. Javaslat a Bucsuháza kataszterében levő, a város tulajdonában álló
ingatlan különös figyelmet igénylő eladási szándékának a
jóváhagyására (Felső-Csallóköz Falvainak Társulása)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
18. szavazás: a képviselők a Bucsuháza kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan
különös figyelmet igénylő eset szerinti eladási szándékának a jóváhagyására előterjesztett
javaslat elfogadásáról (Felső-Csallóköz Falvainak Társulása) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

18. Javaslat a Somorja kataszterében levő, újonnan kialakított ingatlan –
a T-18-as sportcsarnok alatti terület – megvásárlásának a
jóváhagyására (Németh LIFT, s.r.o – Somorja Városa)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
19. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő, a Németh LIFT, s.r.o. tulajdonában
álló ingatlan megvásárlásának a jóváhagyására előterjesztett javaslat elfogadásáról (Németh
LIFT s.r.o. – Somorja Városa) a következőképpen szavaztak:
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A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

19. Javaslat a 2015. január 29-én elfogadott 3/2015/XX-as sz., ingatlan
eladására vonatkozó határozat érvénytelenítésére, valamint a Királyfia
kataszterében levő ingatlan családi ház építése céljából történő
eladására (Sebestyén Ervin és felesége, Diana)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
20. szavazás: a képviselők a 2015. január 29-én elfogadott 3/2015/XX-as sz. határozat
érvénytelenítésére előterjesztett javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
21. szavazás: a képviselők a Királyfia kataszterében levő ingatlan családi ház építése
céljából történő eladására (Sebestyén Ervin és felesége, Diana) előterjesztett javaslat
elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
xxx

20. Javaslat a Somorja kataszterében levő ingatlannal – az Öregek
Otthonával – kapcsolatos dologi teher bejegyzésére vonatkozó
szerződés megkötésére (SPP – distribúcia a. s. – Somorja Városa)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
22. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő ingatlannal kapcsolatos dologi
teher bejegyzésére vonatkozó szerződés megkötésére előterjesztett javaslat elfogadásáról (SPP
– distribúcia a. s. – Somorja Városa) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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21. Javaslat a Somorja kataszterében levő ingatlannal – a Gútori úti
körforgalommal – kapcsolatos dologi teher bejegyzésére vonatkozó
szerződés megkötésére (Somorja Városa – SPP- distribúcia a. s.)
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
23. szavazás: a képviselők a Somorja kataszterében levő ingatlannal kapcsolatos dologi
teher bejegyzésére vonatkozó szerződés megkötésére előterjesztett javaslat elfogadásáról
(Somorja Városa – SPP distribúcia a. s.) a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

22. Javaslat Somorja Város 6/2015-ös sz., Somorja Város területrendezési
tervének 2. módosításait és kiegészítéseit tartalmazó általánosan
kötelező érvényű rendeletére
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Faragó Zoltán javasolta a határozati javaslat szövegének kiegészítését. A javasolt szöveget
felolvasta.
24. szavazás: A képviselők Faragó Zoltán képviselő javaslatának elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
25. szavazás: Somorja Város 6/2015-ös sz., Somorja Város területrendezési tervének 2.
módosításait és kiegészítéseit tartalmazó általánosan kötelező érvényű rendeletre előterjesztett
javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

23. Javaslat a területrendezési tervdokumentáció aktualizálásának a
bebiztosítására – 3-as sz. változtatások és kiegészítések
Faragó Zoltán – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
9

26. szavazás: a képviselők a területrendezési tervdokumentáció aktualizálásának a
bebiztosítására – 3-as sz. változtatások és kiegészítések - előterjesztett javaslat elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

24. Javaslat a Somorja Város tulajdonában álló vagyonnal való
gazdálkodásról megkötött szerződés 7-es sz. mellékletének a
jóváhagyására (Somorja Városa – somorjai Lakásgazdálkodási Városi
Vállalat Kft.)
Tóth Imre mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
27. szavazás: a képviselők a Somorja Város tulajdonában álló vagyonnal való
gazdálkodásról megkötött szerződés 7-es sz. mellékletének a jóváhagyására (Somorja Városa –
somorjai Lakásgazdálkodási Városi Vállalat Kft.) előterjesztett javaslat elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

25. Javaslat a Somorja és Úszor települések társulásának
létrehozására az alternatív közlekedés fejlesztése érdekében

a

A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
28. szavazás: a képviselők a Somorja és Úszor települések társulásának az alternatív
közlekedés fejlesztése céljából történő létrehozására előterjesztett javaslat elfogadásáról a
következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen egy képviselő szavazott.
A szavazástól nem tartózkodott senki.

26.

A képviselők interpellációi

Méry János képviselő írásban két interpellációt nyújtott be.
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27. A város polgárainak észrevételei
Plučinský Tibor magiszter – saját, a városi hivatal által 2011-től elintézetlen ügye azonnali és
hatékony elintézése végett írásbeli felhívást nyújtott be. Az írásbeli felhívást minden képviselő
megkapta.

28. Egyéb
28.1. A Somorja kataszterében levő úszó kikötőmóló ingó részének a bérbe vétele
Tóth István mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
29. szavazás: A képviselők a Somorja kataszterében levő úszó kikötőmóló ingatlan részének
a bérbe vételére vonatkozó szerződés megkötése ellen a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 14 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól egy képviselő tartózkodott.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
30. szavazás: A képviselők a VV, š. p. vállalat javaslatának elfogadása mellett, azaz hogy a
város a bérleti szerződést a PRO DANUBI társulással kösse meg, a következőképpen
szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
28.2. Javaslat Somorja Város közvilágításának korszerűsítésével, a közvilágítást
szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
megkötött koncesszionális szerződés 2. mellékletének a jóváhagyására
Tóth István mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
31. szavazás: A képviselők Somorja Város közvilágításának korszerűsítésével, a közvilágítást
szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban megkötött
koncesszionális szerződés 2. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett javaslat elfogadásáról
a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
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28.3. Javaslat Somorja Városában (a Gútori úti körforgalom) közvilágítás
korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatban megkötött koncesszionális szerződés 3.
mellékletének a jóváhagyására
Tóth István mérnök – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
32. szavazás: A képviselők Somorja Városában (a Gútori úti körforgalom) a közvilágítás
korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával
kapcsolatban megkötött koncesszionális szerződés 3. mellékletének a jóváhagyására
előterjesztett javaslat elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
28.4. Javaslat Somorja Város költségvetési szervezete – a somorjai Városi Művelődési
Központ, Szél utca 8. – új igazgatójának a kinevezésére
A város polgármestere – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban sem kérdések, sem észrevételek nem hangzottak el.
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
33. szavazás: A képviselők a Somorja Város költségvetési szervezete – a somorjai Városi
Művelődési Központ, Szél utca 8. – új igazgatójának a kinevezésére előterjesztett javaslat
elfogadásáról a következőképpen szavaztak:
A jelenlevő képviselők száma 15.
A javaslat mellett 15 képviselő szavazott.
A javaslat ellen nem szavazott senki.
A szavazástól nem tartózkodott senki.
A városi önkormányzat ülésének napirendjét kimerítették. A város polgármestere a
jelenlevőknek megköszönte a részvételt és az ülést azzal fejezte be, hogy az ülés minden
résztvevőjét meghívta a Zsinagógába, ahol retrospektív kiállítást szerveztek és az AT HOME
GALLERY fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi fogadást rendeztek, amelyen
többek között részt vesz a Szlovák Köztársaság elnöke, Andrej Kiska úr is.
Jegyzőkönyvvezető: Katarína Boróková
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Somorja Városi Önkormányzata határozatainak a
gyűjteménye - 8/2015-ös rész
A 2015. szeptember 24-én elfogadott határozatok
I.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén a következő
összetételben megválasztotta a javaslóbizottságot: Nagy József, MUDr. Varga Renáta, Duduc
Tibor mérnök.
II.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén azzal
hagyta jóvá az ülés előterjesztett programját, hogy az ülés egyéb napirendi pontjában
megtárgyalják az alábbi négy anyagot is:
1) A Somorja kataszterében levő kikötő mólójának bérbe vételével kapcsolatos bérleti
szerződést
2) Somorja Városában (Öregek Otthona) a közvilágítás korszerűsítésével, a közvilágítást
szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban megkötött
koncesszionális szerződés 2. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett javaslatot
3) Somorja Városában (Gútori úti körforgalom) a közvilágítás korszerűsítésével, a
közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
megkötött koncesszionális szerződés 3. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett
javaslatot
4) Somorja Város költségvetési szervezete – a somorjai Városi Művelődési Központ, Szél
utca 8. – új igazgatójának a kinevezésére előterjesztett javaslatot.
III.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a határozatok teljesítéséről elhangzott beszámolót, és
A) Az előterjesztett beszámolót tudomásul vette,
B) jóváhagyta az alábbi határozatok teljesítését:
23/2013/XII./b);
4/2015/V./b);
4/2015/VII./b);
4/2015/X./b);
4/2015/XIII.(b);
5/2015/V./C/a);
5/2015/V./C/c);
5/2015/V./D;
5/2015/XII./b);
5/2015/XIII./b);
5/2015/XXII./2/a), b);
6/2015/IV./2);
7/2015/IV./B);
7/2015/VIII./B);
7/2015/XIII./b);
7/2015/XIV./b);
7/2015/XVI./B);

4/2015/VI./b);
4/2015/XII./b);
5/2015/V./C/b);
5/2015/X./b);
5/2015/XXI./2/a).
6/2015/V.(3);
7/2015/XII./b);
7/2015/XV./b);

C) megállapította, hogy az alábbi határozatok teljesítése folyamatosan történik:
18/2005/IX./c)
212005/XXVI;
25/2005/X./C);
26/2010/VII./1);
13/2012/XII./b);
15/2012/XX./b/2);
20/2013/XIV.;
20/2013/XX./c);
24/2013/X./b/1);
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b);

24/2013/X./b/2);
3/2015/VI./b);
5/2015/XX./b);
7/2015/XVIII./b);

32/2014/XI./b);
5/2015/XV/b);
7/2015/V./b);

3/2015/D/1);
5/2015/XIX./b);
7/2015/XVII./b);

IV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a független számvizsgálónak a város 2014-re szóló évzáró jelentése és
könyvzárlata közötti összhang hitelességéről előterjesztett jelentését, és azt az előterjesztett
terjedelemben tudomásul vette.

V.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Somorja Város mint konszolidált egység 2014-re szóló évzáró jelentéséről
előterjesztett beszámolót, és
A) jóváhagyta Somorja Város mint konszolidált egység 2014-re szóló évzáró jelentését,
B) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város mint konszolidált
egység 2014-re szóló évzáró jelentését a szokásos módon a lakosság számára
hozzáférhető helyen és a város honlapján is tegye közzé.
Felelős:
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője
Határidő: 2015. október 1-ig
VI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Somorja Város 2015-ös évi költségvetése első félévi (2015. június 30-ig)
teljesítésének értékelését, és
A) jóváhagyta Somorja Város 2015-ös évi költségvetése első félévi (2015. június 30-ig)
teljesítésének értékelését
B) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 2015-ös évi
költségvetése első félévi (2015. június 30-ig) teljesítésének értékelését a szokásos módon
a lakosság számára hozzáférhető helyen és a város honlapján is tegye közzé.
Felelős:
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője
Határidő: 2015. október 1-ig
VII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Somorja Város 2015-ös évi költségvetése II. módosítására előterjesztett
javaslatot, és
A) Somorja Város 2015-ös évi költségvetése II. módosítására előterjesztett javaslatot az
előterjesztett terjedelemben az alábbiak szerint hagyta jóvá:
A beruházásokból eredő bevételek
7-es sz. tétel
a beruházásokból eredő bevételek összege
bevételek összesen
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762.000.- €
1.813.303,44 €
12.990.228,24 €

A beruházások költségei
74-es sz. tétel
..a beruházások költségeinek összege
költségek összesen

1.000.- €
3.917.051,21€,
12.990.228,24 €

B) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 2015-ös évi
költségvetésének II. módosítását a szokásos módon a lakosság számára hozzáférhető
helyen és a város honlapján is tegye közzé.
Felelős:
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője
Határidő: 2015. október 1-ig

VIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja kataszterében levő, Ferenczi Csaba és felesége, Anikó, szül. Kovács
tulajdonában levő (lakhelyük 931 01 Šamorín, Malá ul. 535/2), a „C” regiszterben
nyilvántartott, a 2205-ös tulajdonlapon vezetett 1385/2-es sz., 247 négyzetméter nagyságú
parcellával (beépített terület és udvar) kapcsolatban vásárlási előjog bejegyzésére vonatkozó
dologi teher Somoja Városa javára történő törlését, és jóváhagyta a Somorja kataszterében
levő, a „C” regiszterben nyilvántartott, a 2205-ös tulajdonlapon vezetett, Ferenczi Csaba és
felesége, Anikó, szül. Kovács (lakhelyük 931 01 Šamorín, Malá ul. 535/2) osztatlan
tulajdonában levő családi ház kollaudációs határozatának a hatályba lépéséig érvényes
vásárlási előjog bejegyzésére vonatkozó dologi teher Somoja Városa javára történő törlését.

IX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja kataszterében levő, a város tulajdonában álló ingatlan bérbe adásának
a jóváhagyására előterjesztett javaslatot, miszerint a bérbe adás Szlovák Nemzeti Tanácsnak a
községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján különös figyelmet igénylő
kivételes esetnek tekintendő, és jóváhagyta a Somorja Város kizárólagos tulajdonában álló, a
dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a „C” regiszterben nyilvántartott, a 870es tulajdonlapon vezetett 2730//1-es sz., 2.883 négyzetméter nagyságú parcellából, egyéb
területből a földmérési terv alapján kialakított 49 négyzetméter nagyságú parcella bérbe adását.
A parcella bérbe adása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa
9. bekezdésének c) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint,
valamint Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendeletei alapján különös figyelmet igénylő kivételes esetnek
tekintendő, amiről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklását a bérbe adására
előterjesztett javaslat tartalmazza, és az elválaszthatatlan részét képezi e határozatnak. Az
önkormányzat a terület évi bérleti díját 140.- euróban határozza meg (a bérbe adásra kerülő
parcella nagysága két garázs letételéhez szükséges nagyságnak felel meg). A parcella bérbe
adása a kérvényező:
Gelezis, s.r.o., székhelye Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín
számára történik.
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A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás, ill. bérbe adás indoklása:
A parcella eladásának oka a kérvényező tulajdonában levő lakóház környékén a parkolási
lehetőségek bővítése, figyelembe véve a területek fekvését, nagyságát, ill. kihasználása
lehetőségét és azt, hogy a terület jelenleg a város számára kihasználhatatlan, és a bérbe adás
révén javul a lakott terület külleme. Mindez összhangban áll Somorja Városának a város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendeletével, és ezek alapján a terület bérbe adása kivételes esetnek tekintendő.

X.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a város tulajdonában álló ingatlan eladására előterjesztett javaslatot. A terület
eladása a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8.
bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint különös
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. A városi önkormányzat jóváhagyta a Tejfalu
kataszterében levő, a város kizárólagos tulajdonában álló ingatlan, a dunaszerdahelyi Járási
Hivatal kataszteri osztálya által a „C” regiszterben nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon
vezetett, összességében 3.813 négyzetméter nagyságú, 57/123-es számú parcella, beépített
terület és udvar egy, a földmérési terv által kialakított új, mintegy 100 négyzetméter nagyságú
parcella eladására előterjesztett javaslatot. A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a községek
vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e
törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján a parcella eladása különös figyelmet
igénylő kivételes esetnek tekintendő, amelyet a városi önkormányzat háromötödös többséggel
hagy jóvá. A kivételes eset szerinti eladás indoklása a határozat elválaszthatatlan részét képezi.
Az összesen 207 négyzetméter terület eladási árát a város területi ártérképe szerint
négyzetméterenként 56,42 euróban határozta meg.
Kérvényezők:
Ozogány Gábor
Ozogány Anita, szül. Soós
Ozogány Norbert – lakhelyük Stará cesta 47/62, 931 01 Šamorín - Mliečno
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tulajdonviszonyok rendezése érdekében történik: egy olyan új parcella
kialakítása, amely lehetővé teszi az ingatlanok megközelítését. Az adott esetben a város
figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. Az eladás
összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as
sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontjával.

XI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlannak a Szlovák Nemzeti Tanács által
a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint a különös figyelmet
igénylő kivételes eset szerinti eladására tett javaslatot, és jóváhagyta a Tejfalu kataszterében
levő, a 2015. július 27-én kelt 1304/2015-ös sz. földmérési terv alapján kialakított új, a város
½-es tulajdonában álló, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a „C”
regiszterben nyilvántartott, az 1074-es tulajdonlapon vezetett, összességében 145 négyzetméter
nagyságú, 289/1-es sz. parcella, kert különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladását,
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amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. A parcella
különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladása a Szlovák Nemzeti Tanács által a
községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint, ill. Somorja Városának a
város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja szerint valósul meg. A különös figyelmet
igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklását az eladásra előterjesztett javaslat tartalmazza,
és az elválaszthatatlan részét képezi e határozatnak. A parcella eladása a kérvényező:
Szalay Imre és felesége, lakhelyük 931 01 Šamorín, Bratislavská 90
számára történik. A parcella eladási árát város területi ártérképe szerinti négyzetméterenkénti
ár (56,42 €) 40%-os csökkentésével határozta meg. E szerint a négyzetméterenkénti eladási ár
33,85 €, a parcella eladási ára pedig összesen 2.454,27€.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tulajdonviszonyok utólagos rendezése érdekében történik, miközben a
város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. Az
eladás összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott
3/2013-as 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.

XII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlannak a Szlovák Nemzeti Tanács által
a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, valamint a Somorja Városának a
város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja szerint különös figyelmet igénylő kivételes
esetként történő eladására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a város kizárólagos
tulajdonában álló, a Tejfalu kataszterében levő, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri
osztálya által a „C” regiszterben nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, összességében
76 négyzetméter nagyságú, a 2014. november 10-én kelt 1307/2014-es sz. földmérési terv
alapján kialakított 244/3-as sz. új parcella, egyéb terület eladását.
A Szlovák Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a)
paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai,
valamint Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja alapján a
parcella eladása kivételes esetként történik. A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti
eladás indoklását az eladásra előterjesztett javaslat tartalmazza, és az elválaszthatatlan részét
képezi e határozatnak. A parcella eladása a kérvényező:
Csápay Béla, lakhelye Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín
számára történik. A parcella eladási árát a város területi ártérképe szerinti négyzetméterenkénti
ár (56,42 €) 40%-os csökkentéssel határozta meg. E szerint a négyzetméterenkénti eladási ár
33,85 €, a parcella eladási ára pedig összesen 2.572,60 €.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tulajdonviszonyok utólagos rendezése érdekében történik, miközben a
város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. Az
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eladás összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott
3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e)
pontjával.

XIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlan Somorja Városának a város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 7.
paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek
vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e
törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint a különös figyelmet igénylő kivételes eset
szerinti eladására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a Tejfalu kataszterében levő, a város
tulajdonában álló, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a „C” regiszterben
nyilvántartott, a 870-es tulajdonlapon vezetett, összességében 114 négyzetméter nagyságú, a
2014. november 10-én kelt 1307/2014-es sz. földmérési terv alapján kialakított 244/3-as sz. új
parcella, egyéb terület különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladását, amelyről a
városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városának a
város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács által a
községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján a parcella eladása különös
figyelmet igénylő kivételes esetnek tekintendő. A különös figyelmet igénylő kivételes eset
szerinti eladás indoklását az eladásra előterjesztett javaslat tartalmazza, és az elválaszthatatlan
részét képezi e határozatnak. A parcella eladása a kérvényező:
Viola Miklós, lakhelye Rybárska 3, 931 01 Šamorín
számára történik. A parcella eladási árát a város területi ártérképe szerinti négyzetméterenkénti
ár (56,42 €) 40%-os csökkentésével határozták meg. E szerint a négyzetméterenkénti eladási ár
33,85 €, a parcella eladási ára pedig összesen 3.858,90 €.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tulajdonviszonyok utólagos rendezése érdekében történik, miközben a
város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. Az
eladás összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott
3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e)
pontjával, valamint illetve 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.

XIV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlannak a Szlovák Nemzeti Tanács által
a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint, valamint Somorja
Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező
érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja alapján különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti eladására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a város tulajdonában
álló, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a „C” regiszterben nyilvántartott,
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a 870-es tulajdonlapon vezetett, összességében 7.058 négyzetméter nagyságú parcellából a
földmérési terv alapján újonnan kialakított 1921/1-es sz., 105 négyzetméter nagyságú parcella,
szántó különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladását, amelyről a városi
önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. Somorja Városának a város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek
vagyonáról 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének
e) pontja kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e
törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján a parcella eladása különös figyelmet
igénylő kivételes esetnek tekintendő. A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás
indoklását az eladásra előterjesztett javaslat tartalmazza, és az elválaszthatatlan részét képezi e
határozatnak. A parcella eladása a kérvényező:
BALA park, s.r.o., székhelye Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín
számára történik. A parcella legalacsonyabb eladási ára a szakértői véleményben
meghatározott ár, azaz négyzetméterenként 53.- €. Ez az ár kizárólag az adott városrészben új
parkolóhelyek kialakítására vonatkozik. A parcella eladásával kapcsolatban az alábbi
szerződéseket kötik meg:
A.1 Az adásvételi szerződésre vonatkozó előszerződés, amely a tervezett építkezés
építkezési engedélyének a beszerzéséhez szükséges,
A.2 Az építkezés tényleges nagyságát kijelölő földmérési terv elkészítése után az
újonnan kialakított parcellára vonatkozó adásvételi szerződés.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tervezett, a kérvényező tulajdonát képező lakóház környékén a
parkolóhelyek bővítése céljából történik, miközben a város figyelembe veszi a parcella
fekvését, nagyságát, ill. felhasználásának lehetőségét. Az építtető kötelezte magát arra, hogy a
parcella tulajdonba vétele után a Duna sor adott részének urbanisztikai tanulmányával
összhangban megközelíthetővé teszi az épületet, közelében parkolóhelyeket alakít ki és
megfelelően alakítja a környéket. A parcella eladása összhangban áll Somorja Városának a
város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontjával.

XV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlannak a Szlovák Nemzeti Tanács által
a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének c)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint, valamint Somorja
Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező
érvényű rendelet 16. paragrafusa 5. bekezdésének c) pontja alapján különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti bérbe adási szándékára előterjesztett javaslatot, és
a) jóváhagyta a Tejfalu kataszterében levő, „C” regiszterben nyilvántartott, a 870-es
tulajdonlapon vezetett 214 négyzetméter nagyságú, 580/18-as sz. parcella, egyéb terület
bérbe adási szándékát a kérvényező:
Guček Peter, lakhelye 931 01 Šamorín – Mliečno, Hrušovská 737/1,
számára. Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendelet 16. paragrafusa 5. bekezdésének c) pontja alapján a
terület négyzetméterenkénti évi bérleti díját 0,30 euróban határozta meg. A terület bérbe adása
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meghatározatlan időre szól. A bérlet felmondásának határideje fél év. A bérlő az ilyen
esetekben előírt távolságok betartásával jogosult a bérelt területet bekeríteni.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A szóban forgó terület bérbe adása során a város figyelembe veszi, hogy az jelenleg a város
számára fölösleges, amelyet egyéb célokra felhasználni nem tud. A kérvényező ezt a területet
mindeddig rendben tartotta és gondozta, ezért helyén való, hogy 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 történjen.
a) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a városnak a különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti bérbe adási szándékát legalább 15 nappal a bérbe adás végleges
jóváhagyása előtt a város hivatalos tábláján és a város honlapján is tegye közzé.

XVI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város tulajdonában levő ingatlannak a Szlovák Nemzeti Tanács által
a községek vagyonáról kiadott 138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének c)
pontja, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint, valamint Somorja
Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező
érvényű rendelet 16. paragrafusa 5. bekezdésének c) pontja alapján különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti eladási szándékára előterjesztett javaslatot, és
a) jóváhagyta a Somorja Város kizárólagos tulajdonában álló, a Tejfalu kataszterében
levő, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a „C” regiszterben
nyilvántartott, 870-es tulajdonlapon vezetett, összességében 5.174 négyzetméter
nagyságú parcella mintegy 57 négyzetméter nagyságú részének az eladási szándékát.
A terület eladása a Szlovák Nemzeti Tanács által a községek vagyonáról kiadott
138/1991-es sz. törvény 9a) paragrafusa 8. bekezdésének e) pontja, illetve e törvény
későbbi kiegészítései és módosításai szerint, valamint Somorja Városának a város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet 7. paragrafusa 4. bekezdésének e) pontja alapján különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerint történik, amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő
háromötödös többségével dönt. A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti
eladás indoklását az eladási szándékra előterjesztett javaslat tartalmazza, és az
elválaszthatatlan részét képezi e határozatnak. A parcella eladása a kérvényező:
Világi István és felesége, Magdaléna
lakhelyük 93101 Šamorín – Mliečno, Pešia cesta 368/84
számára történik. A parcella eladási árát a város területi ártérképe szerinti négyzetméterenkénti
ár (56,42 €) 40%-os csökkentéssel határozta meg. E szerint a négyzetméterenkénti eladási ár
33,85 €.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a tulajdonviszonyok utólagos rendezése érdekében történik, miközben a
város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. azt, hogy a szóban forgó területet
jelenleg másra felhasználni nem tudja, tehát az a város számára fölösleges. Az eladás
összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as
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)
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paragrafusa 8. bekezdésének e) pontjával, illetve e törvény későbbi kiegészítéseivel és
módosításaival.
b) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a városnak a különös figyelmet igénylő
kivételes eset szerinti eladási szándékát legalább 15 nappal az eladás végleges
jóváhagyása előtt a város hivatalos tábláján és a város honlapján is tegye közzé.

XVII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as
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 álló, a város tulajdonában levő földterület különös figyelmet
igénylő kivételes eset szerinti eladásának szándéka, és
a) jóváhagyta a „C” regiszterben nyilvántartott alábbi parcellák eladási szándékát:
-

a 756 négyzetméter nagyságú, 68/10-es sz. parcella, szántó,
a 839 négyzetméter nagyságú, 68/11-es sz. parcella. szántó

A parcellák Bucsuháza katasszterében vannak, és Somorja Város kizárólagos tulajdonában
állnak. Azokat a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya a 870-es tulajdonlapon
vezeti. A parcellák eladása Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott
3/2013-as 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 különös figyelmet igénylő kivételes esetnek
tekintendő, amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével
dönt. A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklását az eladási szándékra
előterjesztett javaslat tartalmazza, és az elválaszthatatlan részét képezi e határozatnak. A
parcella eladása a kérvényező:
Felső-Csallóköz Hulladékgazdálkodási Társulása
székhelye 93101 Šamorín, Gazdovský rad 37/A
számára történik. A parcella eladási árát négyzetméterenként 65.- euróban határozta meg.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladása a társulás tulajdonviszonyainak rendezése érdekében történik, ami
közérdek, miközben a város figyelembe veszi a parcella fekvését, nagyságát, ill. azt, hogy a
szóban forgó területet jelenleg másra felhasználni nem tudja, tehát az a város számára
fölösleges. Az eladás összhangban áll Somorja Városának a város vagyonával való
gazdálkodásról kiadott 3/2013-as 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.
c) megbízta Somorja Városi Hivatalának vezetőjét, hogy a városnak a különös figyelmet
igénylő kivételes eset szerinti bérbe adási szándékát legalább 15 nappal a bérbe adás
végleges jóváhagyása előtt a város hivatalos tábláján és a város honlapján is tegye közzé.
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XVIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a 2015. szeptember 10-én kelt 1233/2015-ös sz. földmérési tervvel kialakított új,
a T-18-as sportcsarnok felújításával kapcsolatos 2348/21-es sz. parcella tulajdonjogának a
rendezését szolgáló parcella megvásárlására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a Somorja
kataszterében levő, a „C” regiszterben nyilvántartott, a 317-es tulajdonlapon vezetett 30
négyzetméter nagyságú, 2348/21-es sz. újonnan kialakított parcella, a Németh LIFT, s.r.o.
kizárólagos tulajdonában álló beépített terület megvásárlását a tulajdonviszonyok rendezése
céljából. A terület vásárlója
Somorja Városa
A terület vásárlási díja 1.- €.

XIX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Somorja Város 2015. január 29-én jóváhagyott 3/2015/XX.-as sz. határozatának
az érvénytelenítésére előterjesztett javaslatot, és hatályon kívül helyezte a Somorja Város
2015. január 29-én jóváhagyott, a Királyfia kataszterében levő parcella családi ház építése
céljából történő eladására vonatkozó 3/2015/XX.-as sz. határozatát.

XIX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a város tulajdonában álló, Királyfia kataszterében levő parcella családi ház
céljából történő eladására előterjesztett javaslatot. A terület négyzetméterenkénti eladási ára
65.- €. Somorja Városi Önkormányzata családi ház építése céljából jóváhagyta Somorja Város
kizárólagos tulajdonában álló, a Királyfia kataszterében levő, a „C” regiszterben nyilvántartott,
a 870-es tulajdonlapon vezetett 637 négyzetméter nagyságú, 49/21-es sz. parcella, egyéb
terület különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladását a kérvényező:
Sebestyén Ervin és felesége, Diana számára. Lakhelyük: 931 01 Šamorín, Čilistovská 5.
Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as 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 terület eladása különös figyelmet igénylő kivételes eset szerint történik,
amelyről a városi önkormányzat az összes képviselő háromötödös többségével dönt. A terület
négyzetméterenkénti eladási ára 65.- €.
A különös figyelmet igénylő kivételes eset szerinti eladás indoklása:
A parcella eladásakor a város figyelembe veszi, hogy a szóban forgó parcella a város olyan
részén van, ahol a város érvényben levő területrendezési terve szerint családi házak építésével
számolnak, ezáltal az a város számára fölöslegessé, más célokra kihasználhatatlanná vált. Az
adott terület megvétele iránt más érdeklődő nem volt, ezért Somorja Városának a város
vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as 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 terület eladása
különös figyelmet igénylő kivételes eset szerint történik.
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XXI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a dologi teher bejegyzésével kapcsolatban megkötendő szerződésre
előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta a Somorján levő, a „C” regiszterben nyilvántartott, a
dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által 2015. augusztus 6-én 1466/15-ös sz.
alatt jóváhagyott, a 44269285-91/2015-ös sz. földmérési tervvel újonnan kialakított 11
négyzetméter nagyságú 2823/3-as sz. parcellán az Öregek Otthona új épületéig
meghosszabbított gázvezeték-csatlakozóval kapcsolatban a dologi teher bejegyzésére
vonatkozó szerződés megkötését a szerződő felek:
Somorja Városa
mint kötelező személy
valamint
SPP – disttribúcia a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

mint jogosult személy

között. A szerződés térítésmentesen köttetik.

XXII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a gázvezeték berendezéseinek áthelyezése miatt a dologi teher bejegyzésével
kapcsolatban megkötendő szerződésre előterjesztett javaslatot, és a gázvezeték
berendezéseinek áthelyezése okán jóváhagyta Somorja kataszterében levő, a „C” regiszterben
nyilvántartott, a dunaszerdahelyi Járási Hivatal kataszteri osztálya által a 870-es tulajdonlapon
vezetett alábbi parcellák egy részével kapcsolatban a dologi teher bejegyzésére vonatkozó
szerződés megkötését:
- a 2757/2-es sz., 3.229 négyzetméter nagyságú parcella, egyéb terület
- a 2402/3-as sz., 270 négyzetméter nagyságú parcella, beépített terület és udvar
- a 2392/52-es sz., 1.541 négyzetméter nagyságú parcella, egyéb terület
- a 2777/3-as sz., 2.262 négyzetméter nagyságú parcella, beépített terület és udvar
A szerződő felek:
Somorja Városa

mint kötelező személy

valamint
SPP – disttribúcia a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

mint jogosult személy

között. A szerződés térítésmentesen köttetik.

XXIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a területtervezéssel és építkezési rendtartással (építkezési törvény) kapcsolatban
kiadott 50/1976-os sz. törvény 30. és 31. paragrafusával összhangban a területrendezési
tervdokumentáció aktualizálása vonatkozó, a területrendezési terv 3. módosítására és
kiegészítésére előterjesztett javaslatot, és
A) jóváhagyta a területtervezéssel és építkezési rendtartással (építkezési törvény)
kapcsolatban kiadott 50/1976-os sz. törvény 30. és 31. paragrafusával összhangban a
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területrendezési tervdokumentáció aktualizálása vonatkozó, a területrendezési terv 3.
módosítására és kiegészítésére előterjesztett javaslatot
B) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy az építkezési törvény 2a paragrafusának
megfelelően az eljárás megkezdéséhez biztosítsa a területrendezési tervdokumentáció
szükséges okiratait.

XXIV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város vagyonával való gazdálkodással és a vagyon gondozásával
kapcsolatban megkötött szerződés 7. mellékletére előterjesztett javaslatot, és
a) Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendelet 2. paragrafusa 11. bekezdésével összhangban
jóváhagyta a Somorja Város vagyonával való gazdálkodással és a vagyon
gondozásával kapcsolatban megkötött szerződés 7. mellékletére előterjesztett
javaslatot, melynek tárgya
- a Somorja kataszterében a Kaszárnya utcában levő, a „C” regiszterben
nyilvántartott 10/4-es sz. parcellán épült 26 lakásegységből álló 2620/2A sorszámú
bérlakás
- a Somorja kataszterében a Kaszárnya utcában levő, a „C” regiszterben
nyilvántartott 10/4-es sz. parcellán épült 23 lakásegységből álló 2620/2B sorszámú
bérlakás.
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy a Somorja Város vagyonával való
gazdálkodással és a vagyon gondozásával kapcsolatban megkötött szerződés 7.
mellékletét annak aláírása után az információk szabad áramlásáról kiadott 211/2000es sz. törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében a város
honlapján tegye közzé.

XXV.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja és Úszor települések társulásának az alternatív közlekedés fejlesztése
céljából történő létrehozására előterjesztett javaslatot, és jóváhagyta
1) Somorja és Úszor Települések Társulása az Alternatív Közlekedés Fejlesztése
Céljából nevű társulás létrehozásának szerződését
2) Somorja és Úszor Települések Társulása az Alternatív Közlekedés Fejlesztése
Céljából nevű társulás alapszabályát.

XXVI.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Városában a közvilágítás korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló
berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban megkötött koncesszionális
szerződés 2. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett javaslatot, és
24

a) Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendelet 4. paragrafusa 3. bekezdésének q) pontjával
összhangban jóváhagyta Somorja Városában a közvilágítás korszerűsítésével, a
közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
megkötött koncesszionális szerződés 2. mellékletét.
b) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a Somorja Városában a közvilágítás
korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatban megkötött koncesszionális szerződés 2. mellékletét
annak aláírása után az információk szabad áramlásáról kiadott 211/2000-es sz.
törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében a város
honlapján tegye közzé.

XXVII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Városában a közvilágítás korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló
berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban megkötött koncesszionális
szerződés 3. mellékletének a jóváhagyására előterjesztett javaslatot, és
a) Somorja Városának a város vagyonával való gazdálkodásról kiadott 3/2013-as sz.
általánosan kötelező érvényű rendelet 4. paragrafusa 3. bekezdésének q) pontjával
összhangban jóváhagyta Somorja Városában a közvilágítás korszerűsítésével, a
közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
megkötött koncesszionális szerződés 3. mellékletét
b) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy a Somorja Városában a közvilágítás
korszerűsítésével, a közvilágítást szolgáló berendezések üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatban megkötött koncesszionális szerződés 3. mellékletét
annak aláírása után az információk szabad áramlásáról kiadott 211/2000-es sz.
törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében a város
honlapján tegye közzé.
c)

XXVIII.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a bérleti szerződésre előterjesztett javaslatot, és
a) nem hagyta jóvá a bérleti szerződés megkötését, amelynek tárgya a szerződés
javaslatában pontosan meghatározott, a Somorja kataszterében levő kikötő mólója
ingó vagyonának a bérbe vétele. A tervezett szerződő felek:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.
Somorja Városa

mint bérbe adó
mint bérelő

b) a VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vállalatnak javasolja, hogy a szóban
forgó bérleti szerződést a PRO DANUBIA nevű, az önkormányzatokról szóló
369/1990-es sz. törvény 20. és 20.b paragrafusaival összhangban egy konkrét cél: a
környező falvaknak a dunai helyi személyszállítás megvalósítása céljából
létrehozott társulásával kösse meg.
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XXIX.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Somorja Város költségvetési szervezete – a somorjai Városi Művelődési
Központ, (930 01 Šamorín, Veterná 8.). új igazgatójának a kinevezésére előterjesztett
javaslatot, és az önkormányzatokról kiadott 369/1999-es sz. törvény 11. paragrafusa 4.
bekezdésének l) pontjával, ill. e törvény későbbi kiegészítéseivel és módosításaival
összhangban a somorjai Városi Művelődési Központ, (930 01 Šamorín, Veterná 8.). új
igazgatójává Nagy Myrtill magisztert nevezte ki.

Orosz Csaba mérnök,
Somorja Város polgármester-helyettese

Hitelesítők:

Bárdos Gábor,
a város polgármestere

Kovács Koppány

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

Faragó Zoltán

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

Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele:
Nagy József
MUDr. Varga Renáta
Duduc Tibor mérnök

…………………………………………..
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Általánosan kötelező érvényű rendelet
8/2015 szám alatt
jóváhagyta Somorja Városi Önkormányzata
a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
I.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Somorja Város 5/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére
előterjesztett javaslatot, amely kiegészíti az 5/2014-es számú, a Somorja Város területén levő
eladóhelyeken a termékek árusításának és a szolgáltatások nyújtásának a feltételeiről szóló, a
piaci árusítás és az alkalmi vásárok eladási rendtartását is tartalmazó általánosan kötelező
érvényű rendeletre előterjesztett javaslatot és
a) az előterjesztett terjedelemben, ill. az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal
jóváhagyta Somorja Város 5/2015-ös sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét,
amely kiegészíti az 5/2014-es számú, a Somorja Város területén levő eladóhelyeken a
termékek árusításának és a szolgáltatások nyújtásának a feltételeiről szóló, a piaci
árusítás és az alkalmi vásárok eladási rendtartását is tartalmazó általánosan kötelező
érvényű rendeletet,
b) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy Somorja Város 5/2015-ös sz.
általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely kiegészíti az 5/2014-es számú, a Somorja
Város területén levő eladóhelyeken a termékek árusításának és a szolgáltatások
nyújtásának a feltételeiről szóló, a piaci árusítás és az alkalmi vásárok eladási
rendtartását is tartalmazó általánosan kötelező érvényű rendeletet, tegye közzé a város
hivatalos tábláján és a város honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. október 10-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

II.
Somorja Városi Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én megtartott ülésén megtárgyalta
Somorja Város 6/2015-ös sz., Somorja Város területrendezési tervének 2. módosításait és
kiegészítéseit tartalmazó általánosan kötelező érvényű rendelet jóváhagyására előterjesztett
javaslatot, és
A) tudomásul vette
1) Somorja Város területrendezési terve – a 2-es sz. módosításokat és
kiegészítéseket tartalmazó – beszerzéséről elhangzott jelentést
2) a nagyszombati járási építkezési és lakásügyi szakosztályának a 2015. augusztus
8-án kelt OU-TT-OVBP1-2015/027929/Ha jelzésű állásfoglalását Somorja Város
területrendezési terve 2-es sz. módosításait és kiegészítéseit tartalmazó változat
javaslatával kapcsolatban.
B) jóváhagyta
1) Somorja Város 6/2015-ös sz., Somorja Város területrendezési tervének 2.
módosításait és kiegészítéseit tartalmazó általánosan kötelező érvényű rendelet
jóváhagyására előterjesztett javaslatot, amely kiegészíti és módosítja Somorja
Város 13/2007-es sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét, és amely által
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Somorja Város 5/2010-es sz. általánosan kötelező érvényű rendeletében a
városrendezési tervdokumentáció betartása kötelezővé válik.
2) A jóváhagyó szerv Somorja Város területrendezési terve 2. módosításainak és
kiegészítéseinek jóváhagyására során elhangzott ellenvetésekkel és
észrevételekkel kapcsolatos döntéseit.
C) megbízta Somorja Városi Hivatalát, hogy
1) biztosítsa Somorja Város területrendezési terve 2. módosításait és kiegészítéseit is
tartalmazó tisztázat (levonat) kidolgozását.
Határidő:
Felelős:

a jóváhagyás után egy hónapon belül
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

2) Somorja Város területrendezési terve 2. módosításait és kiegészítéseit is tartalmazó
tisztázat letétbe helyezését
- a nagyszombati járási építkezési és lakásügyi szakosztályán,
- Somorja közös építkezési hivatalában,
- Somorja Városi Hivatalában.
Határidő:
Felelős:

a jóváhagyás után három hónapon belül
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

3) a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériumának
küldje el a bejegyzésre vonatkozó értesítő levelet, amely tartalmazza a város
területrendezési tervét, valamint a jóváhagyására vonatkozó határozat másolatát.
Határidő:
Felelős:

a jóváhagyás után három hónapon belül
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

4) a területrendezési tervekről és építkezési rendtartásról (építkezési törvény) kiadott
50/1976-os sz. törvény 27. paragrafusa, e törvény későbbi kiegészítései és
módosításai értelmében, tegye közzé Somorja Város 6/2015-ös sz. általánosan
kötelező érvényű rendeletét, azaz a város kötelezővé vált területrendezési tervét, a
területrendezési terv 2-es sz. módosításait és kiegészítéseit is tartalmazó változatát a
szokásos módon, valamint a város honlapján is.
Határidő:
Felelős:

2015. október 1-ig
Sármány Ervin mérnök, Somorja Városi Hivatalának vezetője

D) feladatul adta Somorja Városi Hivatalának, hogy gyorsított ütemben dolgozza ki és
jóváhagyás végett terjessze elő a területrendezési terv 3-as sz. változatát, amely
tartalmazni fogja az olyan létesítmény megépítésének a tilalmát Somorja minden
kataszterében, amely a szemét likvidálását égetéssel vagy egyéb módon szándékozik
megoldani.
Orosz Csaba mérnök,
Somorja Város polgármester-helyettese
Hitelesítők:

Kovács Koppány
Faragó Zoltán

Bárdos Gábor,
a város polgármestere
................................................
.................................................

Lejegyezte a javaslóbizottság, melynek összetétele:
Nagy József
MUDr. Varga Renáta
Duduc Tibor mérnök

…………………………………………..
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