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22. sz. jegyzőkönyv 
a Városi Képviselőtestület üléséről 

Somorján, 2017.04.06-án 
 
 
 
Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 
 
 

1. Megnyitó 
 
A város polgármestere a Szlovák Nemzeti Tanács települési 

önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvénye 12. § 1. bekezdése értelmében 
összehívta a városi képviselőtestület ülését. 

A város polgármestere Bárdos Gábor megnyitotta az ülést, üdvözölte a 
jelen lévő képviselőket, a polgárokat és városi hivatal munkatársait. Megállapította, 
hogy a 19 képviselőből 17 van jelen, ezért a városi képviselőtestület határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezetőnek Boróková Katarínát jelölte ki. 
Szavazatszámlálónak Horváth Máriát jelölte ki. 
A javaslattevő bizottság javasolt összetétele: Keresztes Róbert, Mgr. 

Domsitz Márton és Prof. Ing. Élesztős Pál, CSc.  
1. szavazás - a javaslattevő bizottság összetételéről 
a jelen lévő képviselők száma - 17 
igen –  17  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
A jegyzőkönyv hitelesítői: Jáger Angéla és PaedDr. Veres Gábor.  
2. szavazás: - a jegyzőkönyv hitelesítőinek jóváhagyása 
a jelen lévő képviselők száma - 17 
igen - 17 
nem - 0 
tartózkodott - 0 

 
Az ülés programjának kiegészítése: 
A város polgármestere javaslatot tett az előterjesztett program 12. pontjának 

törlésére - Javaslat a Somorja város kataszteri területén található ingatlanvagyon 
bérbe adásának jóváhagyására (CZ Slovakia, s.r.) 

Orosz Csaba - az Egyéb pontok között javaslatot tett a következő anyag 
megtárgyalására: Javaslat Somorja város polgármestere 2017-es évi bérének 
meghatározására. 

Egyéb javaslat az ülés programjának módosítására, ill. kiegészítésére nem 
hangzott el. 
3. szavazás: - az ülés programjának módosításáról és kiegészítéséről 
a jelen lévő képviselők száma - 17 
igen - 17 
nem - 0 
tartózkodott - 0 
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A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
4. szavazás: - az ülés programjáról 
a jelen lévő képviselők száma - 17 
igen - 17 
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
2. A város főellenőrének állásfoglalása Somorja 

város és a város által irányított költségvetési 
szervezetek 2016-os évi zárszámadásáról 

 
Ing. Lelkes János - előterjesztette az anyagot. 
Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
5. szavazás - a város és az általa irányított költségvetési szervezetek 2016-os 

évi zárszámadásáról szóló főellenőri állásfoglalás jóváhagyása 
jelenlévő képviselők száma - 18    (időközben megérkezett Ing. 

Šoltés Erika) 
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
3. Somorja város és a város által irányított 

költségvetési szervezetek éves beszámolója, 
zárszámadása és éves jelentése a 2016-os évre 
vonatkozóan 

 
Ing. Tóth Imre - előterjesztette az anyagot. Hozzátette, hogy a város pénzügyi 

és vagyongazdálkodási szakbizottsága az anyagot megvitatta és elfogadásra 
javasolja a város képviselőtestületének. 

Ing. Bauer Edit - javaslatot tett, hogy a határozati javaslatba kerüljön be egy 
újabb feladat a városi hivatal számára, mégpedig hogy az elkövetkező időszakban a 
hivatal a város által irányított költségvetési szervezetek zárszámadásának és éves 
jelentésének vonatkozó szöveges részét nyújtsa be megvitatásra a városi 
képviselőtestület illetékes szakbizottságai részére. 

A város polgármestere szavaztatott a képviselői javaslatról. 
6. szavazás - a határozati javaslat kiegészítéséről a Városi Hivatal számára 

megszabott fenti feladattal 
a jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
További kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
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7. szavazás - a város és a város által irányított költségvetési szervezetek éves 
beszámolójáról, zárszámadásáról és éves jelentéséről a 2016-os évre  

a jelen lévő képviselők száma - 18   
igen - 18  
nem - 0  
tartózkodott - 0 

 
 

4. Az 2/2017 sz. ÁKR jóváhagyására vonatkozó 
javaslat, amely módosítja és kiegészíti a Somorja 
város területén érvényes helyi fejlesztési illetékről 
szóló 10/2016. sz. általánosan kötelező érvényű 
rendeletet  

 
Ing. Tóth Imre - előterjesztette az anyagot. Hozzátette, hogy a város pénzügyi 

és vagyongazdálkodási szakbizottsága a szóban forgó javaslatot megvitatta és azt a 
beterjesztett megszövegezésben elfogadásra javasolja a város 
képviselőtestületének. Az ÁKR javaslatát 2017.03.14-én kifüggesztették a város 
hirdetőtábláján, és azt Somorja város polgárai 2017.03.24-ig véleményezhették. Az 
ÁKR javaslatához nem érkezett hozzászólás. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
8. szavazás - a 2/2017 sz. ÁKR-ről 
a jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 15 
nem - 1 
tartózkodott - 2 
 
 
5. Javaslat az 3/2017 sz. ÁKR jóváhagyására, amely 

módosítja és kiegészíti Somorja város 
kommunális hulladékot és építési törmeléket 
terhelő helyi illetékről szóló 15/2015 sz. 
általánosan kötelező érvényű rendeletét 

 
Prof. Ing. Élesztős Pál – előterjesztette az anyagot. Hozzátette, hogy a 

beterjesztett ÁKR-t megvitatta a város pénzügyi és vagyongazdálkodási 
szakbizottsága, valamint környezetvédelmi szakbizottsága, mindkét szakbizottság az 
idézett ÁKR módosítását elfogadásra javasolja Somorja város képviselőtestületének. 
Az ÁKR javaslatát 2017.03.20-án kifüggesztették a város hirdetőtábláján, és azt 
Somorja város polgárai 2017.03.30-ig véleményezhették. Az ÁKR javaslatához a 
megszabott határidőig nem érkezett hozzászólás. 

Mgr. Domsitz Márton - javaslatot tett a 1. cikkely 6. § 5. bek. d) pontjának 
kiegészítésére:.... 15 napon belül kifizeti:... 

További kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
9. szavazás - a 3/2017 sz. ÁKR-ről 
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a jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
6. A szállítószolgálatról szóló 4/2017 sz. ÁKR 

javaslatának jóváhagyása  
 
Ing. Bauer Edit - beterjesztette az anyagot. Hozzátette, hogy a város szociális, 

egészségügyi és lakásügyi szakbizottsága, valamint pénzügyi és 
vagyongazdálkodási szakbizottsága az anyagot megvitatta és elfogadásra javasolja 
a város képviselőtestületének. 

Ing. Pogány Tibor - javaslatot tett a 7. § 1. bek. a) pontjában a következő 
szavak cseréjére:... Bős város között... helyett: ....a szolgáltató székhelye között... 

További kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
10. szavazás - a 4/2017 sz. ÁKR-ről 
a jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
7. A szociális szolgáltatások közösségi terve a 2017 

- 2020-as időszakra Somorján - a javaslat 
jóváhagyása  

 
Ing. Bauer Edit - beterjesztette az anyagot. Hozzátette, hogy a város szociális, 

egészségügyi és lakásügyi szakbizottsága, valamint pénzügyi és 
vagyongazdálkodási szakbizottsága az anyagot megvitatta és elfogadásra javasolja 
a város képviselőtestületének. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
11. szavazás - A szociális szolgáltatások közösségi tervének jóváhagyásáról a 

2017 - 2020-as időszakra  
a jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18  
nem - 0   
tartózkodott - 0 
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8. Javaslat a város Bucsuháza városrész kataszteri 
területén elhelyezkedő ingatlanvagyonának 
átruházására különleges elbírálás alá eső okból 
(Klúcsik István) 

 
Faragó Zoltán - előterjesztette az anyagot. 

 Az anyagot a városi képviselőtestület három szakbizottsága vitatta meg: az 
építésügyi és területi közigazgatási szakbizottsága, amely a tervet megvitatásra 
javasolta a képviselőtestület legközelebbi ülésén, valamint a város pénzügyi és 
vagyongazdálkodási szakbizottsága, amely ugyancsak ajánlja a földterület eladását, 
mégpedig a 65,- €/m2 vételár fejében és egyben előterjeszteni javasolja a 
képviselőtestületnek, végül harmadikként a Tejfalu városrészért felelős szakbizottság 
is megvitatta a javaslatot. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
12. szavazás - a város ingatlanvagyona átruházásának jóváhagyásáról Klúcsik 

István részére 
a jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 18    
nem - 0    
tartózkodott – 0 
 
 
9. Javaslat a város Bucsuháza városrész kataszteri 

területén elhelyezkedő ingatlanvagyonának 
átruházására különleges elbírálás alá eső okból 
(Mgr. Zuzana Horváthová) 

 
Faragó Zoltán - előterjesztette az anyagot. 
 Az anyagot a városi képviselőtestület három szakbizottsága vitatta meg: az 

építésügyi és területi közigazgatási szakbizottsága, amely a tervet megvitatásra 
javasolta a képviselőtestület legközelebbi ülésén, valamint a város pénzügyi és 
vagyongazdálkodási szakbizottsága, amely ugyancsak ajánlja a földterület eladását, 
mégpedig a 65,- €/m2 vételár fejében. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
13. szavazás - a város ingatlanvagyonának átruházásáról Mgr. Zuzana 

Horváthová részére  
a jelen lévő képviselők száma - 18       
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
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10. Javaslat a város Bucsuháza kataszteri területén 
elhelyezkedő ingatlanvagyonának átruházására 
különleges elbírálás alá eső okból (Szabados 
József) 

 
Faragó Zoltán - előterjesztette az anyagot. 
 Az anyagot a városi képviselőtestület három szakbizottsága vitatta meg: az 

építésügyi és területi közigazgatási szakbizottsága, amely a tervet megvitatásra 
javasolta a képviselőtestület legközelebbi ülésén, valamint a város pénzügyi és 
vagyongazdálkodási szakbizottsága, amely ugyancsak ajánlja a földterület eladását, 
mégpedig a 65,- €/m2 vételár fejében. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
14. szavazás - a város ingatlanvagyonának átruházásáról Szabados József 

részére 
a jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18  
nem - 0    
tartózkodott - 0 
 
 
11. Javaslat a város Bucsuháza kataszteri területén 

elhelyezkedő ingatlanvagyonának átruházására 
különleges elbírálás alá eső okból (Szabados 
Imre) 

 
Faragó Zoltán - előterjesztette az anyagot. 

 Az anyagot a város képviselőtestület három bizottsága vitatta meg: az 
építésügyi és területi közigazgatási bizottsága, amely a tervet megvitatásra javasolta 
a képviselőtestület legközelebbi ülésére, valamint a város pénzügyi és 
vagyongazdálkodási bizottsága, amely ugyancsak ajánlja a földterület eladását, 
mégpedig a 65,- €/m2 vételár fejében. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
15. szavazás - a város ingatlanvagyonának átruházásáról Szabados Imre 

részére 
a jelen lévő képviselők száma - 18       
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
12. Javaslat Somorja város kataszteri területén 

elhelyezkedő ingatlanvagyonának bérbe adására  
(CZ Slovakia a. s.) 

 
Az anyag nem került megvitatásra, mivel azt visszavonták. 
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13. Javaslat Bérleti szerződés megkötésének 
jóváhagyására a Somorjai Evangélikus 
Egyházközösség telkén lévő közterület 
használata, ill. a Somorjai Evangélikus 
Egyházközösség telkén lévő, a város tulajdonát 
képező épület bérbe adása céljából 

 
Faragó Zoltán - előterjesztette az anyagot. 
Az anyagot megvitatta a képviselőtestület építésügyi és területi közigazgatási 

szakbizottsága, amely az ingatlanhoz kapcsolódó használati jogok tekintetében 
javasolta, hogy az anyag kerüljön beterjesztésre a képviselőtestület legközelebbi 
ülésére, valamint a város pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottsága, amely az 
egyházközösség javaslata alapján Bérleti szerződés megkötését javasolta a 
bérlemény használatáról, mégpedig évi 1,- € bérleti díj fejében a teljes területre 
vonatkozóan. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
16. szavazás -  Bérleti szerződés megkötéséről a Somorjai Evangélikus 

Egyházközösséggel közterület használatáról 
jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott – 0 
 
 
14. Javaslat a város költségvetéséből nyújtott 

támogatások elosztására a 2017-es évben  
 

14.1 sport és ifjúság 
 

Orosz Csaba - előterjesztette az anyagot. 
Az anyagot megvitatta a város sport- és ifjúsági szakbizottsága, valamint 

pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottsága, mindkettő elfogadásra javasolja a 
városi képviselőtestületnek.  

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
Javaslat a város költségvetéséből nyújtott támogatások elosztására a 2017-es 

évben 
jelen lévő képviselők száma - 18       
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
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14.2 kultúra és egyházak 
 

Kovács Koppány - előterjesztette az anyagot. 
Az anyagot megvitatta a város kulturális szakbizottsága, valamint pénzügyi és 

vagyongazdálkodási szakbizottsága. Mindkét szakbizottság elfogadásra javasolja az 
anyagot a képviselőtestületnek. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
18. szavazás - a város költségvetéséből nyújtott támogatások elosztásáról - 

kultúra és egyházak 
a jelen lévő képviselők száma - 18       
igen - 17  
nem - 0 
tartózkodott - 1 

 
 

14.3 oktatásügy 
 
PaedDr. Veres Gábor - beterjesztette az anyagot és hozzátette, hogy azt 

megvitatta az oktatási szakbizottság és elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 
Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
19. szavazás - a város költségvetéséből nyújtott támogatások elosztásáról a 

2017-es évre - oktatásügy 
a jelen lévő képviselők száma - 18       
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
15. Javaslat Somorja város díjainak odaítélésére  
 
15.1 Somorja Város Díszpolgára cím 

 
A város polgármestere előterjesztette az anyagot. Elmondta, hogy Somorja 

város Statútuma 44. cikkelye értelmében azon személyeknek, akik különösen 
jelentős módon hozzájárultak a város fejlesztéséhez és felvirágoztatásához, 
érdekeinek védelméhez és jó hírének terjesztéséhez a világban, vagy azoknak, akik 
az emberi ismereteket kimagasló alkotó teljesítménnyel gazdagították, a város 
képviselőtestülete Somorja Város Díszpolgára címet adományozhatja. A Somorja 
Város Díszpolgára cím adományozásáról rendszerint a város polgármesterének, az  
önkormányzatnak, a város lakosainak, a város területén tevékenykedő polgári 
társulásoknak, tudományos és  művészeti intézményeknek javaslatára az 
önkormányzat az összes képviselőjének 3/5-ös szavazattöbbségével dönt. A 
díszpolgári cím adományozásáról a város pecsétjével ellátott oklevelet állítanak ki, 
amelyet a város polgármestere ír alá. Az oklevelet rendszerint kétnyelvűen állítják ki 
oly módon, hogy azon a szöveget a kitüntetett anyanyelvén is feltüntetik. Az oklevél 
ünnepélyes átadására rendszerint a város önkormányzatának soron kívüli, ünnepi 
ülésén kerül sor.  A kitüntetett ebből az alkalomból, esetleg első somorjai látogatása 
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alkalmával, beírja nevét Somorja Város Emlékkönyvébe.  A Somorja Város 
Díszpolgára címet évente egy alkalommal ítélik oda. A díszpolgári cím vagy az egyéb 
kitüntetések adományozására vonatkozó részleteket a városi önkormányzat 
általánosan kötelező érvényű rendelettel szabályozhatja. 

Somorja Város Díszpolgára cím adományozását javasolták Somorjai Kiss 
Tibornak a képzőművészetek terén végzett több évtizedes kimagasló munkájáért és 
városunk jó hírnevének öregbítéséért. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
20. szavazás - Somorja Város Díszpolgára cím adományozásáról Somorjai 
Kiss Tibor részére 
a jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 

 
 

15.2 A Város Polgármesterének Díja 
 
Somorja város Statútumának 52. cikkelye értelmében A város 

polgármesterének díját a város érdekében végzett sikeres és eredményes 
tevékenységért adományozza. A díj odaítéléséről a polgármester az önkormányzat 
képviselőinek és a város polgárainak a javaslatára dönt. 

Somorja Város Polgármesterének Díját az önkormányzat által jóváhagyott 
összegű tárgyi ajándék és „A Polgármester Díja” feliratú, a város pecsétjének a 
lenyomatát és a polgármester aláírását tartalmazó okirat képezi. 

A Város Polgármesterének Díját jelentős évfordulók alkalmával ítélik oda.  
A város polgármestere döntött a város polgármestere díjának odaítéléséről a 

Csalló Néptáncegyüttesnek és Ivana Tisoňovának (AIN KARIM). 
Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
21. szavazás - a Város Polgármestere Díjának adományozásáról a Csalló 
Néptáncegyüttes és Ivana Tisoňová (AIN KARIM) részére 
A jelen lévő képviselők száma - 18 
igen - 17    
nem - 0    
tartózkodott – 1 
 
 
15.3 A PRO URBE Díj odaítélése  
 

 Somorja város Statútumának 45. cikkely alapján a PRO URBE díjat az alábbi 
esetekben ítélheti oda: 

a) a tudományokban, műszaki téren, a művészetekben, a publicisztikában és 
a közhasznú tevékenység területén elért kimagasló alkotó tevékenységért, 

b) olyan személyek tevékenységének elismeréseként, akik jelentős 
mértékben hozzájárultak a város gazdasági, kulturális vagy sportéletének 
a fejlesztéséhez, a város hazai és külföldi hírnevének öregbítéséhez, 

c) az emberi élet megmentésében, a város vagy a város polgárai 
vagyonának a megmentésében tanúsított tettek elismeréseként. 
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 Az önkormányzatnak a PRO URBE Díj odaítélésére javaslatot tehet az 
önkormányzat képviselője, a város polgármestere, a polgári társulások, egyesületek, 
tudományos és művészeti intézmények, a város polgárai. A javaslatot megfelelően 
meg kell indokolni. A PRO URBE Díj a város címerét ábrázoló plakett és 500.- € 
jutalom átadásával jár. A PRO URBE Díj odaítéléséről oklevelet állítanak ki, amely 
tartalmazza a kitüntetett teljes nevét, a díj odaítélésének dátumát, a város pecsétjét 
és a polgármester aláírását. A PRO URBE Díjat a város polgármestere ünnepélyes 
keretek között, rendszerint az önkormányzat soron kívüli, ünnepi ülésén adja át.  
 A PRO URBE Díjat évente legfeljebb egy alkalommal lehet odaítélni, 
miközben a kitüntetett természetes  személyek száma nincs korlátozva. A PRO 
URBE Díjat ugyanannak a személynek legfeljebb négy év után lehet újból odaítélni. 
 A PRO URBE Díj odaítéléséről az önkormányzat az összes képviselő 3/5-ös 
szavazattöbbségével dönt. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
22. szavazás - A PRO URBE Díj odaítéléséről két díjazottnak, Hecht 
Annának és Stanislav Biskupičnak (mindkettőjüknek In memoriam)  
a részt vevő képviselők száma - 18  
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 
 
 
15.4 Somorja Város Különdíjának odaítélése 
 
Somorja város Statútumának 46. cikkelye értelmében a város különdíjai a 

következők: 
- PRO CULTURA 
- PRO HUMANA 
- PRO CIVIS 
- PRO HONORIS 
- PRO FUTURA (a továbbiakban „díj“). 
A díjakat a város évente egyszer a város polgármesterének, a képviselőknek, 

a polgári társulásoknak, az egyesületeknek, az intézményeknek vagy a város 
polgárainak a javaslatára ítéli oda. A javaslatokat az önkormányzat illetékes 
szakbizottsága gyűjti össze, értékeli és terjeszti az önkormányzat elé a végleges 
javaslatot. A javaslatot megfelelően meg kell indokolni. A díjat csak olyan 
személynek lehet odaítélni, akinek közvetlen kapcsolata van a várossal. A díj egy 
művészi tárgy, a díj nevét és a város címerét ábrázoló oklevél, valamint 300.- € 
jutalom átadásával jár. A díj odaítéléséről az önkormányzat az összes képviselő 3/5-
ös szavazattöbbségével dönt. A díjat a város polgármestere ünnepélyes keretek 
között, rendszerint az önkormányzat ünnepi ülésén adja át. Az önkormányzat 
ugyanazt a különdíjat évente legfeljebb két személynek ítélheti oda; az adott évben a 
különdíjjal kitüntetettek száma legfeljebb 10 személy lehet. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
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A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
23. szavazás - Somorja Város Különdíjának odaítéléséről öt díjazott részére 
a jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18    
nem – 0   
tartózkodott - 0 

 
 

16. Képviselői interpellációk 
 
Képviselői interpelláció nem került benyújtásra. 
 
 
 
A város polgármestere átadta a képviselőtestületi ülés vezetését a város 

alpolgármesterének. 
 
 
 
17. Lakossági hozzászólások 
 
Végh Ákos - két év után röviden összefoglalta a MOZI KLUB működését és 

üzemeltetését az általuk bérelt Mozi épületében, és levetítette a különböző 
rendezvényekről és előadásokról szóló videókat és fotókat. 

 
 
18. Egyéb 

 
18.1 Javaslat Somorja város polgármestere 2017-es évi 

bérének meghatározására. 
 

Ing. Tóth Imre - előterjesztette az anyagot és hozzátette, hogy az anyagot 
megvitatta a város pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága. 

A SzK NT települések és városok polgármestereinek jogállásáról és 
bérezéséről szóló 253/1994 sz. törvénye 3.§ 1. bekezdése hatályos rendelkezései 
értelmében a polgármesternek olyan összegű munkabér jár, amely a SZK Statisztikai 
Hivatalának adatai szerinti, előző naptári hónapra vonatkozó nemzetgazdasági 
átlagbér és az idézett törvény 4. § 1. bekezdése szerinti szorzó szorzataként kerül 
meghatározásra. A bér összegét egész euróra felfelé kell kerekíteni. 

A polgármester bére nem lehet alacsonyabb, mint amit az idézett törvény 3.§ 
1. bekezdése tartalmaz. A városi képviselőtestület ezt a bért akár 70%-kal 
megemelheti. 

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala nyilvánosságra hozta a 2016-os 
évben érvényes nemzetgazdasági átlagbér összegét, ami 912,- €. A 2,53-as szorzót 
a 253/1994 sz. törvény 4.§ 1. bekezdése határozza meg, 6. csoport: 10 001-től 20 
000 lakosig. 

Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el. 
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
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24. szavazás - a város polgármestere bérének meghatározásáról a 2017-es 
évre 
a jelen lévő képviselők száma - 18      
igen - 18  
nem - 0 
tartózkodott - 0 

 
 Az utolsó programpontot - a város ünnepi ülése - követően a város 
alpolgármestere emlékeztette a jelenlévőket, hogy április 8-án, szombaton kerül 
megrendezésre a városi képviselőtestület ünnepi ülése, amelyen átadják a város 
jelen ülésen jóváhagyott díjait. 
 

A városi képviselőtestület ülésének valamennyi programpontja megvitatásra 
került, a város alpolgármestere megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Lejegyezte: Katarína Boróková 
 


