24. sz. jegyzőkönyv
a Városi Képviselőtestület rendkívüli üléséről
Somorján, 2017.04.25-én
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 rendkívüli ülését.
A város polgármestere Bárdos Gábor megnyitotta az ülést, üdvözölte a
jelen lévő képviselőket és városi hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a 19
képviselőből 18 van jelen, ezért a városi képviselőtestület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Boróková Katarínát jelölte
ki.
A javaslattevő bizottság javasolt összetétele: Ing. Tóth Imre, MUDr. Varga
Renáta és Faragó Zoltán.
1. szavazás - a javaslattevő bizottság összetételéről
a jelen lévő képviselők száma - 18
igen - 18
nem - 0
tartózkodott - 0
A jegyzőkönyv hitelesítői: Kovács Koppány és Orosz Csaba.
2. szavazás: - a jegyzőkönyv hitelesítőinek jóváhagyása
a jelen lévő képviselők száma - 18
igen - 18
nem - 0
tartózkodott - 0
Az ülés programjának kiegészítése:
A benyújtott programmal kapcsolatban semmilyen kiegészítő javaslat nem
hangzott el.
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
3. szavazás: - az ülés programjáról
a jelen lévő képviselők száma - 18
igen - 18
nem - 0
tartózkodott - 0
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2.

A Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat
/MPBH Šamorín, s.r.o./ ügyvezetője tisztségéről
való lemondásának megvitatása

Bárdos Gábor, a város polgármestere elmondta, hogy2017.04.24-én kézhez
kapta Ing. Pogány Tibor lemondását a 100%-os városi tulajdonban lévő Somorjai
Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft. ügyvezetői tisztségéből. Megállapította, hogy
a vállalat ügyvezetői tisztségéből való lemondás szabályszerű aláírással volt ellátva,
az aláírás hitelességét közjegyző hitelesítette és igazolta úgy, ahogy azt a törvény
előírja.
A város polgármestere a továbbiakban elmondta, hogy Ing. Pogány Tibor úrral
személyesen beszél az ügyvezetői tisztségből való lemondását követően arról, hogy
milyen időponttól adja át a tisztséget, hogy minél előbb sor kerülhessen a
felszabaduló tisztség betöltésére vonatkozó pályázat kiírására, amellyel
kapcsolatban haladéktalanul össze kell hívni a városi képviselőtestület rendkívüli
ülését.
A települési önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 11.§ 4. bek. l
pontja hatályos rendelkezései értelmében a települési önkormányzat jogosult
„költségvetési és dotációs szervezeteket hozhat létre, szüntethet meg és ellenőrizhet,
és a polgármester javaslatára kinevezheti és visszahívhatja azok vezetőit
(igazgatóit), kereskedelmi társaságokat és más jogi személyeket alapíthat és
szüntethet meg és jóváhagyhatja a település képviselőit azok képviseleti és ellenőrző
szerveibe, valamint jóváhagyhatja a település jogi személyen belüli vagyonrészét”.
Kérdések és hozzászólások nem hangzottak el.
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
4. szavazás - a Somorjai Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft. ügyvezetői
tisztségéből való lemondásról
a jelen lévő képviselők száma - 18
igen - 15
nem - 0
tartózkodott - 3
A város polgármestere - a lakásgazdálkodási vállalat megüresedett ügyvezetői
tisztségére pályázatot kell kiírni és ebben az ügyben a képviselőtestületnek
határozatot kell hoznia.
A javaslattevő bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
5. szavazás - a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat Kft. ügyvezetői tisztségének
a jelen lévő képviselők száma – 18
betöltésére vonatkozó pályázat kiírás
igen - 17
nem - 0
tartózkodott - 1
A városi képviselőtestület ülésének valamennyi programpontja megvitatásra
került, a város polgármestere megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette.
Lejegyezte: Katarína Boróková
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