
Somorja Város Önkormányzata Képviselő-
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2/2019 számú dokumentumtár
A 2019.02.14-én elfogadott határozatok

 
 

I.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megválasztotta:
-          a javasló bizottságot az alábbi összetételben: Mgr. Balheimová Henrieta, MUDr.

Varga Renáta és Mgr. Domsitz  Márton.
 

-          a mandátumvizsgáló bizottságot az alábbi összetételben: Ing. Élesztős, Pavel
PhD.; Hideghéty Csaba és PaedDr. Varju Peter.

 
-           
-          a jegyzőkönyv-hitelesítőket:  PaedDr. Veres Gábort és Czafik Ladislavot.

 
 
II.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén jóváhagyta

a javasolt Napirendet, az Egyéb pontban kiegészítve:
-          Javaslat a Bratislavská 88, 931 01 Šamorín székhelyű AREA s.r.o./Kft.

ügyvezetője kinevezésének jóváhagyására.
 

 
III.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta  A határozatok teljesítését, és
 
A)  tudomásul vette az előterjesztett jelentést,

 
B)   jóváhagyta az alábbi számmal elfogadott határozatok teljesítését: 

13/2016/XI./b);       20/2017/VI./b);         27/2017/XIII./b);    29/2017/V./b); 
29/2017/VI./b);        29/2017/IV./b/1;       29/2017/IV./b/2;     29/2017/ VII./b); 29/2017/
VIII./b);                   29/2017/XII./b); 30/2018/IV./D/1); 30/2018/IV./D/2); 30/2018/V./B);
30/2018/V./C); 30/2018/VI./B); 30/2018/IX./B); 30/2018/XI./B);     30/2018/XII./B);  
31/2018/IV./C/1/a);  31/2018/IV./C/1/b);  31/2018/IV./C/1/c);  31/2018/IV./C/2);  
31/2018/XV./b); 31/2018/XVI./B);     31/2018/XXIII./B);    31/2018/XXIV./B);    
33/2018/IV./B);     33/2018/VI./B);        33/2018/IX./b);            33/2018/X./b);        
33/2018/XI./b);                33/2018/XIV./b);      33/2018/XV./B);   33/2018/XIX./b);
33/2018/XXIV./b);  34/2018/IX./b);      35/2018/V./b);       35/2018/VI/b);  
35/2018/VII./b);      1/2018/VIII./1);       1/2018/VIII./2);      

C)   leszögezte, hogy az alábbi számú határozatok teljesítése folyamatban van:
21/2005/XXVI.;     25/2005/X./C);        26/2010/VII./1);     15/2012/XX./b/2);    
10/2015/IV./3/a);    13/2016/IX.;          17/2016/XIII./b);     29/2017/IV./b/3;         
33/2018/VIII./B);      34/2018/IV./B);        35/2018/XX.;         35/2018/XXI./c);   
 

IV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta  „A városi főellenőr állásfoglalását Somorja Város 2019., 2020. és 2021. évre
javasolt költségvetése kapcsán“, és a beterjesztett terjedelemben tudomásul vette azt.

 



 
V.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta Somorja Város többéves, 2019-2021. évekre javasolt költségvetésének
ütemtervét, és

 
A)       megállapította, hogy a folyó költségvetés és a pénzügyi műveletek költségvetése

2018-ban többlettel zárul. Ez a többlet a tőkeköltségvetés hiányának pótlására
szolgál,

 
B)   jóváhagyta  Somorja Város 2019. évre javasolt költségvetését  

a beterjesztett terjedelemben
 

C)                tudomásul vette az információkat a város többéves, 2020. és 2021. évre
javasolt költségvetéséről

 
D)   feladatul adta a Városi Hivatalnak

1)      a gazdaságosság elve betartása mellett 5%-os  tartalék kialakítását a folyó
kiadások területén, hogy ezáltal biztosított legyen a Város zökkenőmentes
működése és fejlődése. A tartalék megszüntetéséről a VKT 2019. IV.
negyedévében hoz határozatot, esetleg év közben,        a finanszírozásban
előálló vészhelyzet esetén.    
 

                           Határidő:                                           2019.12.31.
Felelős:               a költségvetésért felelős szerv – VH, a költségvetési

szervezetek igazgatói
 

2)  a város többéves, 2019-2021. évekre jóváhagyott költségvetési
programját a szokott módon a köztereken, valamint Somorja Város   
honlapján hozza nyilvánosságra

 
Határidő:               2018.02.28.
Felelős:               Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal elöljárója
 
 
 
VI.

              Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén
jóváhagyta A városi főellenőr 2019. év I. félévre tervezett ellenőrzéseire benyújtott javaslatot,
és

A) jóváhagyta a Tervezetet a városi főellenőr 2019. év I. félévben esedékes 
    ellenőrzéseiről a benyújtott terjedelemben,

 
B) feladatul adta a városi főellenőrnek, hogy az ellenőrzéseket a benyújtott 
     tervezettel összhangban végezze el
 
C) megbízta a városi főellenőrt az elenőrző tevékenység végrehajtásával
    a benyújtott tervezet alapján

 
Határidő:               2019.06.30.
Felelős:                             Lelkes J8n mérnök, városi főellenőr

 
 
VII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén



megtárgyalta Somorja Város 1/2019 számú általánosan kötelező érvényű rendeletének
javaslatát (a továbbiakban csak ÁKR), amely megszabja a Város iskolaalapítói hatáskörébe
tartozó művészeti alapiskola, óvodák és egyéb okatási intézmények finanszírozásának
részleteit 2019-ben, és

 
A)       jóváhagyta a beterjesztett terjedelemben Somorja Város 1/2019 számú ÁKR-ét,

amely megszabja a Város iskolaalapítói hatáskörébe tartozó művészeti alapiskola,
óvodák és egyéb okatási intézmények finanszírozásának részleteit 2019-ben az egy
tanulóra eső bér- és üzemeltetési költségtámogatás alapján
 

B)       feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy a jóváhagyás után Somorja Város 1/2019
számú általánosan kötelező érvényű rendeletét a szokott módon a köztereken,
valamint Somorja Város honlapján hozza nyilvánosságra
 
Határidő:               2019.02.18.
Felelős:                             Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal

elöljárója
 

 
VIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a 2/2019 számú általánosan kötelező érvényű rendeletre benyújtott javaslatot (a
továbbiakban csak ÁKR), amely megváltoztatja és  kiegészíti Somorja Város 5/2016 számú,
Somorja Város hulladékgazdálkodását szabályozó ÁKR-ét, és

 
a)         jóváhagyta az előterjesztett terjedelemben Somorja Város 2/2019 számú

általánosan kötelező érvényű rendeletét, amelynek hatályba lépésével megváltozik
és kiegészül  Somorja Város 5/2016 számú, Somorja Város hulladékgazdálkodását
szabályozó ÁKR-e,
 

b)  feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy a jóváhagyás után Somorja Város
2/2019 számú általánosan kötelező érvényű rendeletét a szokott módon   
a köztereken, valamint Somorja Város honlapján hozza nyilvánosságra.
 
Határidő:               2019.02.18.
Felelős:                             Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal

elöljárója
 
IX.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Somorja Város választott tisztségviselői etikai kódexének
jóváhagyására, és
                  

a)        jóváhagyta Somorja Város választott tisztségviselői etikai kódexét (a továbbiakban
csak „Etikai  kódex“), az alábbi változtatásokkal:
5. cikk 1. bekezdése v utolsó sorából kimarad a „politikai“ szó.
a 15. cikk 1. bekezdését teljes egészében kihagyják

b) feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy az Etikai kódexet jóváhagyása
után a szokott módon a köztereken, valamint Somorja Város honlapján hozza
nyilvánosságra.
 
Határidő:               2019.02.20.
Felelős:                             Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal

elöljárója
 
X.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén



megtárgyalta a Tájékoztatást az SZK Legfelsőbb Ellenőrzési  Hivatala ellenőrzéséről és az
ennek kapcsán elfogadott intézkedésekről, és
 

A)     leszögezte, hogy
 

a)      előterjesztésre került és megtárgyalták a teljes anyagot, amely a A háztartási
hulladék szelektív gyűjtésének hatékonyságáról és érvényességéről végzett
ellenőrzés lezárásakor készült, és amelyet
a Z-007333/2018/1130/RMC jegyzőkönyv tartalmaz,  
 

b)      Somorja Város KT tagjai megismerkedtek az ellenőrzés eredményeivel, valamint
az ellenőrzéskor megállapított  hiányosságok elhárítására elfogadott
intézkedésekkel.
 

B)     tudomásul vette
 

a)        A háztartási hulladék szelektív gyűjtésének hatékonyságáról és hatályáról
készített jegyzőkönyvben foglaltakat, valamint a Város polgármestere által
a jegyzőkönyvben és az előterjesztett jelentésben kifogásolt hiányosságok
eltávolítására foganatosított intézkedéseket,
 

b)        a Város polgármesterének levelét – amelyben kéri az ellenőrzés során
megállapított és a jegyzőkönyvben feltüntetett hiányosságok eltávolítása céljából
szükséges intézkedések elfogadását,
 

C)     feladatul adta a Városi Hivatal elöljárójának, hogy biztosítsa  az ellenőrzésről készült
jegyzőkönyvben feltüntetett hiányosságok eltávolítására elfogadott intézkedések
megvalósítását.
 
Határidő:               2019.02.28.
Felelős:                             Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal

elöljárója
 

 
XI.

                   Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén
megtárgyalta a Javaslatot a Tejfalu kataszterében található ingatlan megvásárlásának
jóváhagyására – azaz a Tejfalu kataszterében található, az EKN telekkönyvben 294/1 helyrajzi
számmal szereplő telekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, a Tt. 278/1993 számú,
az állami vagyon kezeléséről szóló törvénye 8e. § d pontja és annak későbbi kiegészítései
alapján, és jóváhagyta az ingatlan megvásárlását, mégpedig az E telekkönyvben 294/1
helyrajzi számmal szántóföldként feltüntetett 114 m2 nagyságú, a Dunaszerdahelyi Járási
Hivatal Kataszteri osztályán az 1561 számú tulajdonlapon a Trnavai Járási Hivatal, Kollárova 8,
917 02 Trnava kizárólagos tulajdonaként feltüntetett telek megvásárlását 205,- Euróért,
amennyiben teljesülnek a szerződésben foglalt feltételek, azaz  a Tt. 278/1993 számú törvénye
11. § 3. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a telek megvételével lehetővé válik, hogy
Somorja Város közhasznú szolgáltatásokat nyújthasson.
 

XII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a Somorja Várost illető elővásárlási jogi teher bejegyzésének
törlésére az 1157. számú tulajdonlapon, és jóváhagyta a C telekkönyvben  1057. számmal
jelölt tulajdonlapon szereplő, Tejfalu kataszterében található 348/3 helyrajzi számú 125 m2

nagyságú beépített terület és udvar tehermentesítését,  a C telekkönyv  1057. számú
tulajdonlapján szereplő teher törlését biztosító szerződés megkötésével a szerződő felek:

 



Somorja Város,  a telek eladója – a szolgalmi jog jogosultja
             

Katarína Fischbornová, rod. Fischbornová, lakhelye Spojná ulica 3, 931 01 Šamorín
– Mliečno – a vevő, a telek jelenlegi tulajdonosa  - a szolgalmi jog kötelezettjei közt.
 

 
 
XIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot városi ingatlan – SO – 04 objektum, Közvilágítás, SO – 08 objektum
Utak és gyalogjárók átruházására, a „Labyrint Épületegyüttes – 155 családi ház“ felépítése
kapcsán, és jóváhagyta a Somorja kataszterében kiépített infrastruktúra és a „Labyrint
Épületegyüttes – 155 családi ház“-hoz tartozó építmények, az SO – 04 Közvilágítás, valamint
az SO – 08 Utak és gyalogjárók megvásárlását Somorja Város által 1 Eur vételáron, beleértve
a C telekkönyvben szereplő telkeket, amelyeken az utak és gyalogjárók nagyságát az
épületfeltüntetési vázrajzon pontosítják, tehát megvételre kerül:

a 3457/358 helyrajzi számú, 2.879 m2 beépített terület
a 3457/408 helyrajzi számú, 7.495 m2 beépített terület
a 3457/551 helyrajzi számú, 1.024 m2 beépített terület
a 3457/569 helyrajzi számú, 1.789 m2 beépített terület

amelyek a 2284. számú tulajdonlapon a ZOKY a.s./Rt., székhelye Bratislavská 29/A, 931 01
Šamorín tulajdonaként vannak vezetve, valamint

a 3457/357 helyrajzi számú, 2.296 m2 beépített terület,
amely a 4182 számú tulajdonlapon a tulajdonlap B részében feltüntetett tulajdonosok
társtulajdonában van, illetve

a 3457/605 helyrajzi számú, 224 m2 beépített terület,
amely a 4188 számú tulajdonlapon a tulajdonlap B részében feltüntetett tulajdonosok
társtulajdonában van.
 
 

XIV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot „Szolgalmi jogi szerződés“ megkötésére, a „LABYRINT
Épületegyüttes - 155 családi ház – MF és AF elektromos hálózati csatlakozó“ megépítése
kapcsán, és jóváhagyta a Szolgalmi jogi szerződés megkötését a „ Somorja – LABYRINT
Épületegyüttes – 155 családi ház – MF és AF elektromos hálózati csatlakozó“ megépítése
kapcsán a Somorja kataszterében található, Somorja Város kizárólagos tulajdonát képező,  a C
telekkönyvben  szereplő telkeken, amelyeket a 2018.12.20-án kidolgozott 36242624-129/2018
számú épületfeltüntetési vázrajzon kijelöltek a szolgalmi jogi szerződés megkötése kapcsán,
amely biztosítja a szolgalmi jogot MF és AF elektromos hálózati csatlakozó kiépítésére,
működtetésére, karbantartására és javítására, névszerűen a C telekkönyvben szereplő:

-          a 43/9 helyrajzi számú  27 m2 beépített terület és udvar „1. részén“, azaz 1 m2

-          a 43/2 helyrajzi számú  2.555 m2 beépített terület és udvar „2. részén“,azaz 10 m2

-          a 3500 helyrajzi számú 6.438 m2 beépített terület és udvar „3. részén“,
azaz 32 m2

nagyságú telekrészeken.
A Szolgalmi jogi szerződést MF és AF elektromos hálózati csatlakozó elhelyezésére
a  szerződő felek:
 

a szolgalmi jog kötelezettje   – Somorja Város
és
a szolgalmi jog jogosultja – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 
meghatározatlan időre, térítésmentesen kötik meg
 

A szerződés tárgya a szerződő felek által kötött egyezség szolgalmi jog alapításáról, ami arra
kötelezi a telek tulajdonosát, hogy elszenvedje a  hálózati kábelek elhelyezéséhez és az elektromos
csatlakozó elhelyezéséhez szükséges ásatásokat a mellékletben található tájékoztató térképen kijelölt



telkeken.  
 

 
XV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Szolgalmi jogi szerződés megkötésére, a Somorja kataszterében
zajló „RETAIL BOX ŠAMORÍN –  Elektromos hálózati csatlakozó“ megépítése kapcsán, és
jóváhagyta a Szolgalmi jogi szerződés megkötését a „RETAIL BOX ŠAMORÍN Šamorín –
Elektromos hálózati csatlakozó“ megépítése kapcsán a Somorja kataszterében található,
Somorja Város kizárólagos tulajdonát képező,  a C telekkönyvben  szereplő telkeken,
amelyeket az épületfeltüntetési vázrajzon kijelöltek az elektromos vezetékek lefektetése
kapcsán megkötésre kerülő szolgalmi jogi szerződésben, amely biztosítja a szolgalmi jogot az
AF elektromos hálózati csatlakozó lefektetésére, működtetésére, karbantartására és javítására,
névszerűen a C telekkönyvben szereplő:

-          a 43/2 helyrajzi számú  2.555 m2 beépített terület és udvar „1. részén“, azaz 197 m2

-          a 43/5 heyrajzi számú 320 m2 beépített terület és udvar „2. részén“,
azaz 1 m2

nagyságú telekrészeken.
A Szolgalmi jogi szerződést az elektromos hálózati csatlakozó elhelyezésére a  szerződő felek:
 

a szolgalmi jog kötelezettje   – Somorja Város
és
a szolgalmi jog jogosultja – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 

meghatározatlan időre, térítésmentesen kötik meg.  
 
A szerződés tárgya a szerződő felek által kötött egyezség szolgalmi jog alapításáról, ami arra

kötelezi a telek tulajdonosát, hogy elszenvedje a  hálózati kábelek elhelyezéséhez és az elektromos
csatlakozó elhelyezéséhez szükséges ásatásokat a mellékletben található tájékoztató térképen kijelölt
telkeken.  
 

 
XVI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Szolgalmi jogi szerződés megkötésére, az „Óvoda és bölcsőde, új
épület – Elektromos hálózati csatlakozó és elosztók“ megépítése kapcsán, és jóváhagyta a
Szolgalmi jogi szerződés megkötését az „Óvoda és bölcsőde, új épület – Elektromos hálózati
csatlakozó és elosztók““ megépítése kapcsán az építkezéssel érintett, Somorja Város
kizárólagos tulajdonát képező telkeken, mégpedig  az épületfeltüntetési vázrajzon szereplő
telekrészeken, amelyek az AF elektromos vezetékek lefektetésére, működtetésére,
karbantartására és javítására jogosító szolgalmi jogi szerződésben fel vannak tüntetve.
 
A szerződő felek:
a szolgalmi jog kötelezettje   – Somorja Város
és
a szolgalmi jog jogosultja – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
a szerződést meghatározatlan időre, térítésmentesen kötik meg.  
 

A szerződés tárgya a szerződő felek által kötött egyezség szolgalmi jog alapításáról, ami
arra kötelezi a telek tulajdonosát, hogy elszenvedje a  hálózati kábelek elhelyezéséhez és az
elektromos csatlakozó elhelyezéséhez szükséges ásatásokat a mellékletben található
tájékoztató térképen kijelölt telkeken.  

 
 
 
XVII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Szolgalmi jogi szerződés megkötésére, az „Óvoda és bölcsőde, új



épület – Vízvezeték és csatornahálózati csatlakozó“ megépítése kapcsán, és jóváhagyta a
Szolgalmi jogi szerződés megkötését az „Óvoda és bölcsőde, új épület – Vízvezeték és
csatornahálózati csatlakozó““ megépítése kapcsán az építkezéssel érintett, Somorja Város
kizárólagos tulajdonát képező telkeken, mégpedig  az épületfeltüntetési vázrajzon szereplő
telekrészeken, amelyek a  vízvezeték és a csatornahálózati csatlakozó lefektetésére,
működtetésére, karbantartására és javítására jogosító szolgalmi jogi szerződésben fel vannak
tüntetve.

 
A szerződő felek:
a szolgalmi jog kötelezettje   – Somorja Város, az érintett telkek

       tulajdonosa,
és
szolgalmi jog jogosultja – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

          Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra          
a szerződést meghatározatlan időre, térítésmentesen kötik meg.  
 
 

A szerződés tárgya a szerződő felek által kötött egyezség szolgalmi jog alapításáról,
ami arra kötelezi a telek tulajdonosát, hogy elszenvedje a  közüzemi vízvezeték és
csatornahálózat kiépítéséhez szükséges ásatásokat, a mellékletben található tájékoztató
térképen kijelölt telkeken.  

 
 

XVIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megválasztotta
 
a)      az építési, város- és területfejlesztési bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott

tagjait:
Bodó Pavol építészmérnök
Kőváry Jozef építészmérnök
Plutzer Zoltán
 

b)      a pénzügyi és vagyonjogi bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott tagjait:
Asványi Ladislav
Horváth Csaba
RNDr.Tuba Lajos
 

c)      az oktatásügyi bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott tagjait:
PaedDr. Baráthová Hajnalka
RNDr. Bugár Gabriella
Mgr. Vajasová Magdaléna
 

d)     a kulturális bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott tagjait:
PaedDr. Galbáčová Ingrid
Bc. Hegyiová Brigita
Mgr. Horváth László
Juhász Tibor
Nagy Myrtil

 
e)      az ifjúsági és sportbizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott tagjait:

Lančarič Pavol
Safaritová Katarína
Mgr. Tóth Kristóf
 

f)       környezetvédelmi bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott tagjait:
PhDr. Bott Domonkos Lívia



Mezzey László
Pörsök Mária mérnök
 

g)      a közlekedési, közrendi és tűzvédelmi bizottságnak a Város lakosaiból
kiválasztott tagjait:
Bartalos Roland
Fehér Imrich
Hatos Róbert mérnök
Jáchim Andrej építészmérnök
 

h)     a vállalkozásfejlesztési és idegenforgalmi bizottságnak  a Város lakosaiból
kiválasztott tagjait:
PaedDr. Bándy Juraj, PhD.
Rusňáková Ildikó mérnök
Vadóczová Renáta
 

 
i)        a szociális, lakás- és egészségügyi bizottságnak a Város lakosaiból kiválasztott

tagjait:
Bodóová Ildikó
Mgr. Mezei Adél
Mgr. Sipos Ladislav
 

j)        Tejfalu városrész bizottságának a Város lakosaiból választott tagjait:
Andrássy Peter
Barczi Juraj
Mgr. Glofáková              Világi Denisa                                         
Ozogány Norbert
Puss Peter
Radočáková Zuzana
Czédl Zima Kitti

 
 
XIX.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta
1)      a Javaslatot a Város által az iskolatanácsokba delegált képviselők visszahívására és
2)      a Javaslatot a Város új képviselőinek kinevezésére az iskolatanácsokba,

 
és jóváhagyta

1) az eddig az iskolatanácsokba delegált képviselők visszahívását és
2) az iskolatanácsokba újonnan delegált városi képviselők személyét

a benyújtott javaslat szerint. A delegált képviselők névsora ennek
a Dokumentumtárnak mellékletét képezi. (Lásd: az 1. számú mellékletet.)

 
XX.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Somorja Város Képviselő-testülete képviselői javadalmazásának
alapelveire, és elfogadta Somorja Város Képviselő-testülete képviselői javadalmazásának
alapelveit, kiegészítve a 2. § 3. pontját a 2. sorban az „alpolgármesternek“ szó után a hatályos
törvény számával az alábbi módon:

...az „alpolgármestert“ ... fizetés illeti meg, a Tt. 369/1990 számú, a községi
önkormányzatokról rendlekező törvénye és annak későbbi kiegészítései 25. § 7. bekezdése
alapján...
 

 
XXI.



Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén
megtárgyalta az SZNT Tt, 253/1994 számú, a városok főpolgármestereinek és a községek
polgármestereinek jogállásáról és bérviszonyairól rendelkező hatályos törvénye 2. § 2.
bekezdésével összhangban, és jóváhagyta a Város előző polgármestere, Bárdos Gabriel
számáta 3.587.90 Eur bérpótlék kifizetését, ami a nem kimerített szabadság, azaz 21
munkanap ellenértéke.

 
 
XXII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Somorja Város VKT ülései 2019. évben esedékes időpontjaira, és
jóváhagyta a beterjesztett formában:

 
A VKT I. ülése                                                                      2019.02.14. – csütörtök
A VKT II. ülése                                                                       2019.04.11 – csütörtök
A VKT III. ülése                                                                       2019.06.27. – csütörtök
A VKT IV. ülése                                                                       2019.09.19. – csütörtök
A VKT V. ülése                                                                       2019.11.07. – csütörtök
A VKT VI. ülése                                                                       2019.12.12. – csütörtök
 
 
XXIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.14-i ülésén

megtárgyalta  a Javaslatot az AREA Šamorín s.r.o./Kft. ügyvezetőjének személyére és
jóváhagyta Nagy Jozef kinevezését   az AREA Šamorín s.r.o.Kft. székhelye Bratislavská ul. č.
88, 931 01 Šamorín ügyvezetőjévé az SZNT Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról
rendlekező törvénye és annak későbbi kiegészítései 11. § 4. bekezdése l) pontjával
összhangban.

 
 

 
 
 
 
SármányErvin mérnök                                                                                    Orosz Csaba
A VH elöljárója                                                                                                  polgármester
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők :                             PaedDr. Veres Gábor           ...................................

 
 
Czafik Ladislav                     ...................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejegyezte a javasló bizottság az alábbi összetételben:
Mgr. Balheimová Henrieta



MUDr. Varga              Renáta
Mgr. Domsitz              Márton                                                                         
..................................
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