2. számú jegyzőkönyv

Somorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
február 14-i üléséről
Jelenlevők: lásd a mellékelt jelenléti ívet.

1.

Az ülés megnyitása

A város polgármestere az SZNT Tt. 369/1990-es számú, az önkormányzatokról kiadott
törvénye 12. paragrafusának 1. bekezdése alapján, illetve e törvény későbbi kiegészítései és
módosításai értelmében összehívta Somorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
ülését.
Az ülést Orosz Csaba polgármester nyitotta meg és vezette, aki először is üdvözölte
a megjelent képviselőket, a jelenlevő lakosokat és a Városi Hivatal dolgozóit.
A Város polgármestere elmondta, hogy korábban meglátogatták őt Németh Zoltán úr,
Győr-Moson-Sopron megye (a továbbiakban csak GYMS) közgyűlésének elnöke és Dr. Pethő
Péter, a megyei közgyűlés elnökhelyettese, akik a leköszönő polgármester, Bárdos Gabriel
kitüntetésére tettek javaslatot a VKT soron következő ülésén, a Nagyszombat és a GyőrMoson-Sopron megyék közti együttműködésért, a jó kapcsolatok kiépítéséért és
megszílárdításáért, illetve a Somorja és Mosonmagyaróvár közti testvérvárosi kapcsolat
erősítéséért végzett munkájáért. Ő ennek a kérésnek eleget tett, ezért most szeretettel
üdvözölte a két javaslattevőt, valamint Mgr. Berényi Józsefet, az MKP elnőkét, Nagyszombat
megye közgyűlésének alelnökét.
Bárdos Gabriel úrnak átnyújtották a kitüntetést, a Díjat a nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért.
A díjátadás után a polgármester leszögezte, hogy a 19 megválasztott képviselőből jelen
van 19, tehát a Városi Képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Virághová Ivetát jelölte ki.
A szavazatszámláló feladataival Boróková Katarínát bízták meg.
A javasló bizottságba javasolták az alábbi képviselőket: Mgr. Balheimová Henrietát,
MUDr. Varga Renátát és Mgr. Domsitz Mártont.
Lezajlott az 1. szavazás - a javasló bizottság összetételéről:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
A mandátumvizsgáló bizottságba az alábbi képviselőket jelölték: Ing. Élesztős Pavel
PhD.; Hideghéty Csabát és PaedDr. Varju Petert.
Lezajlott a 2. szavazás - a mandátumvizsgáló bizottság összetételéről:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19

ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek PaedDr. Veres Gábort és Czafik Ladislavot jelölték.
A Napirend kiegészítése
A város polgármestere – kérte, hogy az Egyéb napirendi pontot egészítsék ki a
Bratislavská 88, 931 01 Šamorín székhelyű AREA s.r.o./Kft. ügyvezetője kinevezések
jóváhagyására tett javaslat megtárgyalásával.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 3. szavazás – a Napirend kiegészítéséről az Egyéb napirendi
pontban:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

2.

Jelentés a határozatok teljesítéséről

A város polgármestere – ismertette a beterjesztett jelentést.
Somorja Város költségvetési javaslatának jóváhagyása előtt a vele kapcsolatos
állásfoglalás kidolgozásáról a Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról rendelkező
törvénye és annak későbbi módosításai 18. § 1. bekezdésének c pontja rendelkezik.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 4. szavazás – a határozatok teljesítésének ellenőrzéséről:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

3.

A városi főellenőr Somorja Város 2019., 2020. és 2021.
évre javasolt költségvetésére vonatkozó állásfoglalása

Lelkes Ján mérnök – ismertette a beterjesztett anyagot.
Somorja Város költségvetése javaslatának jóváhagyása előtt a vele kapcsolatos
állásfoglalás kidolgozásáról a Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról rendelkező
törvénye és annak későbbi módosításai 18. § 1. bekezdésének c pontja rendelkezik.

0

Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott az 5. szavazás – a városi főellenőr állásfoglalásáról Somorja Város
2019-2021 évi költségvetése kapcsán:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott

–

4.

Javaslat Somorja Város többéves, 2019-2021. évekre
javasolt költségvetésének jóváhagyására

Tóth Imrich mérnök – ismertette a beterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyagot megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága,
kibővítve a többi szakbizottság és Tejfalu Választmánya tagjaival.
Somorja Város a Tt. 583/2004 számú, a területi önkormányzatok költségvetési
szabályairól, valamint a Tt. 611/2005 számú, az egyes törvények módosításáról és
kiegészítéséről rendelkező törvénye, valamint a kormány és az illetékes minisztériumok idevágó
rendeletei alapján előterjeszti többéves költségvetési tervezetét, amely a pénzügyi gazdálkodás
megszabott rendje. Mindenekelőtt az állam által beszedett adóbevételekből származó
részesedésen, illetve az állami költségvetés és a város költségvetése viszonyán alapszik.
Elsődlegesen a Város kötelezettségeinek fedezését biztosítja, és kiegyensúlyozott.
Kovács Roland – megjegyezte, hogy a jövőben meg kell változtatni a mérhető mutatókat,
a Város kiadásainak listáját és a programszerkezetet.
Jávorka Tomáš építészmérnök – az idén marketingre és propagációra javasolt összeg
jóval magasabb az előző éveknél.
Szerda Tomáš mérnök – ez abból ered, hogy több projektet valósítunk meg.
Folyamatban van a Korona, a Gazdasori óvoda, a komposztálók beszerzésére vonatkozó
projekt. A jövőben tervezzük az Európa a polgárokért projektbe való bekapcsolódást.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 6. szavazás – Somorja Város többéves, 2019-2021. évekre
javasolt költségvetésének ütemtervéről:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

5.

Javaslat a városi főellenőr 2019 év I. félévére tervezett
ellenőrzéseinek jóváhagyására

Lelkes Ján mérnök – ismertette a beterjesztett anyagot.
A városi főellenőr a Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról
rendelkező törvénye 18f. § 1 bekezdésének b pontja és annak későbbi kiegészítései alapján hat
hónaponként egyszer beterjeszti a községi, illetve a városi kéviselő-testületnek a javaslatot,
amely az erre az időszakra tervezett ellenőrző tevékenységére vonatkozik. Somorja Város
főellenőrének 2019. első félévére vonatkozó ellenőrzéseinek tervjavaslata az érvényes jogi
előírásokkal összhangban van kidolgozva, és magában foglalja a Város pénzeszközei
felhasználásának ellenőrzését minden érintett részterületen.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 7. szavazás – A városi főellenőr 2019. év I. félévre tervezett
ellenőrzéseinek jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

6.

Somorja Város 1/2019 számú általánosan kötelező
érvényű rendeletének javaslata, amely a Somorja Város
alapítói hatáskörébe tartozó művészeti alapiskola, az
óvodák és más oktatási intézmények finanszírozásá-nak
részleteiről rendelkezik

PaedDr. Veres Gábor – ismertette a beterjesztett anyagot.
Az előterjesztést megtárgyalta az oktatásügyi bizottság, és javasolta annak
jóváhagyását.
Az említett általánosan kötelező érvényű rendelet ( a továbbiakban csak ÁKR) a Tt.
596/2003 számú, az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról,valamint
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről rendelkező törvénye 6. § 12. bekezdésének c
pontja, valamint az SZNT Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról rendelkező
törvénye és annak későbbi kiegészítései 6. § 1. bekezdése és 11. § 4. bekezdésének g pontja
alapján általánosan kötelező érvényű rendelettel megszabja az érintett naptári évben a
művészeti alapiskolában, az óvodákban, a más iskolai intézményben az egy tanulóra, illetve egy
gyermekre nyújtható támogatás összegét, amely pénzösszeg az intézmények működtetésére
és a bérezésre szolgál.
Ehhez az ÁKR javaslathoz nem nyújtottak be kiegészítéseket.
Kovács Roland – megkérdezte, milyenek ezek a számok, az előző időszakokkal
összevetve.
PaedDr. Veres Gábor alpolgármester – ez különböző, függ a működési költségektől, a
tanítók és a nevelők a bértáblázat alapján vannak besorolva, azaz a kor, a szakmában
ledolgozott évek száma alapján, tehát ennek függvényében változnak a bérek.
Kovács Roland – kérte, hogy a jövőben a beterjesztésre kerülő anyagot egészítsék ki az
előző évek adataival, hogy láthatóvá váljék, több vagy kevesebb kiadással kell-e számolni az
adott időszakban
PaedDr. Veres Gábor – különböző lesz, természetesen.
Lelkes Ján mérnök – az összehasonlítás alapja lehet a múlt évi adat, azaz az, amellyel
az új év kezdődik, mindig ez a kiindulási alap.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 8. szavazás – az 1/2019 számú ÁKR jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

7.

A 2/2019 számú általánosan kötelező érvényű rendelet
javaslata, amely megváltoztatja és kiegészíti Somorja
Város
5/2016
számú,
Somorja
Város
hulladékgazdálkodását szabályozó ÁKR-ét

Mgr. Domsitz Márton – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az előterjesztett anyagot megtárgyalta a környezetvédelmi bizottság, és javasolta annak
jóváhagyását.

A 2018.08.08-tól 2018.11.07-ig terjedő időszakban az SZK Legfelsőbb
Ellenőrzési Hivatala (Számvevőszéke) ellenőrzést végzett városunkban, amely a háztartási
hulladék szelektált gyűjtésének hatékonyságát és érvényességét vizsgálta. Az SZK LEH
ajánlása alapján át kellett dolgozni a Somorja Város hulladékgazdálkodását szabályozó ÁKR-t,
kiegészíteni a többrétegű kombinált anyagok osztályzásának aprólékos leírásával és a valós
hulladékgyűjtési mód feltüntetésével.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 9. szavazás – a 2/2019 számú ÁKR jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

8.

Javaslat Somorja Város választott tisztségviselői etikai
kódexének jóváhagyására

MUDr. Varga Renáta – ismertette a beterjesztett anyagot.
Tóth Imrich mérnök – az előterjesztett anyagot megtárgyalta a város pénzügyi és
vagyonjogi bizottsága, és javasolta annak beterjesztését a VKT általi jóváhagyásra.
Somorja Város választott tisztségviselői etikai kódexének javaslata tartalmazza a
Somorja Város választott tisztségviselői számára hivataluk betöltése idejére megszabott
viselkedési módokat. Ezt megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága, és
beterjesztette jóváhagyásra azokkal a változtatásokkal, amelyeket az ismertetett javaslat
tartalmaz.
Bauer Edit mérnök – javasolta az 5. cikk 1. bekezdése utolsó sorából kihagyni a „politikai“
szót. Továbbá javasolta, hogy a 15. cikk 1. bekezdését – Közös rendelkezések - teljes
egészében kihagyják
A város polgármestere – szavazásra bocsátotta Bauer Edit mérnök, változtatásokra
vonatkozó képviselői javaslatát.
Lezajlott a 10. szavazás – a képviselői módosító javaslatról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 11. szavazás – Somorja Város választott tisztségviselői etikai
kódexének jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
nem szavazott - 12

9.

Tájékoztatás az SZK Legfelsőbb Ellenőrzési

Hivatala

(Számvevőszéke) ellenőrzéséről és az ennek kapcsán
elfogadott intézkedésekről
Kocsis Arnold mérnök, a VH környezetvédelmi szakosztályának vezetője – ismertette a
beterjesztést.
A 2018.08.08-tól 2018.11.07-ig terjedő időszakban az SZK Legfelsőbb
Ellenőrzési Hivatala (Számvevőszéke) ellenőrzést végzett városunkban, amely a háztartási
hulladék szelektált gyűjtésének hatékonyságát és érvényességét vizsgálta.
A LEH
(számvevőszék) ellenőrzése során megállapított hiányosságokról a Város előző polgármestere
és a VH elöljárója tárgyalt az ellenőrzést végző szerv kpviselőivel. A felmerült hiányosságok
eltávolítására intézkedéseket foganatosítottunk. Néhány hiányosságot már sikerült eltávolítani,
mások megoldása folyamatban van.
Az SZK Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatala (Számvevőszéke) elnőkének írásban
benyújtott kérése alapján, összahangban sz SZNT Tt. 39/1993 számú, az SZK Legfelsőbb
Ellenőrzési Hivataláról (Számvevőszékéről) rendelkező törvénye 20a. § 1. bekezdésével és
annak későbbi kiegészítéseivel az ellenőrzés eredményeiről és a foganasított intézkedésekről
tájékoztatni kell a városi képviselő-testületet. A VKT-nek a jegyzőkönyv megvitatása után a
Dokumentumtárban archivált határozata Kivonatát elküldjük az SZK LEH (Számvevőszéke)
elnökének, hogy tájékoztassuk az idézett törvény rendelkezéseinek betartásáról.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 12. szavazás – az SZK Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatala
(Számvevőszéke) ellenőrzéséről és az ennek
elfogadott intézkedésekről:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

10.

kapcsán

Javaslat a Tejfalu kataszterében található ingatlan
megvásárlásának jóváhagyására

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amely annak
elbírálása után egyhangúlag javasolta az adásvételre vonatkozó anyag beterjesztését a VKT
ülésére jóváhagyásra, illetve az ingatlan megvásárlását a javasolt vételáron.
A Nagyszombati Járási Hivatal, székhelye Kollárova 8, 917 02 Trnava,
az E telekkönyvben 294/1 helyrajzi számmal szántóföldként feltüntetett 114 m2 nagyságú,
a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri osztályán az 1561 számú tulajdonlapon feltüntetett
telek kizárólagos tulajdonosa Somorja Város 2019.01.16-i telekvásárlásra vonatkozó írásos
megkeresése alapján az érintett telekre vonatkozó adásvételi ajánlatott tett a Tt. 278/1993
számú, az állami vagyon kezeléséről szóló törvénye 8e. § d pontja és annak későbbi
kiegészítései alapján.
Ezen tények alapján került beterjesztésre a VKT elé az adásételi szerződés
jóváhagyására vonatkozó javaslat, amely lehetővé teszi a településrendezési tervben zárt
vegetációként feltüntetett telek megvétele után annak közhasznú szolgáltatások nyújtására való
kihasználását, ami összhangban van a Tt. 213/1997 számú, a közhasznú szolgáltatásokat
nyújtó nonprofit szervezetektól rendelkező törvénye 2. § g pontjával, amelynek tárgya a
környezet védelme és alakítása és a lakosság egészségvédelme.
Somorja Város 3/2015 számú, a városi tulajdonnal való gazdálkodásáról rendelkező ÁKR
6. §-a alapján ingatlan tulajdonjogának megszerzését mindig jóvá kell hagynia a városi
képviselő-testületnek.

Kovács Roland – figyelmeztetett, hogy nem volt megemlítve a vételár, ami a nyilvános
ülésen nem lehet titok.
Faragó Zoltán – elmondta, hogy az építkezési és területfejlesztési bizottság ülésén csak
az ingatlanok megvételéről és eladásáról tárgyal, a pénzügyi és vagyonjogi bizottság állást
foglal az érintett ingatlan árával kapcsolatban, ezért nem ismertette az árat ő. Ez a pénzügyi és
vagyonjogi bizottság elnökének tiszte. Egyébként a vételár fel van tüntetve a beterjesztett
anyagban és a határozati javaslatban is, fent volt az interneten is. Az ingatlanok áráról eddig
sem tájékoztatott és ezután sem tervezi azt, mert ez a a pénzügyi és vagyonjogi bizottság
feladata.
Tóth Imrich mérnök – kiegészítette az információkat, hogy az előterjesztést megtárgyalta
a pénzügyi és vagyonjogi bizottság, amely javasolja az ingatlan megvételét 205,- euró
vételáron, és ezt a javaslatot a VKT elé terjeszti jóváhagyásra.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 13. szavazás – a Tejfalu kataszterében található ingatlan
megvásárlásának jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

11.

Javaslat a Somorja Várost illető elővásárlási jogi teher
bejegyzésének törlésére az 1057 számú tulajdonlapon Katarína Fischbornová

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amely annak
elbírálása után javasolta az elővásárlási jogi teher bejegyzésének törlését, mégpedig
Szerződéssel a tulajdonlap tehermentesítésére, hasonlóan a a pénzügyi és vagyonjogi
bizottság is javasolja a szerződés megkötését.
Az 1997.09.02-án megkötött adásvételi szerződéssel a vevő, Katarína Fischbornová, rod.
Fischbornová, lakhelye Spojná ulica 3, 931 01 Šamorín – Mliečno kizárólagos tulajdonjogot
szerzett a C telekkönyvben 1057. számmal jelölt tulajdonlapon szereplő, Tejfalu kataszterében
található 348/3 helyrajzi számú 125 m2 nagyságú beépített terület és udvarra, családi ház
építése céljából, Somorja Város alővásárlási jogának terhével a C telekkönyv 1057. számú
tulajdonlapján.
A kérelmező – aki tulajdonosa az időközben beépített és a vázrajzon elválasztott,
eredetileg megvett teleknek, amely része a C telekkönyvben az 1057 számú tulajdonlapon
szereplő 348/3 helyrajzi számú, 237 m2 és a 348/5 helyrajzi számú125 m2 nagyságú teleknek,
kérte az elővásárlási jogi teher törlését az 1057 számú tulajdonlapról.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 14. szavazás – az elővásárlási jogi teher bejegyzése törlésének
jóváhagyásáról – Katarína Fischbornová:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

12.

Javaslat városi ingatlan – SO – 04 objektum, Közvilágítás,

SO – 08 objektum Utak és gyalogjárók átruházásának
jóváhagyására, a „Labyrint Épületegyüttes – 155 családi
ház“ felépítése kapcsán
Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amely annak
elbírálása után javasolta az anyag előterjesztését és jóváhagyását a VKT ülésén. Az anyagot
megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága és javasolta az utak és közvilágítás
egy részének megvásárlását a Város számára, 1,- € vételáron, illetve a VKT -nek a javaslat
jóváhagyását.
„Labyrint Épületegyüttes – 155 családi ház“ építési munkálatai kapcsán a beruházó –
az építési engedélyt kérelmező 931 01 Šamorín, Bratislavská 29/A székhelyű ZOKY a.s./Rt. –
Somorja kataszterében, az érvényes területfejlesztési tervben családi házak építésére kijelölt
területen, az építmények elhelyezését engedélyező érvényes határozat alapján kiépítette az
infrastruktúrát és az ezzel kapcsolatos építményeket, amelyek az SO-04 számú Közvilágítás és
az SO-08 számú Utak és gyalogjárók. Az újonnan megépített „Labyrint Épületegyüttes”
biztonságos és akadálymentes megközelítése végett szükséges Adásvételi szerződés
megkötése a beruházó, a ZOKY a.s./Rt. és Somorja Város közt, a már kollaudált SO 04
Közvilágítás és az SO-08 Utak és gyalogjárók megvételére, beleértve a hozzájuk tartozó
telkeket is.
Somorja Város az adásvételi szerződés vKT általi jóváhagyása után az egyezség alapján
1,- € vételáron tulakdonosává válik a kiépített infrastruktúra egy részének, mégpedig az SO 04
Közvilágítás és az SO-08 Utak és gyalogjárók objektumainak, valamint a hozzájuk tartozó
telkeknek.
Somorja Város 3/2015 számú, a városi tulajdonnal való gazdálkodásáról rendelkező ÁKR
6. §-a alapján ingatlan tulajdonjogának megszerzését mindig jóvá kell hagynia a városi
képviselő-testületnek.
Kovács Roland – az utak minőségét ellenőrizte a Város?
Nagy Jozef – az AREA a közutak és közvilágítás felügyelőjeként mindent ellenőriz: az
utakat, gyalogjárókat, kapcsolószekrényeket, egyszerűen mindent, hogy a csatlakozók olyanoke, amilyennek lenniük kell, hogy az utak és gyalogjárók lejtése megfelelő-e, egyszóval mindent.
Elvégeztük a műszaki ellenőrzést.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 15. szavazás – az ingatlanok átruházásának jóváhagyásáról
a „Labyrint Épületegyüttes155 – családi ház” felépítése
kapcsán:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

13.

Javaslat „Szolgalmi jogi szerződés“ megkötésének
jóváhagyására, a „LABYRINT Épületegyüttes - 155
családi ház – MF és AF elektromos hálózati csatlakozó“
megépítése kapcsán

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amely annak
elbírálása után javasolta „Szolgalmi jogi szerződés“ beterjesztését jóváhagyás céljából a VKT

ülésére, a javaslatról tárgyalt a város pénz- és vagyonjogi bizottsága, amely javasolta a VKTnek a javaslat jóváhagyását a beterjesztett formában és tartalommal.
A Városban zajló építkezésekkel kapcsolatos, a lakóépületeket és közműhálózatot
előkészítő munkák biztosítása céljából a területrendezésről és az építési rendtartásról
rendelkező törvény – építésügyi törvény értelmében az építőnek bizonyítania kell tulajdonjogát
az építkezéssel érintett telkek, illetve telekrészek esetében. Amennyiben az építkezés
megvalósítása a közterület más - Somorja Város - tulajdonában levő közterület egy részét is
érinti, ez a másfajta jog a telekrésszel való rendelkezésre „Szolgalmi jogi szerződésben” kerül
lefektetésre, amelyet be kell nyújtani a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri szakosztályán.
Az építkezéssel kapcsolatos Somorja Város és a beruházó a ZOKY a.s./Rt. Szolgalmi
jogi szerződés megkötése 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 telkekre vonatkozik,
és 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
a 43/2 helyrajzi számú 2.555 m2 beépített terület és udvar
a 3500 helyrajzi számú 6.438 m2 beépített terület és udvar

munkálatokkal érintett telekrészeken.

A Szolgalmi jogi szerződést MF és AF elektromos hálózati csatlakozó elhelyezésére
a szerződő felek: Somorja Város, a telek tulajdonosa és a szolgalmi jog kötelezettje, valamint
a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, a szolgalmi jog jogosultja 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.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 16. szavazás – szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról - LABYRINT Épületegyüttes – 155 családi ház:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

14.

Javaslat „Szolgalmi jogi szerződés“ megkötésére, a
„RETAIL BOX ŠAMORÍN – MF elektromos hálózati
csatlakozó“ megépítése kapcsán

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amely annak
elbírálása után javasolta a Szolgalmi jogi szerződést a VKT elé terjeszteni, egyben
figyelmeztetett arra, hogy ritka fák találhatóak a földmunkákkal, vezetékek lefektetésével érintett
területen, amit figyelembe kell venni. Az előterjesztést megtárgyalta a Város pénzügyi és
vagyonjogi bizottsága, amely javasolta annak beterjesztését jóváhagyásra.
A Városban zajló építkezésekkel kapcsolatos, az lakóépületeket és közműhálózatot
előkészítő munkák biztosítása céljából a területrendezésről és az építési rendtartásról
rendelkező törvény – építésügyi törvény értelmében az építőnek bizonyítania kell tulajdonjogát
az építkezéssel érintett telkek, illetve telekrészek esetében. Amennyiben az építkezés
megvalósítása a közterület más - Somorja Város tulajdonában - levő közterület egy részét is
érinti, ez a másfajta jog a telekrésszel való rendelkezésre „Szolgalmi jogi szerződésben” kerül

lefektetésre, amelyet be kell nyújtani a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri szakosztályán.
A „RETAIL BOX ŠAMORÍN – Elektromos hálózati csatlakozó“ megépítése kapcsán a
beruházó, a FORESPO DUNAJ 1 a.s./Rt. kérvényezte a VKT jóváhagyását „Szolgalmi jogi
szerződés” megkötésére Somorja kataszterében a C telekkönyvben 43/3, 43/4, 47, 48 és 51
helyrajzi számú, Somorja Város kizárólagos tulajdonában levő telkekre, mégpedig az az
épületfeltüntetési vázrajzon kijelölt, a szolgalmi jogi szerződés tárgyát képező telekrészeken. A
szolgalmi jogi szerződés biztosítja a szolgalmi jogot az AF elektromos hálózati csatlakozó
lefektetésére, működtetésére, karbantartására és javítására, névszerűen a C telekkönyvben
szereplő:
-

a 43/2 helyrajzi számú, a 870. számú tulajdonlapon szereplő 2.555 m2, beépített terület és
udvar
a 43/5 heyrajzi számú, a 870. számú tulajdonlapon szereplő 320 m2 beépített terület és
udvar

építkezéssel érintett telekrészein.
A Szolgalmi jogi szerződést MF elektromos hálózati csatlakozó elhelyezésére
a szerződő felek: Somorja Város, a telek tulajdonosa és a szolgalmi jog kötelezettje, valamint
a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, a szolgalmi jog jogosultja 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.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 17. szavazás – szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról - „RETAIL BOX Šamorín- MF
hálózati csatlakozó:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

15.

Javaslat Szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyására, az „Óvoda és bölcsőde, új épület –
Elektromos hálózati csatlakozó és elosztók“ megépítése
kapcsán

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amelynek nincs
kifogása a Szolgalmi jogi szerződés megkötésével szemben, viszont javasolta, hogy a
javaslatot egészítsék ki néhány benne szereplő objektumra vonatkozó részlet pontosításával.
Az előterjesztést megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága is.
A Városban zajló építkezésekkel kapcsolatos, a lakóépületeket és közműhálózatot
előkészítő munkák biztosítása céljából a területrendezésről és az építési rendtartásról
rendelkező törvény – építésügyi törvény értelmében az építőnek bizonyítania kell tulajdonjogát
az építkezéssel érintett telkek, illetve telekrészek esetében. Amennyiben az építkezés
megvalósítása a közterület más - Somorja Város tulajdonában - levő közterület egy részét is
érinti, ez a másfajta jog a telekrésszel való rendelkezésre „Szolgalmi jogi szerződésben” kerül
lefektetésre, amelyet be kell nyújtani a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri szakosztályán.
A beruházó, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Somorjai Egyházközsége az „Óvoda
és bölcsőde, új épület – Elektromos hálózati csatlakozó és elosztók““ megépítése kapcsán az
építkezéssel érintett, Somorja Város kizárólagos tulajdonát képező, Somorja kataszterében
található, a C telekkönyvben 2392/1 h.sz, 2392/118 h.sz., 2392/119 h.sz. és a 2402/1 h.sz.

telkeken kérelmezte szolgalmi jogi szerződés megkötését elektromos hálózati csatlakozó és
elosztók elhelyezése céljából az épületfeltüntetési vázrajzon szereplő, a szolgalmi jogi
szerződés tárgyát képező telekrészeken. A szolgalmi jogi szerződés biztosítja a szolgalmi
jogot az AF elektromos hálózati csatlakozó lefektetésére, működtetésére, karbantartására és
javítására a szerződésben foglalt feltételek mellett a szerződő felek: Somorja Város, a telek
tulajdonosa és a szolgalmi jog kötelezettje, és a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava,
a szolgalmi jog jogosultja számára.
A szerződés tárgya a szerződő felek által kötött egyezség szolgalmi jog alapításáról, ami
arra kötelezi a telek tulajdonosát, hogy elszenvedje az elektromos csatlakozó elhelyezéséhez
szükséges ásatásokat a mellékletben található tájékoztató térképen kijelölt telkeken.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 18. szavazás – Szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról - „Óvoda és bölcsőde, új épület – Elektromos
hálózati csatlakozó és elosztók“:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

16.

Javaslat Szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyására, az „Óvoda és bölcsőde, új épület –
Vízvezeték és csatornahálózati csatlakozó “ megépítése
kapcsán

Faragó Zoltán – ismertette a beterjesztést.
Az anyagot megtárgyalta az építkezési és területfejlesztési bizottság, amelynek nincs
kifogása a Szolgalmi jogi szerződés megkötésével szemben, viszont javasolta, hogy a
javaslatot egészítsék ki néhány benne szereplő objektumra vonatkozó részlet pontosításával.
Az előterjesztést megtárgyalta a Város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága is.
A Városban zajló építkezésekkel kapcsolatos, a lakóépületeket és közműhálózatot
előkészítő munkák biztosítása céljából a területrendezésről és az építési rendtartásról
rendelkező törvény – építésügyi törvény értelmében az építőnek bizonyítania kell tulajdonjogát
az építkezéssel érintett telkek, illetve telekrészek esetében. Amennyiben az építkezés
megvalósítása a közterület más - Somorja Város tulajdonában - levő közterület egy részét is
érinti, ez a másfajta jog a telekrésszel való rendelkezésre „Szolgalmi jogi szerződésben” kerül
lefektetésre, amelyet be kell nyújtani a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri szakosztályán.
A beruházó, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Somorjai Egyházközsége által
benyújtott, az „Óvoda és bölcsőde, új épület – Vízvezeték és csatornahálózati csatlakozó“
megépítésének engedélyezésére benyújtott kérelme alapján a VKT elé terjesztik a javaslatot
Szolgalmi jogi szerződés megkötésének jóváhagyására az
„Óvoda és bölcsőde – új épület ” megépítésével érintett, Somorja Város kizárólagos
tulajdonát képező, Somorja kataszterében található, a C telekkönyvben 2392/1 h.sz. és
2392/118 h.sz. telkeken, a C telekkönyvben, az 1964 számú tulajdonlapon szereplő 2776/1
h.sz. 1.643 m2 nagyságú teleken ’Vízvezeték és csatornahálózati csatlakozó” elhelyezése
céljából, az épületfeltüntetési vázrajzon szereplő, a szolgalmi jogi szerződés tárgyát képező
telekrészeken. A szolgalmi jogi szerződés
biztosítja a szolgalmi jogot a csatornahálózati
csatlakozó lefektetésére, működtetésére, karbantartására és javítására a szerződésben foglalt
feltételek mellett a szerződő felek: Somorja Város, a telek tulajdonosa és a szolgalmi jog
kötelezettje, és a Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, a szolgalmi jog jogosultja számára.

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
elhelyezéséhez szükséges ásatásokat a mellékletben található tájékoztató térképen kijelölt
telkeken.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 18. szavazás – Szolgalmi jogi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról - „Óvoda és bölcsőde, új épület – Vízvezeték
és csatornahálózati csatlakozó“:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

17.

Javaslat a VKT szakbizottságainak további tagjaira a
Város lakosai soraiból

A város polgármestere – smertette, hogy a VKT által elfogadott határozat alapján a
szakbozottságokat új tagokkal kell kibővíteni a lakosság képviselőiből, amiről titkos szavazással
döntenek a jelenlevő képviselők.
Kovács Roland – elmondta, hogy saját kezdeményezéseként a felkérte a lakosokat, hogy
jelentkezzenek a szakbizottságokba, küldjék be a javasolt személyek nevét, illetve az
életrajzokat. Leszögezte, hogy a polgármester által felolvasott szavzólapokon ott vannak ezek
a nevek, de egy személy hiányzik közülük, Andrea Červenková a Tejfalu Választmányába
javasolt személyek közül. Kérte, hogy írják be nevét a névsorba.
Hozzáfűzte, hogy a listát az életrajzokkal együtt küldte át. Csak azokra a személyekre
fog szavazni, akiknek életrajzát látta és elolvasta, amelyeket megkapott. Nem tartja
elégségesnek a szakbizottságok elnökének javaslatát.
A Városi Hivatal elöljárója kiosztotta a szavazólapokat a képviselőknek. A szavazás után
a szavazólapokat összeszedték és a mandátumvizsgáló bizottság megszámolta az egyes
jelöltekre leadott szavazatokat.
Rövid szünet után Élesztős Pavel mérnök, PhD. felolvasta a titkos szavazással a
szakbizottságokba megválasztott lakossági képviselők nevét:
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
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

a Város lakosaiból

Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 20. szavazás – a szakbizottságok kiegészítéséről a város
lakosanak soraiból:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

18.

Javaslat a Város által az

iskolatanácsokba delegált

képviselők megválasztására
PaedDr. Veres Gábor – ismertette az előterjesztett anyagot.
Az anyagot megtárgyalta az oktasásügyi szakbizottság és javasolta annak beterjesztését
és jóváhagyását a VKT ülésén.
A javaslatot az SZMT Tt. 596/2003 számú, az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai
önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről rendelkező
törvénye 25. § 5. és 12. bekezdése alapján dolgozták ki és terjesztették be jóváhagyásra.
Az iskolaalapító által at iskolatanácsokba delegált képviselők mandátuma hatályát veszti
a képviselők visszahívásával.
A község mint alapító által fenntartott iskola vagy oktatási intézmény mellett működő
iskolatanács tagjai: a pedagógiai alkalmazottak két választott képviselője, a többi alkalmazott
egy választott képviselője, a szülők négy olyan választott képviselője, akik nem alkalmazottai az
iskolának vagy oktatási intézménynek, illetve az alapító négy delegált képviselője. Az alapító
által delegált képviselől megbízatási ideje 4 évre szól.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 21. szavazás – a Város által az iskolatanácsokba delegált
képviselők visszahívásáról és a Város új
képviselőinek delegálásáról az iskolatanácsokba:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
nem szavazott – 15

19.

Javaslat Somorja Város Képviselő-testülete képviselői
javadalmazásának alapelvei jóváhagyására

Tóth Imrich mérnök – ismertette az előterjesztést.
Az előterjesztett anyagot megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága, és
javasolta annak beterjesztését a VKT általi jóváhagyásra a benyújtott tartalommal és
terjedelemben.
Nagy Jozef – javasolta, hogy a 2. § 3. pontját a 2. sorban az „alpolgármesternek“ szó
után egészítsék ki az 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...
A város polgármestere – szavazásra bocsátotta a képviselői javaslatot.
Lezajlott a 22. szavazás – a módosító képviselői javaslatról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 23. szavazás – a VKT képviselői javadalmazásának alapelveiről :

a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 3 5 15 19

20.

Javaslat bérpótlék jóváhagyására a Város előző
polgármesterének, az általa nem kimerített szabadság
ellenértékében

Tóth Imrich mérnök – ismertette az előterjesztést.
Az előterjesztett anyagot megtárgyalta a város pénzügyi és vagyonjogi bizottsága, és
javasolta annak jóváhagyását.
A Város erlőző polgármestere. Bárdos Gabriel, hivatali posztja betöltése során időhlány
miatt nem tudta kivenni fizetett szabadságát, amelyre joga volt, így előterjesztésre kerül a
javaslat, hogy utólagosan kifizetésre kerüljön az ezekre a napokra járó „szabadságpénz” –
bérpótlék a nem kimerített fizetett szabadság 21 napjával számolva 3.587,90 € összegben.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 24. szavazás – bérpótlék jóváhagyásáról a Város előző
polgármesterének, az általa nem kimerített
szabadság ellenértékében:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

21.

Javaslat Somorja Város Városi Képviselő-testülete 2019.
évi rendes ülései időpontjának jóváhagyására

A város polgármestere – ismertette az előterjesztést.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 25. szavazás – a VKT 2019. évi rendes ülései időpontjának
jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 0

22.

Képviselői interpellációk

A képviselők nem nyújtottak be egyetlen írásos interpellációt sem.

23.

Lakossági beadványok

23.1
Martin Šimurda mérnök – a 12. napirend kapcsán megkérdezte, hogy a 155 családi ház

felépítésével kapcsolatos közvilágítás, utak és gyalogjárók átruházása 2019-ben aktuális-e.
A város polgármestere – igen, lezajlott az ellenőtzés, mindent rendben talált, ezek az
ingatlanok átkerülnek a város tulajdonába.
Martin Šimurda mérnök – az ilyen átváteleket a községek általában bizonyos idő
elteltével valósítanak meg, nem azonnal, mert az építkezés idején az utak károsodnak,
betonkeverők, nehézgépjárművek hordják rajta az építési anyagot stb. Ezért javasolta, hogy a
jövőben az ilyen átruházások esetében a Város 3-éves határidőt szabjon meg.
23.2
František Struhár – tákéloztatta a jelenlevőket, hogy lakossági aláírásgyűjtést indítottak a
Pomléban található szélfogó 148 fájának kivágása ellen. Azt szeretnék, hogy hívjanak össze
egy lakossági fórumot (nyílt vita). Nem ellene vannak az intérkedésnek, hanem amellett, hogy
érvényesüljön a környezetvédelem. Hozzátette, hogy magával hozott egy listát az ezzel
kapcsolatos kérdésekkel, amelyet átad, hogy csatolják a jegyzőkönyvhöz.
A város polgármestere – megvárjuk az aláírásgyűjtés eredményét.
23.3
Botló Ondrej – tájékoztatott az ŠTK Somorja Futballklubbal kapcsolatos rossz
tapasztalatairól, mert 8-éves fia is ennek a klubnak volt a tagja.
23.4
Botló Ondrej – felhívta a figyelmet a Kovács utcában uralkodó állapotokra: az utca „Y”
alakú és siralmas állapotban van.Annak ellenére, hogy ez az utca a Pozsonyi úti
buszmegállóhoz vezet, egyik oldalon sincs gyalogjáró. Megkérdezte, hogy számolnak-e az utca
felújításával és egyben a gyalogjárók kialakításával.
A város polgármestere – tudunk a problémáról. Vártuk, hogy befejeződjék a közvilágítás
vezetékeinek felújítása, és utána elkezdődhet az úttest javítása, egyben a közeljövőben a
gyalogjáró megépítésére is sor kerülhet.

24.
24.1

Egyéb
Javaslat a Bratislavská 88, 931 01 Šamorín székhelyű
AREA Šamorín s.r.o.Kft. ügyvezetőjének kinevezésére

A város polgármestere – ismertette az előterjesztést.
Az Tt. 513/1991 számú (Kereskedelmi törvénykönyv) hatálya értelmében a közgyűlés
tiszte kinevezni, illetve visszahívni a vállalat ügyvezetőjét.
Az SZNT Tt. 369/1990 számú, a községi önkormányzatokról rendelkező törvénye és
annak későbbi kiegészítései 11. § 4. bekezdése l) pontjával összhangban a községi, illetve
városi képviselő-testület határkörébe tartozik a község költségvetési és dotációs szervezeteinek
létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek
alapítása és felszámolása, illetve a községek képviselőinek e gazdasági társaságok és egyéb
jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyása, valamint a község jogi
személyeken belüli anyagi részvállalásának jóváhagyása.
A város polgármestere az AREA Šamorín s.r.o./Kft. közgyűlésének hatáskörökkel
rendelkező tagjaként javaslatot nyújtott be Nagy Jozef kinevezésének jóváhagyására az AREA
Šamorín s.r.o./Kft., Bratislavská č. 88, 931 01 Šamorín ügyvezetőjévé.
Kovács Roland – bejelentette, hogy mivel ezt az anyagot közvetlenül az ülés
megkezdése előtt osztották ki, nem volt ideje áttanulmányozni azt, ezért tartózkodni fog a
szavazáskor.
Nem voltak kérdések és további javaslatok.
A javasló bizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 26. szavazás – az AREA Šamorín s.r.o./Kft. ügyvezetője

kinevezésének jóváhagyásáról:
a jelenlévő képviselők száma – 19
a javaslat mellett szavazott – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
17 18
ellene szavazott – 0
tartózkodott – 13 19
A képviselő-testület alakuló ülésének mapirendjét kimerítették. A város polgármestere
köszönetet mondott a jelenlevőknek, és az ülést berekesztette.

Lejegyezte: Virághová Iveta
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