
Somorja Város Önkormányzata Képviselő-
   -testülete határozatainak gyűjteménye

4/2019 számú dokumentumtár
A 2019.04.11-én elfogadott határozatok

I. 
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén 

megválasztotta:
- a javasló bizottságot az alábbi összetételben: Jávorka Tomáš, Nagy 

Jozef, Varjú Peter

- a jegyzőkönyv-hitelesítőket: Balheimová Henrieta, Duducz Tibor

II.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén 

jóváhagyta a javasolt Napirendet az alábbi kiegészítésekkel az Egyéb pontban:
- J a v a s l a t az MPBH Šamorín s.r.o. - VLGV Somorja Kft. szerveiben 

Somorja Várost képviselő személyek megbízatásának jóváhagyására
- J a v a s l a t az AREA Šamorín s.r.o. - AREA Somorja Kft. szerveiben 

Somorja Várost képviselő személyek megbízatásának jóváhagyására
- J a v a s l a t Somorja Város polgármestere 2019. évi fizetésének 

meghatározására

III.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta A városi főellenőr állásfoglalását Somorja Város és az általa irányított 
költségvetési szervezetek 2018-as évre vonatkozó zárszámadása kapcsán, és azt 
a beterjesztett terjedelemben és tartalommal jóváhagyta. 

IV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Somorja Város és az általa igazgatott költségvetési szervezetek 
2018. évre vonatkozó zárszámadását, zárszámolását és éves beszámolóját, és

A) Megállapította, hogy a folyó és tőkebefektetési költségvetés, valamint 
a pénzügyi műveleteket szabályozó költségvetés merítése összhangban 
van Somorja Város 2018. évre jóváhagyott költségvetésével, és megfelel 
a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 
törvényben foglaltaknak, valamint Somorja Város tulajdonával való 
gazdálkodás alapelveinek.



B) jóváhagyta, kifogások emelése nélkül a beterjesztett terjedelemmel és 
tartalommal
1. A Város 2018. évre vonatkozó zárszámadását, zárszámolását és éves 

beszámolóját, mégpedig: 
- a költségvetés teljesítését a Város által irányított költségvetési 

szervezetekben, 
- a folyó és tőkeköltségvetés éves eredményét, -425.756,10 € összegben 

(hozzáadva a pénzügyi műveletekből származó bevételeket és kiadásokat 
a költségvetési bevételek és kiadások különbözete pozitív, +207 401,45 €, 
ez a pénzösszeg a Város és az általa irányított költségvetési szervezetek 
folyószámláin szerepel).

- a Város 2018. évi zárszámolását és éves beszámolóját
- Somorja Város és az általa igazgatott költségvetési szervezetek 

2018. évre vonatkozó közös zárszámadását, amely együttesen 
293 303,96 € nyereséget jelent a csatolt mellékletekben foglaltak 
alapján (a Számviteli mérleg összegzése, Kimutatás a nyereség és 
veszteség összegzéséről)

- a Város és az általa irányított KSZ-ek összvagyona    29.482.402,59 
€
ebből saját vagyonfedezet      17.755.735,54 €
a tartozások összege      7.236.248,15 €
időeltolódásból adódó különbözet      4.490.418,90 €

Az SZNT a Tt. 583/2004 számú, a területi önkormányzatok 
költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről rendelkező törvénye alapján a Város tartalékalapja a 
bevételek (a folyó és tőkeköltségvetés) és a kiadások (a folyó és 
tőkeköltségvetés) pozitív különbségéből alakul ki. 2018-ban a 
különbözet negatív, – 425.756,10 €, ezért a 2018. évben nem jött létre 
tartalékalap.

2. A Somorja Város által alapított költségvetési szervezetek 2018. évre 
vonatkozó zárszámolását

C) feladatul adta a
1) Városi Hivatalnak hogy a Város 2018. évi gazdasági tevékenységéből 

származó nyereséget (207 616,72 €) és a városi vállalkozások 2018. 
évi gazdasági zárszámolásának eredményét (72.930,89 € nyereséget) 
a főkönyvbe azok jellege alapján vezesse be, a 428 számú – az elmúlt 
évek rendezetlen gazdasági eredményei - számlára
a) a Város 2018. évi összbevételének kiadásokkal csökkentett összegét 

a pénzügyi műveletek alkalmazásával átsorolni a 2019. évi 
költségvetési bevételek közé, ami lehetővé teszi ezeknek az 
eszközöknek a felhasználását a tőkekiadások és a pénzügyi 
műveletekből eredő kiadások fedezésére, 207 401,45 € összegben

b) a Város 2018. évi zárszámadását a szokásos módon nyilvánosságra 
hozni, valamint megjelentetni a Város honlapján.

Határidő: 2019.04.30.



Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Városi Hivatal 
elöljárója

2) A költségvetési szervezeteknek: a gazdasági eredmény jellege szerint 
bevezetni a 428 számú – az elmúlt évek rendezetlen gazdasági 
eredményei - számlára
M. Bel AI, Kláštorná         +7 742,26 €
Corvin M. AI, Rybárska                   0,-    €
Művészeti Alapiskola Š. N. Šamorínskeho           -2 726,33 €
Idősek otthona (DD) Šamorín           -5 881,55 €
Zalabai Zs. Városi Könyvtár Somorja            +65,82 €
Városi művelődési központ Somorja                   +13 556,15 €

Határidő: 2019.04.30.
Felelős: a városi költségvetési szervezetek igazgatói

V.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a költségvetésből a testnevelés, sport és az ifjúság 
számára 2019. évre nyújtott költségtámogatás elosztására, és jóváhagyta a 
testnevelés, sport és az ifjúság számára 2019. évre nyújtott költségtámogatás 
elosztását az előterjesztés alapján (A 2019. évi költségtámogatások elosztását 
feltüntető táblázat az 1. számú mellékletben található).

a) jóváhagyta a testnevelés, sport és az ifjúság számára 2019. évre 
nyújtott költségtámogatás elosztását az előterjesztés alapján

b) feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy az esetleges 
vészhelyzetek megoldására visszatartott 5 %-os tartalékot 
2019.10.31-én szabadítsa fel, az addig kifizetett támogatások 
függvényében

Határidő: 2019.10.31.
Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Városi Hivatal 

elöljárója

VI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a Város 2019. évi költségvetéséből a kultúra és az 
egyházak számára nyújtott támogatások elosztására, és jóváhagyta a Város 2019. 
évi költségvetéséből a kultúra és az egyházak számára nyújtott támogatások 
összegét az előterjesztés alapján (A 2019. évi költségtámogatások elosztását 
feltüntető táblázat az 2. számú mellékletben található).

a) jóváhagyta a Város 2019. évi költségvetéséből a kultúra és az 
egyházak számára nyújtott támogatások elosztását  az előterjesztés 
alapján 

b) feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy az esetleges vészhelyzetek 
megoldására visszatartott 5 %-os tartalékot 2019.10.31-én 
szabadítsa fel, az addig kifizetett támogatások függvényében



Határidő: 2019.10.31.
Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Városi Hivatal 

elöljárója
VII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a Somorja Város iskolaalapítói hatáskörébe tartozó
iskoláknak és oktatási   intézményeknek, valamint a Somorja területén található 
iskoláknak és oktatási intézményeknek a 2019. évben folyósított transzferek 
összegéről, és jóváhagyta a Somorja Város iskolaalapítói hatáskörébe tartozó
iskoláknak és oktatási   intézményeknek, valamint a Somorja területén található 
iskoláknak és oktatási intézményeknek a 2019. évben folyósított transzferek 
összegét az előterjesztett javaslat alapján – lásd a 3. számú mellékletet

VIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a PRO URBE díj odaítélésére, és 
a) jóváhagyta Somorja Város Szervezeti és Működési Szabályzata 45. cikke 

alapján a PRO URBE díj adományozását:
- Andrássy Tibornak, a képzőművészet területén végzett 

alkotómunkájáért és életművéért
- PhDr. Bálint Lajos CSc.-nak, kiváló tudományos alkotómunkájáért, 

publicisztikai és pedagógusi tevékenységéért 
b) leszögezte, hogy a PRO URBE díjak átadására Somorja Város VKT 

rendkívüli ülésén kerül sor, Somorja Város Szervezeti és Működési 
Szabályzata 45. cikke 4. bekezdése alapján
 

  IX.
  Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Somorja Város különdíjainak, a PRO CULTURA, PRO 
HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS és a PRO FUTURA díjak odaítélésére, és

a) leszögezte, hogy a különdíjak átadására Somorja Város VKT rendkívüli 
ülésén kerül sor, Somorja Város Szervezeti és Működési Szabályzata 45. 
cikke 5. bekezdése alapján

b) jóváhagyta Somorja Város Szervezeti és Működési Szabályzata 45. cikke 
alapján az alábbi különdíjak odaítélését:
- PRO CULTURA - Keszeli Ferencnek, sokéves, a kultúra területén 

végzett kiemelkedően jelentős munkájáért
- PRO HUMANA  - MUDr. Kiss Jánnak, az egészségügy és 

a szociális szolgáltatások területén végzett, egész életére kiterjedő 
munkájáért

- PRO HONORIS  - Vass Gejzának, a tehetséggondozás és a sport 
fejlesztése területén végzett sokéves jelentős munkájáért



- PRO CIVIS  - Hideghéty Jánosnak, poszthumusz díjat 
adományoz sokéves, a római katolikus közösségért végzett áldozatos 
munkájáért

- PRO FUTURA  - PaedDr. Culka Cecíliának, sokéves, az ifjúság 
nevelésében végzett érdemdús munkájáért.

X.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot Somorja Város Polgármestere díjának odaítélésére, és
 

a) tudomásul vette Somorja Város Szervezeti és Működési Szabályzata 52. 
cikke alapján a polgármesternek a Polgármester díja odaítéléséről hozott 
döntését, hogy a díjazott
- a Harmonia Classica Kamarazenekar

b) jóváhagyta 500,- € értékű ajándék átadását

c) leszögezte, hogy a Polgármester díjának átadására Somorja Város VKT 
rendkívüli ülésén kerül sor.

XI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésének 
jóváhagyására, és jóváhagyta a Javaslatot szolgalmi jogot alapító szerződés 
megkötésére a Somorjában zajló „A K4 kazánház hőelosztóinak felújítása” építési 
munkálatai kapcsán a C telekkönyvben szereplő, Somorja kataszterében 
található, a 870. számú tulajdonlapon szereplő telkekre:

- 2738  helyrajzi számú     7.457m2  nagyságú egyéb építkezési területre
- 2729/3  helyrajzi számú       1.383m2 nagyságú beépített területre
- 2731/1   helyrajzi számú      3.154m2 nagyságú egyéb építkezési területre 
- 2593/1 helyrajzi számú        4.300m2 nagyságú beépített területre
- 2757/2  helyrajzi számú       3.229m2 nagyságú egyéb építkezési területre
- 2757/1 helyrajzi számú       15.822m2 nagyságú beépített területre
- 2744/1  helyrajzi számú      16.887m2 nagyságú egyéb építkezési területre
- 2755 helyrajzi számú                218m2 nagyságú beépített területre
- 2555/3   helyrajzi számú       1.730m2 nagyságú beépített területre
- 2783  helyrajzi számú           7.457m2 nagyságú egyéb építkezési területre
- 2573/1 helyrajzi számú         8.834m2 nagyságú egyéb építkezési területre 
- 2417  helyrajzi számú           6.162m2 nagyságú beépített területre
- 2349/1 helyrajzi számú         3.205m2 nagyságú beépített területre
- 2355/13  helyrajzi számú        159m2 nagyságú beépített területre
- 2355/12  helyrajzi számú        192m2 nagyságú beépített területre
- 2356/4   helyrajzi számú          698m2 nagyságú beépített területre
- 2356/1 helyrajzi számú           631m2 nagyságú beépített területre, 

a szerződő felek közt, mégpedig 

a szolgalmi jog kötelezettje  – Somorja Város



a szolgalmi jog jogosultja  –  az MPBH Šamorín, s.r.o.  – VLGV Somorja 
Kft. 

közt, térítésmentesen és határozatlan időre.

XII.
     Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésének 
jóváhagyására, és jóváhagyta a Javaslatot szolgalmi jogot alapító szerződés 
megkötésére a Somorjában zajló „„DS Šamorín – SZH Somorja, Hlavná, 
Gazdovský rad NNK“  építési munkálatai kapcsán a C telekkönyvben szereplő, 
Somorja kataszterében található, a 870. számú tulajdonlapon szereplő 
telkekre: 

- 20/2 h. sz.      2.004m2 nagyságú beép.területre   1. rész  mérete 18m2 

- 2777/2 h. sz.  3.368m2 nagyságú beép.területre         2. rész  mérete 12m2

- 2777/1 h. sz.     888m2 nagyságú beép.területre 3. rész  mérete 44m2

- 2610/4 h. sz.   4.897m2 nagyságú beép.területre.       4. rész  mérete 616m2

- 2630/1 h. sz.   5.318m2 nagyságú beép.területre        5. rész  mérete 580m2

a 3422 számú tulajdonlapon szereplő
- 813/1 h. sz.     1.627m2 nagyságú beép.területre.        6. rész  mérete 197m2

a 1492 számú tulajdonlapon szereplő
- 954/8 h. sz.        510m2 nagyságú beép.területre         7.  rész  mérete 111m2

 a 3422 számú tulajdonlapon szereplő
- 954/7 h. sz.        423m2 nagyságú beép.területre         8.  rész  mérete    116m2

a 870 számú tulajdonlapon szereplő
- 2151/3 h. sz.      927m2 nagyságú beép.területre         9.  rész  mérete     26m2

- 2151/1 h. sz.    5.262m2 nagyságú beép.területre       10.  rész  mérete   233m2

- 2106/1 h. sz.    1.548m2 nagyságú beép.területre        11.  rész  mérete 87m2

                                                                                      14.rész  mérete     21m2

- 2099/1 h. sz.   1.710m2 nagyságú beép.területre        12 . rész  mérete   192m2

- 2105    h. sz.     507m2 nagyságú beép.területre          13. rész  mérete     14m2

- 2077    h. sz.     692m2 nagyságú beép.területre          15.  rész  mérete 68m2

                                                                                      18.  rész  mérete  9m2

- 1439/1 h. sz.     6.867m2 nagyságú beép.területre       16.  rész  mérete 34m2

- 1438/1 h. sz.     687m2 nagyságú beép.területre          17.  rész  mérete 243m2

- 990/1 h. sz.     2.417m2 nagyságú beép.területre.        19.  rész  mérete 483m2

                                                                                      22.  rész  mérete 3m2

- 1387 h. sz.     231m2 nagyságú egyéb építk. területre  20.  rész  mérete 39m2

- 1327/1 h. sz.     1.382m2 nagyságú beép.területre      21.  rész  mérete     19m2

a szerződő felek közt, mégpedig:

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

Bratislava

közt, térítésmentesen és határozatlan időre.



XIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Szándékjavaslatot a Somorja kataszterében található városi 
tulajdonú ingatlan bérbeadására megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból, és

a) jóváhagyta a városi tulajdon, a Somorja Város tulajdonában levő 
ingatlanok bérbeadására irányuló szándékot, mégpedig a Somorja 
kataszterében található, aC telekkönyvben 142/14 helyrajzi számmal 
szereplő, 356 m2 nagyságú egyéb építkezési terület megkülönböztetett 
figyelmet érdemlő okból történő bérbeadását az SZNT Tt. 138/1991 számú 
a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9. § 9. bekezdésének 
c pontjával összhangban a kérelmező

Anna Panenková rod. Bokorová,
lakhelye Agátový rad 103/7, 931 01 Šamorín

számára 0,30 €/m2/év bérleti díjért Somorja Város 3/2015 számú általánosan 
kötelező érvényű rendelete 16. § 5. bekezdése c pontja alapján, annak 1. 
számú melléklete értelmében határozatlan időre, háromhavi felmondási idővel.

A megkülönbözetett figyelmet érdemlő ok indoka:  a Város figyelembe vette, hogy 
a telek jelenleg a város számára felesleges, nem használható ki más módon, ami az 
SZNT Tt. 138/1991 számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvényének 
9a. § 9. bekezdése e pontja alapján megkülönböztetett figyelmet érdemlő ok, akárcsak  
Somorja Város a 3/2015 számú a városi tulajdonnal való gazdálkodást szabályozó 
általánosan kötelező érvényű rendelete alapján.

a) megbízta a Városi Hivatal elöljáróját, hogy a Város Szándéknyilatkozatát aSomorja 
kataszterében található ingatlan bérbeadásáról hozza nyilvánosságra 15 nappal az 
átruházás Városi Képviselő-testület     általi jóváhagyása előtt a város 
hirdetőtábláján, valamint Somorja Város honlapján, az SZNT Tt. 138/1991 
számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvényének 9a. § 9. bekezdése 
e pontja, valamint Somorja Város a 3/2015 számú a városi tulajdonnal való 
gazdálkodást szabályozó általánosan kötelező érvényű rendelete alapján.

 

XIV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a VMK behajthatatlan követeléseinek leírására, és

a) leszögezte, hogy ide olyan követelésekről van szó, amelyek reálisan nem 
behajthatók. Ez egyrészt az elévülési idő leteltéből adódik, ami a Kereskedelmi 
törvénykönyv alapján 4 év, miközben bírósági úton történő behajtásuk esetén 
sem rendelkezik a VMK a szükséges iratokkal, amelyek a kérdéses követelések 
behajtásához elengedhetetlenek. Mivel az adott időszakban, 2008-2012 nem 
történtek meg a követelések behajtásával kapcsolatos jogi lépések, a Somorjai 
VMK ezen követelések behajtását nem tudja biztosítani.

b) jóváhagyta a 2008-2012 években felhalmozódott követelések leírását a 
mellékelt táblázat szerint, 23.974,45 € összegben. 



A 2008-2012 években felhalmozódott követelések listája, 23.974,45 € összegben.
 

Kereskedelmi partner Viktor Strelec – Coala Club   IČO 33466360
    Gazdovský rad 33/65
    931 01  Šamorín

Számlaszám A keltezés dátuma A lejárat dátuma Összeg 
312064/2012 17.07.2012 31.07.2012 15,37 €
312066/2012 13.09.2012 27.09.2012 31,43 €
312067/2012 15.10.2012 29.10.2012 162,81 €
312069/2012 15.10.2012 29.10.2012 15,37 €

224,98 €

A Somorjai Városi Művelődési Központ nyilvántartásában szerepel a 
2007.09.28-i bérleti szerződés be nem tartása miatt  keletkezett tartozás, ami 
terembérletidíj-hátralék és 2012.12.31-ig 13.148,53 €összeget tesz ki.
,
Kereskedelmi partner  Ing. Zsolt Dudás – Privát Farm DUVAL – CO

    Karpatské námestie 7770/10A
    831 06  Bratislava – Rača

A vállalkozó 2016.11.01-jén befejezte a vállalkozói engedélyben feltüntetett 
valamennyi tevékenységét.

Számlaszám A keltezés dátuma A lejárat dátuma Összeg 
030/2008 20.05.2008 03.06.2008 24,23 €
031/2008 20.05.2008 03.06.2008 117,11 €
041/2008 19.06.2008 03.07.2008 114,12 €
043/2008 19.06.2008 03.07.2008 29,24 €
049/2008 29.07.2008 12.08.2008 41,98 €
052/2008 29.07.2008 12.08.2008 123,20 €
055/2008 15.08.2008 29.08.2008 39,50 €
058/2008 18.08.2008 01.09.2008 48,63 €
069/2008 14.10.2008 28.10.2008 68,48 €
072/2008 14.10.2008 28.10.2008 30,64 €
085/2008 18.12.2008 31.12.2008 71,10 €
309006/2009 13.03.2009 27.03.2009 113,27 €
309047/2009 05.11.2009 19.11.2009 8.375,90 €

9.197,40 €

A Somorjai Városi Művelődési Központ nyilvántartásában szerepel a 
2003.10.31-i nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérleti szerződés be nem tartása 
miatt keletkezett tartozás, ami terembérletidíj-hátralék és 2009.12.31-ig 1.403,54 € 
összeget tesz ki.



Összegzés

Számlaszám Megnevezés A követelés összege
318.001 Bérlet  - Coala Club 13.148,53 €

318.0011 OF (telefon- és vízdíj)  - 
Coala Club

      224,98 €

318.003 Bérlet – DUVAL–CO   1.403,54 €
318.0031 OF (melegvíz, fűtés, víz- és 

telefondíj) 
9.197,40 €

A leírásra kerülő 
követelések összege 

23.974,45 €

XV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a MpBH Šamorín, s.r.o./ VLGV Kft. behajthatatlan 
követeléseinek leírására, és

a)  leszögezte, hogy
1. az ARFER s.r.o./Kft.-vel szembeni követelés 52.048,30 € összegben a 

2013.12.31-ig felhalmozódott bérleti díjhátralékból, és a 2015. év 
végéig számlázott üzemeltetési költségekből tevődik össze. Ezt a 
hátralékot a végrehajtási eljárás során nem sikerült behajtani. 
Ismeretein szerint (lásd OR SR – az SZK cégjegyzéke) az ARFER 
s.r.o./Kft. 2016-ban fuzionált a Košo music production, s.r.o. (IČO: 
44 258 208) Kft.-vel, amely 2016-ban beolvadt a Vykúpto.sk s.r.o. (IČO: 
46 895 523) Kft.-be. A fenti hátralék ezért behajthatatlan, és minden 
erre irányuló igyekezet felesleges terhet és kiadást jelentene a 
vállalatnak.

2. a Privát farm DUVAL-CO-val szembeni követelés 20.932,37 € 
összegben a VMK épületében 2012-ben Dudás Zsolt mérnök által 
működtetett SAMARIA étterem üzemeltetési költségeire vonatkozik. Ezt 
a hátralékot sem sikerült a végrehajtási eljárás során behajtani. 
Ismereteink szerint (lásd Csenke Község 1036 számú tulajdonlapját, 
Maslovce kataszterében) Dudás Zsolt mérnökkel szemben több 
végrehajtási eljárás is folyik, ezért a hátralék teljes vagy részbeni 
behajtásának valószínűsége a nullával egyenlő.

b) jóváhagyta a fenti tények figyelembevételével a felhalmozódott 
követelések leírását 72.980,67 € összegben. 

XVI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona 
behajthatatlan követeléseinek leírására, és



a) leszögezte, hogy behajthatatlan követelésekről van szó. Ezt bizonyítják 
a hagyatéki vagyon nélküli hagyatéki eljárások. 

b) Jóváhagyta a 2012–2016-ban felhalmozódott hátralékok leírását a 
mellékelt lista alapján, 7.500,17 € összegben. 

A 2012-2016 években felhalmozódott követelések listája7.500,17 € összegben.

 Név
Elhalálozás 
dátuma

A hagyatéki 
eljárás száma

A határozat 
érvénybe 
lépésének 
dátuma

A követelés 
összege

Schmidt Ladislav 18.04.2014 11D/54/2014 25.09.2014 1.818,87 €
Lelkesová 
Apolónia 02.02.2015 6D/132015 12.05.2015 4.213,20 €
Bertóková Žofia 19.08.2016 9D/110/2016 07.07.2018 1.468,10 €

Összesen 7.500,17 €

A követelések áttekintése keletkezésük idejének figyelembevételével:

2012 2013 2014 2015 2016   Összeg €

Schmidt Ladislav 509,07 988,88 320,92 - - 1.818,87
Lelkesová 
Apolónia 1.054,80 1.519,57 1.528,75 110,08 - 4.213,20

Bertóková Žofia 130,93 245,93 338,18 369,64 383,42 1.468,10

Összesen 7.500,17

XVII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot az MPBH Šamorín s.r.o. - VLGV Somorja Kft. szerveiben 
Somorja Várost képviselő személyek megbízatásának jóváhagyására, és 
jóváhagyta 
 

a) az MPBH Šamorín s.r.o. - VLGV Somorja Kft. felügylőtanácsának eddigi 
tagjainak visszahívását:

       1. Czafík Ladislav
       2. Bauer Edit mérnök
       3. Duducz  Tibor mérnök
       4. Orosz Csaba
       5. Šoltésová Erika mérnök   
          



      b) az MPBH Šamorín s.r.o. - VLGV Somorja Kft. felügylőtanácsa új  tagjainak 
kinevezését::        
        1. PaedDr. Veres Gábor
        2. Bauer Edit mérnök
        3. Czafík Ladislav
        4. Duducz Tibor mérnök
        5. Jágerová Angela 

c) PaedDr. Veres Gábor kinevezését az MPBH Šamorín s.r.o. /VLGV 
Šamorín  Kft. felügyelőtanácsa elnökévé.

XVIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén

megtárgyalta a Javaslatot az az AREA Šamorín s.r.o. /AREA Somorja Kft. 
szerveiben Somorja Várost képviselő személyek megbízatásának jóváhagyására, és 
jóváhagyta

a) az AREA Šamorín s.r.o. / AREA Somorja Kft. felügyelőtanácsa eddigi 
tagjainak visszahívását: 

            1. Mgr. Domsitz Márton
            2. Ürge Ľudovít
            3. Méry János
            4. MUDr. Varga Renáta

          
b) az AREA Šamorín s.r.o. / AREA Somorja Kft. felügyelőtanácsa új tagjainak 

kinevezését:
            1. Mgr. Domsitz Márton
            2. Ürge Ľudovít
            3. Méry János
            4. MUDr. Varga Renáta
            5. Mgr. Balheimová  Henrieta 

c) Mgr. Domsitz Márton kinevezését az AREA Šamorín s. r. o./ AREA 
Somorja Kft felügyelőtanácsa elnökévé.  

XIX.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZNT Tt. 369/1990 

számú, a községi önkormányzatokról rendelkező törvénye 11. § 4. bekezdésének
i pontja és annak későbbi kiegészítései alapján

                 
a) tudomásul vette az SZK nemzetgazdasági alkalmazotti átlagbér összegét 

a 2018-as évre, ami 1.013,- €, és ennek alapján

b) m e g h a t á r o z t a  Somorja Város polgármestere bérét 2019.01.01-jei 
hatállyal, összhangban az SZNT Tt. 253/1994 számú, a városok 
főpolgármestereinek és a községek polgármestereinek jogállásáról és 
bérviszonyairól rendelkező törvénye és annak későbbi kiegészítései 3. § 1. 
bekezdésével és 4. § 1. és 2. bekezdésével 3.986,- €  összegben.



Az illetmény kiszámítása:  
1.013 x 2,81 =2.846,53 € (alapfizetés), az idézett törvény 4. § 2. 
bekezdése alapján megemelve 40 %-kal, azaz 1.138,61 euróval, ami 
összesen 2 .846,53 + 1.138,61 = 3.985,14 €, tehát a polgármester 
fizetése felfelé kerekítve 3.986,- €.

Sármány Ervin mérnök Orosz Csaba
 a Városi Hivatal elöljárója polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Balheimová  Henrieta         ...................................

Duducz Tibor                ...................................

Lejegyezték a javasló bizottság tagjai:
Jávorka Tomáš
Varju Peter
Nagy Jozef                            ..................................


