Jegyzőkönyv

Somorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
április 28-i ünnepi üléséről
Jelenlevők: lásd a mellékelt jelenléti ívet.

1.

Megnyitó

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
ünnepi ülését.
Az állami himnusz és az EÚ himnuszának elhangzása után a klépviseő-testület
ünnepi ülését a város polgármestere, Orosz Csaba nyitotta meg, aki üdvözölte
a megjelenteket, és mindenkinek kellemes vasárnap délutánt kívánt.
A Város Képviselő-testülete 2015-ben hagyta jóvá a Somorja Város megújított Szervezeti
és működési szabályzatát, amely értelmében az önkormányzat minden év áprilisában városi
díjakat adományoz az erre javasolt, illetve a képviselő-testület által erre érdemesnek tartott
jelölteknek. Ezeket a díjakat abból az alkalomból adományozza a Város, hogy a szabad királyi
város kiváltságait Luxemburgi Zsigmond 1405 áprilisában adományozta a Somorjának.
A város polgármestere elmondta, hogy a városi képviselő-testület az ez
évben kiosztásra kerülő díjakról 2019.04.11-i ülésén döntött, amikor jóváhagyta az alábbi díjak
adományozását:
a 4/2019/VIII. számú határozat alapján adományozza a PRO URBE djat
a 4/2019/IX. számú határozat alapján adományozza Somorja Város
különdíjait: a PRO CULTURA, PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS és PRO
FUTURA díjat
4/2019/X. számú határozat alapján átadásra kerül a Polgármester díja
A VKT ünnepi ülésének házigazdái Inka Galbáčová és Hushegyi János voltak, akik az
egyes díjak átadásakor felolvasták a laudációkat.
Az egyes díjak átadása közt a Harmonia Classica Kamarazenekar, a Sancta Maria Egyházi
Kórus, Turtev Erik, a Varkocs zenekar, a Prvosienka Gyermektáncegyüttes, a Csali
Gyermektáncegyüttes, adtak ízelítőt műsorukból. illetve Varga Villő zongorajátékát és Gaálová Ivana
énekét is hallhatták a résztvevők.

2. Díjátadás – a Polgármester díja
A város napja alkalmából a város polgármestere a Harmonica Classica
Kamarazenekarnak adományozta a Polgármester díját, a zeneművészet területén végzett kiváló
munkájáért és a Város kulturájának hazai és külföldi propagálásáért.
A díjat a város polgármestere és alpolgármestere adta át.

3. A Város különdíjainak átadása

3.1

PRO HUMANA

A PRO HUMANA díjat MUDr. Kiss Ján úr vette át, az egészségügy és a szoclális munka
területén végzett sokéves, érdemdús munkájáért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere, valamint Bauer Edit mérnök, a szociális,
lakás- és egészségügyi szakbizottság elnöke adta át.

3.2

PRO HONORIS

A PRO HONORIS díjat Vass Géza úr vette át, az ifjú tehetségek nevelésében, valamint a
város sportéletének fellendítéséért végzett sokéves, jelentős munkájáért.
A díjat a város polgármestere és alpolgármestere, valamint Duducz Tibor mérnök, a
sport- és ifjúsági szakbizottság elnöke adta át.

3.3

PRO CIVIS

A PRO CIVIS déjat posztumusz adományozták Hideghéty Jánosnak, sokéves, római
katolikus közösségért végzett áldozatos munkájáért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere és Tóth Imre mérnök, a pénzügyi és
vagyonjogi szakbizottság elnöke adta át a díjazott feleségének és lányának.

3.4

PRO FUTURA

A PRO FUTURA díjat Culka Cecília asszony a fiatal nemzedék nevelésében kifejtett
sokéves, érdemdús munkájáért vette át.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere, valamint Mgr. Domsitz Márton, a
környezetvédelmi szakbizottság elnöke adta át.

3.5

PRO CULTURA

A PRO CULTURA díjat Keszeli Ferenc úr vehette át, sokéves kimagasló munkásságáért a

kultúra területén.
A díjat a díjazottnak a város polgármestere, alpolgármestere és PaedDr. Varju Peter, a kulturális
szakbizottság elnöke adta át.

4.

A PRO URBE díjak átadása

A PRO URBE díjat két jelöltnek adományozták. A díjakat a város polgármestere,
alpolgármestere, valamint Bauer Edit mérnök, a szociális, lakás- és egészségügyi szakbizottság
elnöke adta át.
Az első díjazott Andrássy Tibor úr volt, aki sokéves, a kultúra területén kifejtett
kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben.
A másik díjazott Bálint Lajos kiváló tudományos alkotómunkájáért, publicisztikai és
pedagógusi tevékenységéért kapta a díjat.

5.

Zárszó

AVKT ünnepi ülésének programja ezzel véget ért. A város polgármestere köszönetet
mondott mindenkinek a részvételért, és egyben meghívta a jelenlevőket a Tallós Prohászka
István Kiállítóterembe, ahol már minden készen állt a rövid állófogadásra.

Sármány Ervin mérnök
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