
   Somorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatainak 

gyűjteménye
 20/2017 számú dokumentumtár

         a 2017.02.09-én elfogadott határozatok

I.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén 

megválasztotta   a javasló bizottságot az alábbi összetételben: Nagy Jozef, 
Jágerová Angela és Duducz Tibor mérnök, illetve  a jegyzőkönyv-hitelesítőket:  
Ürge Ľudovítot és Mgr. Domsitz Márton személyében. 

II.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09- i  ülésén 

jóváhagyta a javasolt napirendet.

III.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09- i  ülésén 

megtárgyalta a jelentést "A határozatok teljesítésének ellenőrzéséről":

A) tudomásul vette az előterjesztett jelentést

B) jóváhagyta az alábbi számú határozatok teljesítését:   
24/2013/X./b/1);     24/2013/X./b/2);        7/2015/V./b);         11/2016/V./D/1;
18/2016/IV./B);      18/2016/V./B); 18/2016/XI./B); 18/2016/XII./B); 
18/2016/XIII./B); 18/2016/XIV./B); 18/2016/XV./B); 18/2016/XVI./B); 
18/2016/XVII./b);    18/2016/XX./B);      18/2016/XXI./B);   18/2016/XXII./b);
19/2016/IV./b);       19/2016/V./b);         19/2016/VI./b);      19/2016/VII./b);

C) leszögezte, hogy az alábbi számú határozatok telljesítése 
folyamatban van:  
18/2005/IX./c); 21/2005/XXVI.; 25/2005/X./C); 26/2010/VII./1);     15/2012/
XX./b/2);  20/2013/XIV.;       8/2015/II./D-VZN;    8/2015/XXIII./B);    
10/2015/IV./3/a);     10/2015/X./b);   13/2016/VIII./c/2); 13/2016/VIII./c/3);     
13/2016/IX.;         13/2016/XI./b);        16/2016/IX./b);       17/2016/XIII./b);   
18/2016/XVII./c).



IV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén  
megtárgyalta  a főellenőr állásfoglalását Somorja Város 2017-2019 évi 
költségvetése kapcsán, amelyet a beterjesztett terjedelemben tudomásul 
vett.

V.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén       

megtárgyalta  Somorja Város többéves, 2017-2019 évekre javasolt költségvetését, 
és 

A) megállapította, hogy
- a folyó költségvetés és a pénzügyi műveletek költségvetése 2017-

ben többlettel zárul 
- ez a többlet a tőkeköltségvetés hiányának pótlására szolgál 

B)  jóváhagyta  Somorja Város 2017 évre javasolt költségvetését 
a beterjesztett terjedelemben 

C)  tudomásul vette az információkat a város többéves, 2018 és 2019 
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 2017 IV. negyedévében hoz határozatot, 
esetleg év közben,        a finanszírozásban előálló vészhelyzet 
esetén.     

             Határidő: 2017.12.31.
Felelős: a költségvetési szerv - VH a költségvetési szervezetek 

igazgatói

2) a város többéves, 2018 és 2019 évre jóváhagyott költségvetési 
programját a szokott módon a köztereken, valamint Somorja Város 
honlapján hozza nyilvánosságra
Határidő: 2017.02.17.
Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal 

elöljárója

VI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén  
megtárgyalta a városi főellenőr 2017 év I. félévre tervezett ellenőrzéseinek 
tervezetét, és 



a) jóváhagyta a  városi főellenőr 2017 év I. félévre tervezett 
ellenőrzéseinek tervezetét a benyújtott terjedelemben

b) megbízta a városi főellenőrt az elenőrző tevékenység végrehajtásával 
a benyújtott tervezet alapján 
Határidő: 2017 I. félév
Felelős: Lelkes Ján mérnök, városi főellenőr

VII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén:

1. tudomásul vette Somorja Város 1/2017 számú  általánosan kötelező 
érvényű rendeletének javaslatát, amely megszabja az alapiskolában, 
művészeti alapiskolában, nyelviskolában, óvodában vagy egyéb iskolai 
intézményben  elhelyezett egy tanulóra eső támogatás nagyságát, amely 
az adott iskolai évben oktatási intézmények üzemeltetésére és a bérek 
kifizetésére szolgál, valamint a városi képviselé-testület  iskolaügyi és 
oktatási bizottságának az elhangzott hozzászólásokkal és javaslatokkal 
kiegészített állásfoglalását 

2. jóváhagyta a beterjesztett terjedelemben Somorja Város 1/2017 számú  
általánosan kötelező érvényű rendeletének javaslatát, amely megszabja 
az alapiskolában, művészeti alapiskolában, nyelviskolában, óvodában 
vagy egyéb iskolai intézményben  elhelyezett egy tanulóra eső támogatás 
nagyságát, amely az adott iskolai évben az oktatási intézmények 
üzemeltetésére és a bérek kifizetésre szolgál 

3. feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy a jóváhagyás után Somorja 
Város 1/2017 számú  általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely 
megszabja az alapiskolában, művészeti alapiskolában, nyelviskolában, 
óvodában vagy egyéb iskolai intézményben  elhelyezett egy tanulóra eső 
támogatás nagyságát, amely az adott iskolai évben az oktatási 
intézmények üzemeltetésére és a bérek kifizetésre szolgál  a szokott 
módon a köztereken, valamint Somorja Város honlapján hozza 
nyilvánosságra
Határidő: 2017.02.10.
Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal 

elöljárója

VIII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.10-i ülésén 

megtárgyalta  A város javaslatát a városi képviselő-testület által  a városi tulajdon 
átruházásáról az SZNT Tt. 138/1991 számú, a községi vagyongazdálkodásról 
rendelkező törvénye 9a § 8 bekezdése e pontja, valamint annak későbbi 
kiegészítései és a 3/2015 számú ÁKÉR 7§ 4 bekezdése e pontja alapján a város 
tulajdonának megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból történő átruházásáról hozott 



határozatának kiegészítésére, amiről a a városi képviselő-testület valamennyi 
képviselője háromötödös többséggel dönt, és jóváhagyta az SZNT Tt. 138/1991 
számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a § 8 bekezdése e 
pontja, valamint annak későbbi kiegészítései és a 3/2015 számú ÁKÉR 7§ 4 
bekezdése e pontja alapján a város tulajdonának megkülönböztetett figyelmet 
érdemlő okbótörténő átruházását, eladását a kérelmező

JORVIK Kft., székhelye Nová 19, 931 01 Šamorín, ASZ: 31418724
jelenleg a Cégjegyzékben feltüntetett név- és székhely-változtatás után:
A-JORVIK Kft., székhelye Bratislavská 1184, 931 01  Šamorín 

számára 60,- €/m2 ősszegért,  amiről a a városi képviselő-testület valamennyi 
képviselője háromötödös többséggel dönt, azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a már 
meglevő vas- és villanyáru-kereskedés bővítését, mégpedig a 2015.12.09-én 
40286070-267/15 sz. geometriai tervezéssel kialakított telken, azaz a C 

telekkönyvben 142/15 helyrajzi számmal szereplő, 50 m2 nagyságú, a 870 számú 
tulajdonlapon vezetett egyéb építkezési területen, amely  Somorja Város kizárólagos 
tulajdonát képezi,

    A megkülönbözetett figyelmet érdemlő átruházás indoka a már meglevő vas- 
és villanyáru-kereskedés bővítésének lehetővé tétele, tekintettel a telek fekvésére, 
nagyságára, illetve kihasználtságára, valamint arra, hogy az ingatlan a Város 
számára felesleges, és a tervezett bővítés lehetővé teszi a kérelmező által régebben 
használt telek tulajdonjogainak rendezését,ami összhangban van a 3/2015 számú 
általánosan kötelező érvényű rendelet 7§ 4 bekezdésének e pontjában megszabott 
feltételekkel, illetve az SZNT Tt. 138/1991 számú törvényének 9a § 8 bekezdése e 
pontjával.

 
IX.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén  

megtárgyalta az Ingatlan-átruházási szándékjavaslatot, amely az SZNT T.t. 
138/1991 számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a § 8 
bekezdése e pontja, valamint annak későbbi kiegészítései és a 3/2015 számú ÁKÉR 
7§ 4 bekezdése e pontja alapján a város tulajdonának megkülönböztetett figyelmet 
érdemlő okból történő átruházására irányul, és 

a) jóváhagyta Somorja Város szándékát a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 
Kataszteri szakosztályán a 870 számú tulajdonlapon szereplő Somorja 
Város kizárólagos tulajdonát képező ingatlan, mégpedig a „C” 

telekkönyvben 77/7 helyrajzi számmal szereplő 739 m2  alapterületű 
Bucsuháza kataszterében található egyéb építkezési terület 
megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból történő átruházását a kérelmező



Štefan Klúcsik, lakhelye  Školská 38/1973, 931 01  Šamorín

számára, 65,- €/m2 vételáron, amiről a javaslat elválaszthatatlan részét 
képező indoklásból adódóan a Városi Képviselő-testület valamennyi 
képviselője a 3/2015 számú általánosan kötelező érvényű rendelete 7§ 4 
bekezdésének e pontja, valamint az SZNT Tt. 138/1991 számú törvénye 9a 
§ 8 bekezdése e pontja alapján háromötödös többséggel határoz: ennek 
megokolását a jelen határozatnak szerves részét képező indoklás 
tartalmazza.

A megkülönbözetett figyelmet érdemlő átruházás indoka, hogy 
a Városnak érdekében áll az az adott helységben az ingatlan eladása családi ház 
építése céljából, és a tény, hogy a kérelmező teljesíti az adott feltételeket, valamint 
a telek fekvése, nagysága és kihasználtsága, és hogy az ingatlan a Város számára 
felesleges és a nevezett telek megvétele iránt nem volt más érdeklődő. Ez 
összhangban van a 3/2015 számú általánosan kötelező érvényű rendelet 7§ 4 
bekezdésének e pontjában megszabott feltételekkel, illetve az SZNT Tt. 138/1991 
számú törvényének 9a § 8 bekezdése e pontjával.

b/ megbízta a Városi Hivatal elöljáróját, hogy a Város Szándéknyilatkozatát
hozza nyilvánosságra 15 nappal az átruházás Városi Képviselő-testület 
általi jóváhagyása előtt a város hirdetőtábláján, valamint Somorja Város 
honlapján. 

    Határidő: 2017.03.15.
    Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Somorjai Városi Hivatal elöljárója

X.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén   

megtárgyalta a Területrendezési dokumentáció kidolgozására szükséges 
támogatásra benyújtott kérvényt, és

a)  jóváhagyta 
- a területrendezési dokumentáció kidolgozására szükséges támogatásra 

irányuló kérvény benyújtását, 
- a társfinanszírozást Somorja Város részéről, minimálisan az 

elszámolható költségek 20 %-át,
- a területrendezési dokumentáció beszerzésének és jóváhagyásának 

folyamatát, ami a támogatási szerződés megkötésétől számítva 
legfeljebb 3 évig tart

b) feladatul adta a Városi Hivatalnak a Területrendezési dokumentáció 
kidolgozására szükséges támogatásra irányuló kérvényt legkésőbb 
2017.02.28-ig leadni.  



    Határidő: 2017.02.28.
    Felelős:  Szerda Tomáš

XI.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén  

megtárgyalta Somorja Város Képviselő-testülete 2017 évi rendes üléseinek 
ütemtervét, amit az előterjesztett formában jóváhagyott, mégpedig:

- a VKT 1. ülése 2017.02.09. – csütörtök
- a VKT 2. ülése 2017.04.06. – csütörtök
- a VKT 3. ünnepi ülése 2017.04.08. – csütörtök
- a VKT 4. ülése 2017.06.29. – csütörtök
- a VKT 5. ülése 2017.09.21. – csütörtök
- a VKT 6. ülése 2017.11.09. – csütörtök
- a VKT 7. ülése 2017.12.14. – csütörtök

XII.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.02.09-i  ülésén  

megtárgyalta a kérvényt a Somorjai Sürgősségi Orvosi Ügyelet számára nyújtott 
rendkívüli támogatásra, és 

A) jóváhagyta a 642002 könyvelési tételből az egyszeri  pénzbeli 
támogatás - „Támogatás a sürgősségi orvosi ellátásra“ - átutalását (7 
program – Szociális szolgáltatások)  a kérvényezőnek   

RESCUE-BH, s.r.o., so sídlom Dunajská 43/A, 931 01  Šamorín

4.800,- €  összegben,

B) feladatul adta a Városi Hivatalnak a támogatási szerződés 
kidolgozását, valamennyi szükséges formalitás betartásával.   
Határidő: 2017.02.28.
Felelős: Sármány Ervin mérnök, a Somorjai  Városi Hivatal elöljárója

   Sármány Ervin mérnök, Bárdos Gabriel
a   Városi Hivatal elöljárója   polgármester

Hitelesítők :   Ürge Ľudovít ........................................



  Mgr. Domsitz Márton ........................................

Lejegyezte a javaslóbizottság:
Nagy Jozef ........................................
Jágerová Angela
Duducz Tibor mérnök


