DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely
Szám: 17/7/2017

Dunaszerdahely, 2017.02.16.

Jegyzőkönyv
a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. üléséről,
amelyre 2017. február 16-án került sor a Dunaszerdahelyi Városháza nagy üléstermében

Jelenlévők:
A jelenléti ív alapján:
- A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 23 képviselője
- polgármester
- főellenőr
- hivatalvezető
- osztályvezetők
Távollévő képviselők:
1. Ing. Arch. Molnár Zoltán – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság
2. Vangel František – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság

1. pont

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése napirendjének elfogadása

Dunaszerdahely Város polgármestere megnyitotta és vezette a Dunaszerdahelyi
Képviselő-testület 17. ülését.
Az ülés megnyitása után a polgármester szomorú hírt közölt a jelenlévőkkel és a
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület képviselőivel, Méhes Tibor az SK Talent Dunaszerdahely
Kézilabda-szövetség alapítója és elnöke elhunyt. A jelenlévők egy perc néma csenddel
tisztelegtek az elhunyt emlékének.
A továbbiakban a polgármester javasolta a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17.
ülésének folytatását. Megállapította, hogy a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülésének
Meghívója elektronikus postai úton minden képviselő részére elküldésre került a
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban
„működési szabályzat”) meghatározott határidőn belül, és pedig 4 nappal a képviselő-testület
ülése előtt, valamint, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Mgr. Dakó Alexander képviselő úr 14.05-kor lépett be az ülésterembe.
Ing.arch. Ravasz Marián képviselő módosító javaslatot nyújtott be a 21. sorszámú pont
utáni új napirendi pont felvételéről. Az új napirendi pont tartalma a Transparency International
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Slovensko eredményeinek értékelése, amely alapján a Dunaszerdahelyi Hírnök az értékelt 83
folyóiratból a 81. helyen végzett.
Szavazás Ing. arch. Ravasz Marian módosító javaslatáról:
1. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 21
mellette
:8
ellene
:6
tartózkodott : 7
nem szavazott: 0
A javaslat nem került elfogadásra.
Szavazás a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése napirendjéről:
2. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 21
mellette
: 13
ellene
:1
tartózkodott : 1
nem szavazott: 6
A javaslat elfogadásra került.
Határozat
sz. 382/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

elfogadja
a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület a 2017.2.14-én kelt napirendjét:
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése napirendjének elfogadása
A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 16. ülésén, 2016.12.6-án elfogadott határozatok
teljesítésének ellenőrzése
Beszámoló a 2016. decemberében, 2017. januárjában és 2017. februárjában befejezett
ellenőrzések eredményeiről.
Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről.
Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére.
Határozati javaslat a „Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton- Dunaszerdahely –
SO 02 Közutak – I. rész – E, F, G, H“, „Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton Dunaszerdahely – SO 02 Közutak – II. rész – A, B, C, D“, „Individuális lakásépítkezés a
Kiudvarnoki úton - Dunaszerdahely – Rész: SO 03 Elektroinstaláció - közvilágítás“
infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1886/2.
helyrajzi számú, 2 623 m2 területű, 1886/322. helyrajzi számú, 1 194 m2 területű, 1886/356.
helyrajzi számú, 256 m2 területű, 1886/372. helyrajzi számú, 70 m2 területű, 1886/373.
helyrajzi számú, 207 m2 területű, 1886/374. helyrajzi számú, 127 m2 területű, 1886/375.
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helyrajzi számú, 43 m2 területű, 1886/376. helyrajzi számú, 89 m2 területű, 1886/377.
helyrajzi számú, 2 m2 területű, 1886/381. helyrajzi számú, 72 m2 területű, 1886/383.
helyrajzi számú, 39 m2 területű, 1886/384. helyrajzi számú, 139 m2 területű, 1886/385.
helyrajzi számú, 334 m2 területű, 1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű, 1886/387.
helyrajzi számú, 140 m2 területű, 1886/388. helyrajzi számú, 206 m2 területű, 1886/389.
helyrajzi számú, 211 m2 területű, 1886/390. helyrajzi számú, 30 m2 területű parcellák,
Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.
8. Határozati javaslat a „A 8 RD építési terv – rész: SO 07 Közvilágítás“ infrastrukturális
építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes átadására.
9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264
m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására meghirdetett
nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott árajánlatok kiértékelésére.
10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal
Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2.,
140/3., 140/4., 140/5., 141/1., 141/2. és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő 1210-es
helyrajzi számú polifunkciós épületben található 24-es számú háromszobás lakás
eladásának jóváhagyására nyilvános üzleti versenypályázat formájában.
11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási
Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 302-es számú
nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös részeinek és
közös létesítményei részarányának, közösségi tulajdonrész: 1/146, eladására, Kazimír
Šumichrast, SzNF tér 191/24, 929 01 Dunaszerdahely, részére.
12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a
„Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2016 Változások és módosítások“ dokumentáció
bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről.
13. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a
„Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“
elnevezésű projektre.
14. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása alapján, vissza nem térítendő
pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: „Az illegális hulladék lerakatok
felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén“
15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a Szlovák Kézilabda-szövetség, székhely
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK
Dunajská Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám:
50 399 098 közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagyására.
16. Határozati javaslat az iskolai étkezdék felmérése eredményének a jóváhagyására és
Dunaszerdahely Város képviselőinek a Gastro DS, s.r.o. újonnan alapított kereskedelmi
társaság képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyására.
17. Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására
18. Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. február 14.) számú általános érvényű
rendeletére, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016 számú általános
érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskolák,
óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére
felhasználható támogatás mértékének megállapítását a 2017-es évre vonatkozóan.
19. Javaslat Dunaszerdahely városának 2017. évi ….. (2017. február 14.) számú általános
érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi
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10. számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai
körzeteiről.
20. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére
Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.
21. Egyéb
22. Interpellációk
Az első napirendi pont szavazása után megjelent az ülésen 14:10-kor Brunczvik Tünde
képviselő asszony.
2. pont

A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása

A város polgármestere, mint a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt Mgr. Dakó Alexander
és Ladislav Gútay képviselőket határozta meg, és mint jegyzőkönyvvezetőt Mgr. Štefan
Podhorný, jogi referenst.
Szavazás:
3. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 20
ellene
:1
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.
Határozat
sz. 383/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
tudomásul veszi
a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek Mgr. Dakó Alexander és Ladislav Gútay
képviselők és a jegyzőkönyvvezető Mgr. Štefan Podhorný meghatározását.
3. pont

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 16.
határozatok teljesítésének ellenőrzése

ülésén,

2016.12.6-án

elfogadott

A város polgármestere elővezette a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 16. ülésén,
2016.12.6-án elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzéséről szóló jelentést az
előterjesztett anyagok terjedelmében .
Ing. Arch, ravasz Marian képviselő megjegyezte, hogy minden olyan napirendi pont,
amely a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület ülésére kerül előterjesztésre, azt megelőzően a
Dunaszerdahelyi Városi Tanácsnak kell megvitatni és arról jegyzőkönyvet készíteni
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(későbbiekben határozatok kiadni), amelyet a polgármester és a hitelesítéssel megbízott városi
tanácstagok is kötelesek aláírni. Tekintettel arra, hogy a fent említett jegyzőkönyvet nem is látta
és alá sem írta, így nem látja értelmét a mai ülésnek, mivel az ő szavai szerint nincs betartva a
képviselő-testület által elfogadott működési szabályzat.
A város polgármestere a következőképpen reagált a képviselő megjegyzésére: a városi
tanács és képviselő-testület határozatai között az a különbség, hogy a polgármester a városi
tanács határozatait nem írja alá, míg a képviselő-testület határozatait igen. A mai képviselőtestületi ülés szempontjából nem meghatározó jelentőségű, hogy a városi tanács jegyzőkönyve
alá van e írva vagy sem.

Szavazás az előterjesztette javaslatról:
4. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 19
ellene
:0
tartózkodott : 3
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.
Határozat
sz. 384/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
tudomásul veszi
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 16. ülésén, 2016.12.6-án elfogadott határozatok
teljesítésének ellenőrzéséről készült jelentést.

4. pont Beszámoló a 2016. decemberében, 2017. januárjában és 2017. februárjában
befejezett ellenőrzések eredményeiről
Ing. Fekete Zoltán, főellenőr elővezette a Beszámolóját a 2016. decemberében, 2017.
januárjában és 2017. februárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről az előterjesztett
írásbeli anyagok értelmében.
Ing.arch. Ravasz Marian képviselő kifejezte elégedetlenségét a magyar nyelv, mint
kisebbségi nyelv hivatalban való használatát illetően. A város és a városi hivatal szégyene,
hogy 5 év elteltével sem képes a városi hivatal kétnyelvűen kommunikálni a polgárokkal és a
törvény által előírt minimális szintet betartani. Ezt követően idézett a polgármester 2016.
augusztus 20-án Szent István ünnepének alkalmából elhangzott ünnepi beszédéből.
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A város polgármestere reagált a képviselő szavaira, részben egyetértet, miközben
kihangsúlyozta, hogy a kétnyelvű kommunikáció bevezetése a városi hivatalban problematikus
és komplikált, nemcsak időbelileg, hanem pénzügyileg is megterhelő. Jelen területért Ing.
Bubniak Júlia hivatalvezető a felelős személy, aki a munkáját felelősségteljesen végzi és
mindent megtesz, hogy a kétnyelvűséggel kapcsolatos feladatait teljesítse. Továbbiakban a
polgármester kiemelte, hogy a magyar kisebbséghez tartozó polgárokkal való kommunikáció
terén már történtek bizonyos előre lépések, viszont a jelenlegi állapottal nem lehetünk
elégedettek.
Mgr. Dakó Alexander képviselő kijelentette, hogy ezen a területen problémák vannak,
és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ha a polgár a beadványát magyar nyelven
teszi meg, akkor a választ magyarul kapja meg.
Mgr.art.dr.jur. Horony Ákos képviselő kihangsúlyozta, mennyire örül, hogy a
képviselőknek ilyen fontos a kétnyelvűség problémája, miközben megjegyezte mennyire
kemény munka lesz, amire elérjük azt a szintet, hogy a városi hivatal alkalmazottai az elvárt
szinten alkalmazzák a magyar hivatali szakkifejezéséket. Mindenek mellett a megoldást abban
látja, hogy kellene egy kidolgozott és elfogadott komplex hivatali magyar nyelvű szótár,
amelyet az alkalmazottak a mindennapi munkájuk során alkalmazhatnának. A jövőben, ahogy
mindeddig is, mindent megtesz azért, hogy a kétnyelvű hivatali kommunikáció mihamarabb
működjön.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
5. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 385/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
tudomásul veszi
1. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/7
2. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/8
3. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/9
4. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/10
5. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/11/1
6. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/11/2
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7. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/11/3
8. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/11/4
9. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/11/5
10. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz.2016/11/6
11. Javaslat az ellenőrzés eredményéről szóló beszámolóra sz. 2016/13
12. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/14
13. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/15
14. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/16
15. Beszámoló az ellenőrzés eredményéről sz. 2016/12.

5. pont Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről
Ing. Fekete Zoltán, főellenőr elővezette a Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi
ellenőrzési tevékenységéről megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyagok
értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
6. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 386/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
tudomásul veszi
a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót.

6. pont Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első
félévére
Ing. Fekete Zoltán, főellenőr elővezette a Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési
tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére megnevezésű napirendi pontot az
előterjesztett írásbeli anyagok értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
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7. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.
Határozat
sz. 387/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére
vonatkozó javaslatát.

7.pont Határozati javaslat a „Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki útonDunaszerdahely – SO 02 Közutak – I. rész – E, F, G, H“, „Individuális lakásépítkezés a
Kisudvarnoki úton - Dunaszerdahely – SO 02 Közutak – II. rész – A, B, C, D“,
„Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton - Dunaszerdahely – Rész: SO 03
Elektroinstaláció
közvilágítás“
infrastrukturális
építmények,
valamint
2
a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1886/2. helyrajzi számú, 2 623 m területű,
1886/322. helyrajzi számú, 1 194 m2 területű, 1886/356. helyrajzi számú, 256 m2 területű,
1886/372. helyrajzi számú, 70 m2 területű, 1886/373. helyrajzi számú, 207 m2 területű,
1886/374. helyrajzi számú, 127 m2 területű, 1886/375. helyrajzi számú, 43 m2 területű,
1886/376. helyrajzi számú, 89 m2 területű, 1886/377. helyrajzi számú, 2 m2 területű,
1886/381. helyrajzi számú, 72 m2 területű, 1886/383. helyrajzi számú, 39 m2 területű,
1886/384. helyrajzi számú, 139 m2 területű, 1886/385. helyrajzi számú, 334 m2 területű,
1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű, 1886/387. helyrajzi számú, 140 m2 területű,
1886/388. helyrajzi számú, 206 m2 területű, 1886/389. helyrajzi számú, 211 m2 területű,
1886/390. helyrajzi számú, 30 m2 területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába
történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért
A város polgármestere elővezette Határozati javaslat a „Individuális lakásépítkezés a
Kisudvarnoki úton- Dunaszerdahely – SO 02 Közutak – I. rész – E, F, G, H“, „Individuális
lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton - Dunaszerdahely – SO 02 Közutak – II. rész – A, B, C, D“,
„Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton - Dunaszerdahely – Rész: SO 03
Elektroinstaláció - közvilágítás“ infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely
kataszterében elterülő 1886/2. helyrajzi számú, 2 623 m2 területű, 1886/322. helyrajzi számú, 1
194 m2 területű, 1886/356. helyrajzi számú, 256 m2 területű, 1886/372. helyrajzi számú, 70 m2
területű, 1886/373. helyrajzi számú, 207 m2 területű, 1886/374. helyrajzi számú, 127 m2
területű, 1886/375. helyrajzi számú, 43 m2 területű, 1886/376. helyrajzi számú, 89 m2 területű,
1886/377. helyrajzi számú, 2 m2 területű, 1886/381. helyrajzi számú, 72 m2 területű, 1886/383.
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helyrajzi számú, 39 m2 területű, 1886/384. helyrajzi számú, 139 m2 területű, 1886/385. helyrajzi
számú, 334 m2 területű, 1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű, 1886/387. helyrajzi számú,
140 m2 területű, 1886/388. helyrajzi számú, 206 m2 területű, 1886/389. helyrajzi számú, 211 m2
területű, 1886/390. helyrajzi számú, 30 m2 területű parcellák, Dunaszerdahely Város
tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért megnevezésű napirendi
pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
8. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 388/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
A/ elfogadja
1. A következő megnevezésű építmény megvásárlását:
„Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton- Dunaszerdahely – SO 02 Közutak –
I. rész – E, F, G, H“, megnevezésű építmény használatát engedélyezte, Dunaszerdahely
Város, mint építészeti hivatal a 4111/10246/2015/33-BGy-004 sz.,2016.02.22-én kelt
és 2016.03.01-én jogerőre emelkedett használatbavételi határozatával és az
Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton- Dunaszerdahely – SO 02 Közutak –
II. rész – A, B, C, D“, megnevezésű építmény használatát engedélyezte, Dunaszerdahely
Város, mint építészeti hivatal a 627/DS/6736/2016/033-BGy-004 sz., 2016.08.12-én
kelt és 2016.09.05-én jogerőre emelkedett használatbavételi határozatával
Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1885/2. sz., 1886/2. sz.,1886/291.sz.,1886/292.
sz., 1886/293.sz., 1886/322.sz., 1886/368. sz., 1886/369. sz., 1886/370. sz.,
1886/371.sz., 1886/372. sz., 1886/373. sz., 1886/374. sz., 1886/375. sz., 1886/376. sz.,
1886/377. sz., 1886/381. sz., 1886/382. sz., 1886/383. sz., 1886/384.sz., 1886/385. sz.,
1886/386. sz., 1886/387. sz., 1886/388. sz., 1886/389. sz., 1886/390. sz. parcellák,, a
következő feltételek teljesülése mellett:
Az eladó, mint építő a Dunaszerdahely Várossal való adásvételi szerződés megkötése
előtt a következő dokumentumokat nyújtja be a városnak:
• érvényes építési engedély
• érvényes használatba-vételi határozat
• az építési eljárás során hitelesített tervdokumentáció-eredeti
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• valódi kivitelezési terv, amely szakértő személy és a kivitelező által pecséttel
hitelesített-eredeti
• a valódi kivitelezés bemérése-eredeti
• az átadott építmény általános forgalmi értékéről készült szakértői vélemény
• a termék elvárt tulajdonságai hitelesítéséről szóló okirat-oklevél
• az átadó, mint építő becsületbeli nyilatkozata, amivel szerződéses formában 60 napos
szavatossági időhöz köti magát az építmény Dunaszerdahely Városnak való
átadásától számítva.
2. A következő megnevezésű építmény megvásárlását:
„Individuális lakásépítkezés a Kisudvarnoki úton - Dunaszerdahely – Rész: SO 03
Elektroinstaláció - közvilágítás“ megnevezésű építmény használatát engedélyezte,
Dunaszerdahely Város, mint építészeti hivatal a 466/DS/6220/2016/033-BGy-004 sz.,
2016.08.12-én kelt és 2016.09.05-én jogerőre emelkedett használatbavételi
határozatával Dunaszerdahely kataszterében elterülő1885/2. sz., 1886/2.
sz.,1886/291.sz.,1886/292. sz., 1886/293.sz., 1886/322.sz., 1886/368. sz., 1886/369. sz.,
1886/370. sz., 1886/371.sz., 1886/372. sz., 1886/373. sz., 1886/374. sz., 1886/375. sz.,
1886/376. sz., 1886/377. sz., 1886/381. sz., 1886/382. sz., 1886/383. sz., 1886/384.sz.,
1886/385. sz., 1886/386. sz., 1886/387. sz., 1886/388. sz., 1886/389. sz., 1886/390. sz.
parcellák, a következő feltételek teljesülése mellett:
Az eladó, mint építő a Dunaszerdahely Várossal való adásvételi szerződés megkötése
előtt a következő dokumentumokat nyújtja be a városnak:
• érvényes építési engedély
• érvényes használatba-vételi határozat
• az építési eljárás során hitelesített tervdokumentáció-eredeti
• valódi kivitelezési terv, amely szakértő személy és a kivitelező által pecséttel
hitelesített-eredeti
• az építmény ellenőrzési jelentései – eredeti
• az STN EN 13201 Közutak közvilágításáról értelmében a közvilágítás kiszámítása
és osztályai meghatározása, minden közútra külön meghatározva
• a valódi kivitelezés bemérése-eredeti
• az elektronikai berendezés első szakmai szemle és vizsgálatáról készült jelentés, az
átadott építmény általános forgalmi értékéről készült szakértői vélemény
• a termék elvárt tulajdonságai hitelesítéséről szóló okirat-oklevél
• az átadó, mint építő becsületbeli nyilatkozata, amivel szerződéses formában 60 napos
szavatossági időhöz köti magát az építmény Dunaszerdahely Városnak való
átadásától számítva (kivéve az elhasználódott világító testek-izzók általános
cseréje)
3. Az LV 6473 sz tulajdoni lapon szereplő Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1886/2.
helyrajzi számú, 2 623 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája beépített területek
és udvarok, 1886/322. helyrajzi számú, 1 194 m2 területű, „C” típusú parcella, telek
fajtája beépített területek és udvarok, 1886/356. helyrajzi számú, 256 m2 területű, , „C”
típusú parcella, telek fajtája gyümölcsös, 1886/372. helyrajzi számú, 70 m2 területű, „C”
típusú parcella, telek fajtája egyéb területek, 1886/373. helyrajzi számú, 207 m2 területű,
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„C” típusú parcella, telek fajtája egyéb területek, 1886/374. helyrajzi számú, 127 m2
területű, „C” típusú parcella, telek fajtája beépített területek és udvarok, 1886/375.
helyrajzi számú, 43 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája egyéb területek,
1886/376. helyrajzi számú, 89 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája beépített
területek és udvarok, 1886/377. helyrajzi számú, 2 m2 területű, , „C” típusú parcella,
telek fajtája egyéb területek, 1886/381. helyrajzi számú, 72 m2 területű, „C” típusú
parcella, telek fajtája beépített területek és udvarok, 1886/383. helyrajzi számú, 39 m2
területű, , „C” típusú parcella, telek fajtája egyéb területek, 1886/384. helyrajzi számú,
139 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája beépített területek és udvarok,
1886/385. helyrajzi számú, 334 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája egyéb
területek, 1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája
beépített területek és udvarok, 1886/387. helyrajzi számú, 140 m2 területű, „C” típusú
parcella, telek fajtája beépített területek és udvarok, 1886/388. helyrajzi számú, 206 m2
területű, „C” típusú parcella, telek fajtája egyéb területek, 1886/389. helyrajzi számú,
211 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája beépített területek és udvarok,
1886/390. helyrajzi számú, 30 m2 területű, „C” típusú parcella, telek fajtája egyéb
területek, parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlását.
4. Az 1., 2. és 3. pontban feltüntetett ingatlanok Dunaszerdahely Város tulajdonába történő
megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért .
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
a Képviselő-testület jelen határozata
végrehajtásának biztosítására.

megvalósításához

szükséges

eljárások

8. pont Határozati javaslat a „A 8 RD építési terv – rész: SO 07 Közvilágítás“
infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes
átadására
A város polgármestere elővezette Határozati javaslat a „A 8 RD építési terv – rész: SO
07 Közvilágítás“ infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő
díjmentes átadására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.

Szavazás az előterjesztett javaslatról:
9. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.
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Határozat
sz. 389/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
1. A „A 8 RD építési terv – rész: SO 07 Közvilágítás“ infrastrukturális építmény
Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes átadására „A 8 RD építési terv –
rész: SO 07 Közvilágítás“, infrastrukturális építmény, Sikabony kataszterében elterülő,
Dunaszerdahely Város, Dunaszerdahelyi Járás, a 46/3, 46/27, 46/28, 46/29, 46/30,
46/31, 46/32, és a 46/33 helyrajzi számú, a 4038 sz. tulajdoni lapon vezetett,
Dunaszerdahelyi
Járási
Hivatal-Kataszteri
Főosztály, amely használatát
Dunaszerdahely Város, mint építészeti hivatal 5098/10616/2013/033-BGy-004 sz.,
2015.0302-én kelt, 2015.04.02-én jogerőre emelkedett használatba-vételi határozatával
az átadónak, mint építőnek használatát engedélyezte, a következő feltételek teljesülése
mellett:
1.1. Az eladó, mint építő a Dunaszerdahely Várossal való adásvételi szerződés
megkötése előtt a következő dokumentumokat nyújtja be a városnak:
• érvényes építési engedély
• érvényes használatba-vételi határozat
• az építési eljárás során hitelesített tervdokumentáció-eredeti
• valódi kivitelezési terv, amely szakértő személy és a kivitelező által pecséttel
hitelesített-eredeti
• az építmény ellenőrzési jelentései – eredeti
• az STN EN 13201 Közutak közvilágításáról szóló dokumentum értelmében a
közvilágítás kiszámítása és osztályai meghatározása, minden közútra külön
meghatározva
• a valódi kivitelezés bemérése-eredeti
• az elektronikai berendezés első szakmai szemle és vizsgálatáról készült jelentés, az
átadott építmény általános forgalmi értékéről készült szakértői vélemény
• a termék elvárt tulajdonságai hitelesítéséről szóló okirat-oklevél
• az átadó, mint építő becsületbeli nyilatkozata, amivel szerződéses formában 60 napos
szavatossági időhöz köti magát az építmény Dunaszerdahely Városnak való átadásától
számítva (kivéve az elhasználódott világító testek-izzók általános cseréje)
1.2. Az átadó, mint építő Dunaszerdahely Város részére történő ingyenes átadásról szóló
szerződés megkötése előtt, biztosítja a haszonélvezeti jog bejegyzését az ingatlanra. A
haszonélvezeti jog magába foglalja a belépés, átjárás és a gyalogos, kerékpár és
gépjármű forgalom részére az áthaladást, valamint a használati jogot élvező gépek és
mechanizmusok áthaladását. A haszonélvezeti jog jogosultja Dunaszerdahely Város, Fő
utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám:00 305 383. A haszonélvezeti
joggal érintett terület Sikabony kataszterében elterülő, Dunaszerdahely Város,
Dunaszerdahelyi Járás, a 46/3, 46/27, 46/28, 46/29, 46/30, 46/31, 46/32, és a 46/33
helyrajzi számú, a 4038 sz. tulajdoni lapon vezetett, Dunaszerdahelyi Járási Hivatal12

Kataszteri Főosztály és a Sikabony kataszterében elterülő, Dunaszerdahely Város,
Dunaszerdahelyi Járás, a 46/26., helyrajzi számú, a 4037 sz. tulajdoni lapon vezetett,
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal- Kataszteri Főosztály, telkek. A haszonélvezeti jog az
ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
a Képviselő-testület jelen határozata megvalósításához szükséges eljárások
végrehajtásának biztosítására.
A 8. napirendi pont szavazása után megjelent az ülésen 14:50-kor MVDr. Csicsai Gabriel
képviselő úr.
9.pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi
számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására
meghirdetett nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott árajánlatok
kiértékelésére
A város polgármestere elővezette Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében
elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű
parcellák eladására meghirdetett nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott
árajánlatok kiértékelésére megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag
értelmében.
JUDr. Hodosy Szabolcs képviselő megjegyezte, hogy a vevő eredeti kérelmében vételi
árként megjelölt 24 euró/m2 a nyilvános üzleti versenypályázatnak köszönhetően 71,45
euró/m2-re emelkedett, amely abszolút sikernek könyvelhető el a város vagyonával való
gazdálkodás tekintetében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
10. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 2
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 392/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
A/ tudomásul veszi
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a nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott árajánlatok kiértékeléséről
2017.01.26-án készült szakbizottsági jegyzőkönyvet az előterjesztett anyag értelmében
B/ elfogadja
az AXI-DENT, s.r.o., Fő utca 326/23., 929 01 Dunaszerdahely, azonosító-szám:
36 276 359, társaság a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 350/2016/16,
2016.12.06-án kelt határozata értelmében kiírt nyilvános üzleti versenypályázat
győztese és a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, Dunaszerdahely Város,
Dunaszerdahelyi járás, geometriai terv sz. 35021934-278/2016, kelt 2016.10.26,
készítője: LULO – Ing. Rácz Lubomir, Petőfi Sándor utca 4630/29, 929 01
Dunaszerdahely, azonosító-szám: 35 021 934, parcella C, telek fajtája kertek, 489/4.
helyrajzi számú, 264 m2 területű és a parcella C, telek fajtája kertek, 489/5. helyrajzi
számú, 61 m2 területű parcellák eladására irányuló ingatlan adásvételi szerződés
megkötését az Az AXI-DENT, s.r.o., Fő utca 326/23., 929 01 Dunaszerdahely,
azonosító-szám: 36 276 359, társasággal. Az ingatlan eladási ára 23 222,- euró (azaz:
huszonháromezer-kétszázhuszonkét euró).
C/ meghatalmazza a város polgármesterét
a Képviselő-testület jelen határozata megvalósításához
végrehajtásának biztosítására.

szükséges

eljárások

10.pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási
Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1.,
140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., 141/2. és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő 1210es helyrajzi számú több funkciós épületben található 24-es számú háromszobás lakás
eladásának jóváhagyására nyilvános üzleti versenypályázat formájában
A város polgármester elővezette Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon
vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., 141/2. és 141/3. számú parcellákon
elhelyezkedő 1210-es helyrajzi számú több funkciós épületben található 24-es számú
háromszobás lakás eladásának jóváhagyására nyilvános üzleti versenypályázat formájában
megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
11. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.
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Határozat
sz. 391/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
A/ elfogadja
1.1 Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya
által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5.,
141/1., 141/2. és 141/3. számú, „C” típusú parcellákon elhelyezkedő 1210-es helyrajzi
számú több funkciós épületben a Kukučin utcán található 24-es számú Dunaszerdahely
tulajdonát képező háromszobás lakás eladását, valamint a Dunaszerdahely
kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es
számú tulajdoni lapon vezetett a 140/3., 140/4. és a 140/5. számú parcellákon
elhelyezkedő a lakóház közös részei és tartozékainak, valamint a telek közös tulajdoni
hányadrészének 62/3711 eladását, nyilvános üzleti versenypályázat formájában az
1991. évi 138. a községek vagyonáról szóló törvény 9a§ és későbbi módosításai
valamint a Dunaszerdahely Város 2010/6. sz. a város vagyonának szerződéses
átruházásáról szóló általános érvényű rendelete értelmében.
1.2 A fent említett ingatlan nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladásának
feltételeiről és eladásáról szóló értesítés, fő értékelési alapfeltétel:
• Az érdeklődők által felkínált vételi ár. A minimális vételi ár, amely szakértő
véleményen alapul 26 700 euró (azaz huszonhatezer hétszáz euró). Az érdeklődő
a fent említett összeget köteles közjegyzői letétbe helyezni, mint a kötelezettség
tejesítésének biztosítékát, arra az esetre, ha az érdeklődő kerülnek ki a nyilvános
üzleti versenypályázat győzteseként, amelynek tárgya az 1.1. pontban
meghatározott ingatlan. A fent említett vételi ár közjegyzői letétbe helyezéséről
készült jegyzőkönyv másolatát az érdeklődő az általa felkínált vételi árral együtt
köteles benyújtani.
1.3. A fent említett ingatlan nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladásának
feltételeiről és eladásáról szóló értesítés, az eladásról szóló versenypályázat további
feltételei:
• Az érdeklődő kijelenti, hogy számára a nyilvános üzleti versenypályázat tárgyát
képező ingatlan építészeti-műszaki állapota jól ismert és olyan állapotban,
amelyben található át is veszi a nyilvános üzleti versenypályázat
meghirdetőjétől, biztosíték adása nélkül.
1.4. A vételi ajánlatok kézbesítési határideje 2017.03.20. 12:00 óra.
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1.5. A nyilvános üzleti versenypályázat győztesének kihirdetésére és a lakás tulajdonának
átadásáról szóló szerződés megkötésére, a beérkezett borítékok felbontására feljogosított
bizottság összetétel a következő:
• Bizottsági tag:
• Bizottsági tag:
• Bizottsági tag:
• Helyettes bizottsági tag:
• Helyettes bizottsági tag:
1.6.Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya
által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5.,
141/1., 141/2. és 141/3. számú, „C” típusú parcellákon elhelyezkedő 1210-es helyrajzi
számú több funkciós épületben a Kukučin utcán található 24-es számú Dunaszerdahely
tulajdonát képező háromszobás lakás eladását, valamint a Dunaszerdahely kataszterében
a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni
lapon vezetett a 140/3., 140/4. és a 140/5. számú parcellákon elhelyezkedő a lakóház
közös részei és tartozékainak, valamint a telek közös tulajdoni hányadrészének 62/3711
eladásáról szóló szerződés megkötése Dunaszerdahely Város, mint eladó és a nyilvános
üzleti versenypályázat, a boríték nyitásra feljogosított, a jelen határozat 1.5. pontjában
elfogadott bizottság által megállapított győztese, mint vevő közt.
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
•

a fent említett ingatlan nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási
szándéka a regionális sajtóban való közzétételének biztosítására, a nyilvános üzleti
versenypályázat közzétett feltételei helyszínének feltüntetésével
• a fent említett ingatlan nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladásának
feltételeiről és eladásáról szóló értesítés közzétételének biztosítására Dunaszerdahely
Város hirdető tábláján és honlapján
• Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya
által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5.,
141/1., 141/2. és 141/3. számú, „C” típusú parcellákon elhelyezkedő 1210-es helyrajzi
számú több funkciós épületben a Kukučin utcán található 24-es számú Dunaszerdahely
tulajdonát képező háromszobás lakás eladását, valamint a Dunaszerdahely
kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es
számú tulajdoni lapon vezetett a 140/3., 140/4. és a 140/5. számú parcellákon
elhelyezkedő a lakóház közös részei és tartozékainak, valamint a telek közös tulajdoni
hányadrészének 62/3711 eladásáról szóló szerződés megkötése Dunaszerdahely Város,
mint eladó és a nyilvános üzleti versenypályázat, a boríték nyitásra feljogosított, a jelen
határozat 1.5. pontjában elfogadott bizottság által megállapított győztese, mint vevő
közt,
• a Képviselő-testület jelen határozata megvalósításához szükséges eljárások
végrehajtásának biztosítására.
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11. pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi
Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 302-es
számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös
részeinek és közös létesítményei részarányának, közösségi tulajdonrész: 1/146, eladására,
Kazimír Šumichrast, SzNF tér 191/24, 929 01 Dunaszerdahely, részére.
A város polgármestere elővezette Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében
elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú
tulajdoni lapon vezetett 302-es számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1,
valamint az épület közös részeinek és közös létesítményei részarányának, közösségi
tulajdonrész: 1/146, eladására, Kazimír Šumichrast, SzNF tér 191/24, 929 01 Dunaszerdahely,
részére megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
12. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 392/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
A/ elfogadja
1. Nem lakás célú helyiség – garázs eladását, sz. 302, a Dunaszerdahely kataszterében
elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645. számú
tulajdoni lapon vezetett, tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös részei és tartozékai
tulajdonrészének: 1/146, eladására, Kazimír Šumichrast, SzNF tér 191/24, 929 01
Dunaszerdahely, részére, Ing. Németh Jolana szakértői véleménye, sz.118/2016, kelt
2016.12.10., alapján meghatározott általános forgalmi értéke 2 680,-€ (azaz: kétezerhatszáznyolcvan euró).
2. A fent említett ingatlan eladás a különös elbírálás alá eső esetek körébe tartozik az 1991.
évi 138. a község vagyonáról szóló törvény 9.§ (8) bekezdés e) pontja és későbbi
módosításai értelmében, a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 21/308/2012 sz.,
2012.05.15-án kelt határozata értelmében kiírt nyilvános üzleti versenypályázat
sikertelensége okán, amelyet később jelen sikertelenség miatt a Képviselő-testület
28/446/2013 sz., 2013.02.26-án kelt határozatával meg is szűntette.
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Jelen javaslat elfogadását, mint különös elbírálás alá eső eladást az 1991. évi 138. a
község vagyonáról szóló törvény 9.§ (8) bekezdés e) pontja és későbbi módosításai
értemében, a Képviselő-testület képviselőinek 3/5 többséggel kell megszavazni.
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
a Képviselő-testület jelen határozata megvalósításához
végrehajtásának biztosítására.

szükséges

eljárások

12. pont Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására
a „Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2016 Változások és módosítások“
dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről.

A város polgármestere elővezette Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának
kötelezettségének elfogadására a „Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2016 Változások
és módosítások“ dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről megnevezésű
napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
13. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 1
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.
.
Határozat
sz. 393/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
1. a területrendezési dokumentáció kidolgozásának a 2011. évi 226. törvény értelmében
az Állami költségvetésből, a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Fejlesztési
Minisztériuma költségvetési fejezetéből való támogatása iránti kérelem benyújtását.
2. Dunaszerdahely Városának azon kötelezettségét, hogy a területrendezési
dokumentáció biztosítására és jóváhagyására irányuló eljárás legfeljebb a támogatási
szerződés aláírásától számított 3 évig tart.
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3. „Dunaszerdahely Város Területrendezési Terv – 2016 Változások és módosítások“
területrendezési dokumentáció biztosítása tervének társfinanszírozását, az összkiadások
legalább 20 %-a mértékében.

13. pont Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem
benyújtására a „Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése
Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre
A város polgármestere elővezette Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi
támogatási kérelem benyújtására a „Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók
létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre megnevezésű napirendi pontot az
előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
14. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 394/2017/17

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
A/ elfogadja
1. a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását a „Biztonságos
közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű
projektre a Specifikus célú integrált regionális operációs program keretén belüli felhívás
alapján „1.2.2. A gyalogos és kerékpár közlekedés attraktivitásának és forgalmi
kapacitásának növelése (mindenekelőtt a kerékpár-közlekedés) a forgalomban
résztvevő személyek számát tekintve, a felhívás kódja IROP-P01-SC122-2016-15.”
2. a projekt a segítségnyújtás feltételeinek megfelelő megvalósításának biztosítását
3. a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök biztosítását, a projekt
összkiadásai és az Integrált regionális operációs program pénzügyi támogatásának
különbsége mértékében, összhangban a segítségnyújtás feltételeivel, legfeljebb a
kérelem költségeinek 5 %-a mértékében
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
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a Képviselő-testület jelen határozata
végrehajtásának biztosítására.

megvalósításához

szükséges

eljárások

14. pont Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása alapján, vissza nem
térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: „Az illegális
hulladék- lerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén“
A város polgármestere elővezette Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása
alapján, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: „Az
illegális hulladék lerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén
megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
15. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 23
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 395/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület

•
•

A/ elfogadja
• a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása alapján, vissza nem térítendő pénzügyi
támogatási kérelem benyújtását, melynek címe: „Az illegális hulladék- lerakatok
felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén
a projekt a segítségnyújtás feltételeinek megfelelő megvalósításának biztosítását
a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök biztosítását, a projekt
összkiadásai és a Környezetvédelmi Alap pénzügyi támogatásának különbsége
mértékében, összhangban a segítségnyújtás feltételeivel,, legfeljebb a kérelem
költségeinek 5 %-a mértékében.
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
a Képviselő-testület jelen határozata megvalósításához
végrehajtásának biztosítására.

szükséges

eljárások

15. pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a Szlovák Kézilabda-szövetség,
székhely Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és
az MŠK Dunajská Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely,
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azonosítószám: 50 399 098
a jóváhagyására.

közötti

együttműködési

szerződés

megkötésének

A város polgármestere elővezette Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város,
a Szlovák Kézilabdaszövetség, székhely Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám:
IČO: 30 774 772 és az MŠK Dunajská Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01
Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 399 098 közötti együttműködési szerződés megkötésének
a jóváhagyására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
MUDr. Horváth Zoltán képviselő kérte a képviselők támogatását és egyben köszönetét
fejezte ki az eddigi támogatásért és segítségért.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
16. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 23
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.
Határozat
sz. 396/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület

A/ elfogadja
a Dunaszerdahely Város és a Szlovák Kézilabda-szövetség, székhely Trnavská cesta 37,
831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK Dunajská Streda,
székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 399 098 közötti
a regionális kézilabda központ tervének megvalósítására irányuló együttműködési
szerződés megkötését, az előterjesztett anyag értelmében.
B/ meghatalmazza a város polgármesterét
Dunaszerdahely Város és a Szlovák Kézilabda-szövetség, székhely Trnavská cesta 37,
831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK Dunajská Streda,
székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 399 098 közötti
a regionális kézilabda központ tervének megvalósítására irányuló együttműködési
szerződés megkötésére, az előterjesztett anyag értelmében.
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16. pont Határozati javaslat az iskolai étkezdék felmérése eredményének a jóváhagyására
és Dunaszerdahely Város képviselőinek a Gastro DS, s.r.o. újonnan alapított
kereskedelmi társaság képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyására.
A város polgármestere elővezette a Határozati javaslat az iskolai étkezdék felmérése
eredményének a jóváhagyására és Dunaszerdahely Város képviselőinek a Gastro DS, s.r.o.
újonnan alapított kereskedelmi társaság képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyására
megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
A város polgármestere megjegyezte, hogy a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 2016.
október 18-án kelt, 334.sz. határozatával egy szakbizottságot hozott létre, melynek feladata
felmérni az iskolai étkezdék jelenlegi állapotát és egy olyan javaslatot kidolgozni, amely
megfelelő alapot nyújt a mai döntéshozatalnak. A szakbizottság tagjai MUDr. Horváth Zoltán,
Karaffa Attila, Bachman Ladislav, Ing. Sebők Pavol, PaeDr. Horváth Kinga, PhD. és a szülők
részéről Miške Tomáš. A szakbizottság elutazott Hradec Kráľové városba, ahol
meggyőződhettek az iskolai étkeztetés problémamentes ellátásáról, amely már e városban 10
éve működik. A Gama Holding társaság kidolgozott egy munkát, amelyben 14 iskolai étkezde
felújítására tesz javaslatot, amelyből 3 központi iskolai étkezde kerül felújításra a többi konyha
étel kiadóként működik tovább. Továbbá megjegyezte, hogy 2017. január 24-én lakossági
fórum került megrendezésre, amely során nemcsak a szülők, hanem az egyes alapiskolai és
óvodai étkezdék alkalmazottai is tehettek fel kérdéseket, azonban a nyilvánosság részéről csak
13 ember (3 alkalmazott és 10 szülő) vett részt, annak ellenére, hogy a múlt évben több, mint
1200 aláírással ellátott petíciót nyújtottak be. A szülők részéről egy opponensi szakvélemény
kidolgozása iránti kérelem érkezett. Jelen opponensi szakvélemény 2017.02.13-án érkezett meg
a városi hivatalba, amelynek tartalmát a város vezetősége megismerhette és azonnal
elektronikus formában a városi képviselők részére kézbesítette. Végezetül a város
polgármestere kifejezte meggyőződését arról, hogy az iskolai étkezdék e módon való
felújításával sor kerülhet a fenntartási költségek csökkentésére és egyben a különleges diétára
utalt gyerekek megfelelő étkeztetésének biztosítására.
MUDr. Horváth Zoltán képviselő hozzá tette, hogy szükséges az iskolai étkezdék
modernizációja és racionalizálása és az egész eljárás alapja lehet a paszportizáció elfogadása.
Ezt követően a város polgármestere procedurális javaslatot tett Horváth Gábor a szülők
képviselőjének hozzászólásának lehetőségéről.
Szavazás a polgármesteri procedurális javaslatáról:
17. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 22
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1
A javaslat elfogadásra került.
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Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
a polgármester procedurális javaslatát. Horváth Gábor hozzászólásáról.
Horváth Gábor a szülők képviselője megkérte a polgármestert, hogy indokolja
azon döntését, amely alapján a szülők a véleményüket kérdőív formájában nem
fejezhetik ki. A vélemény kérdőív formában való kifejezés lehetőségét Bachman
Ladislav képviselő javasolta.
A város polgármestere Horváth úr kérésére a következőképpen reagált: Az
iskolaigazgatók részéről olyan információ jutott a tudomására, hogy a város
polgármestere és/vagy a városi hivatal nevében valaki felkérte a tanárokat, hogy a
kérdőívek a tanulók között kerüljenek kiosztásra. Sem a polgármester, sem a városi
hivatal ilyen jellegű utasítást nem adott. Még egyszer kihangsúlyozta, hogy január 24én lakossági fórum került megrendezésre, ahol a szülőknek lehetőségük nyílt a
véleményük és aggodalmaik kifejezésére és kérdéseiket szakembereknek feltehették.
Tekintettel arra, hogy a lakosok, szülők nem vettek részt a fórumon, valószínűleg úgy
döntöttek, hogy a döntés lehetőségét azokra a személyekre hagyják, akik őket a
képviselő-testületben képviselik.
Bachman Ladislav képviselő, aki részt vett a lakossági fórumon, megjegyezte,
hogy természetesen ő javasolta a szülőknek, hogy az iskolai étkezdék modernizációjával
kapcsolatos véleményüket ilyen formában fejezzék ki. Szavai alapján ő javasolta, hogy
a szülők az iskola tanács ülésén vitassák meg jelen problémát, amelynek eredményét
közöljék a polgármesterrel.
Szabó László képviselő megerősítette Bachman Ladislav képviselő szavait.
Továbbá kiegészítő javaslatot nyújtott be, hogy a Gastro DS, a.s., társaság egyik
ügyvezetője MUDr. Horváth Zoltán legyen, és a felügyelő bizottság alelnöke Brunczvik
Tünde képviselő, tagja pedig Miške Tomáš.
Mgr. Jerábik Gabriella képviselő hozzá tette, hogy nincs arról meggyőződve,
hogy jelen gyorsaság szükséges lenne. Véleménye alapján, jobb lenne, ha a város
először az alapiskolai étkezdéket modernizálná, majd ha az eredmények tényleg
pozitívak és megfelelőek, csak akkor folytatná az óvodai étkezdék modernizációját.
Véleménye szerint a szülőknek időre van szükségük, hogy meggyőződjenek arról, hogy
ez a város részéről tényleg racionális lépés e. Továbbá kérdést tett fel, mivel sem a
javaslatban, sem egyéb dokumentumokban nem talált választ arra, hogy az eljárás teljes
költségvetésébe bekerültek e az ételek kiszállításával járó költségek.
MUDr. Horváth Zoltán megjegyezte, hogy ha figyelmesen végig olvasta az
opponensi szakvéleményt, amely tartalmazza azt is, hogy ha a projekt előkészületére
2016-ban nem kerül sor, akkor az a sorrend, amelyet a paszportizáció javasol, nem lesz
tartható. Pont ebből az okból kifolyólag nem tartja a paszportizáció elsietett lépésnek,
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sőt késésben is vagyunk. Ami a költségvetést illeti, amelyet az opponensi szakvélemény
szintén tartalmaz, az iskolai étkezdék paszportizációja 15%-al alulértékelt.
Ing.arch. Ravasz Marian javaslatot tett, amelynek alapján a Gastro DS, a.s.
társaság ügyvezetője Ing. Sebők Pavol és a felügyelő bizottság elnöke Vangel František
legyen.
Ing. Sebők Pavol is kifejtette véleményét, hogy mindkét dokumentum: a
paszportizáció és az opponensi szakvélemény is egyértelműen az iskolai étkezdék
központosítását javasolja.
Szavazás az előterjesztett javaslatról a módosító javaslattal együtt:
18. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette
: 19
ellene
:1
tartózkodott : 3
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 397/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
1. tudomásul veszi
a GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany, társaság által kidolgozott
„Dunaszerdahelyi iskolai étkezdék paszportizációja” megnevezésű dokumentumot
2. elfogadja
a dunaszerdahelyi iskolai étkezdék paszportizációjának eredményét, amely a
„Dunaszerdahelyi iskolai étkezdék paszportizációja” megnevezésű dokumentum
alapján került végrehajtásra úgy, hogy az iskolai étkezdék-konyhák működtetése 2
alapiskolában és egy óvodában történik.
3. elfogadja
Dunaszerdahely Város képviselőit
a) a Gastro DS, s.r.o., kereskedelmi társaság első ügyvezetőit:
MUDr. Horváth Zoltán, Október utca 1512/52, 929 01 Dunaszerdahely
Ing. Sebők Pavol, Kertész utca 302/12, 929 01 Dunaszerdahely
b) Gastro DS, s.r.o., kereskedelmi társaság felügyelő bizottságának tagjait:
Vangel František, Ádor utca 741/18, 929 01 Dunaszerdahely
Bruczviková Tünde, Kistejedi út 5410/84A, 929 01 Dunaszerdahely
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Miške Tomáš, Nemesszeg utca 133/6, 929 01 Dunaszerdahely

A város polgármestere 15.45 órakor 20 perces szünetet javasolt.
Szavazás a polgármester által javasolt szünetről:
19. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 23
mellette: 20
ellene: 1
tartózkodott: 0
nem szavazott: 2
A javaslat elfogadásra került.
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
a 20 perces szünetre vonatkozó javaslatot.
A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület ülését 16.08 órakor folytatta.
JUDr. Hodosy Szabolcs képviselő 16.07 órakor elhagyta az üléstermet.
17. pont Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának
jóváhagyására
A város polgármestere elővezette Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba
történő besorolásának jóváhagyására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli
anyag értelmében.
Karaffa Attila képviselő kérte, hogy a képviselők támogassák a javaslatot és a gyerekek
érdekeit.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
20. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 1
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
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sz. 398/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület

A/ egyetért
a Római Katolikus Egyház, Nagyszombati Érsekség, Ján Holly 10., Nagyszombat, mint
alapító, a Szent Egyházi Magyar Tannyelvű Óvoda, Piactér 1., Dunaszerdahely, a
Szlovák Köztársaság iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba, 2017. szeptember 1től történő besorolása iránti kérelmével
B/ elfogadja
az Iskolai szolgáltatások központja, Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, 2017.09.01-én
való létrehozása iránti szándékot. A központ, mint önálló jogi személyiséggel
rendelkező költségvetési szervezet működne, melynek feladatai: szakmai, technikai,
metodikai és anyagi segítség nyújtás az iskolák és oktatási intézmények működésének
biztosítása részére, és befektetési és beszállítási szolgáltatások nyújtása az iskolák és
oktatási intézmények kérelme alapján.
C/ a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalnak feladatul adja
1. a Római Katolikus Egyház, Nagyszombati Érsekség, Ján Holly 10., Nagyszombat,
részére a belegyező nyilatkozatot jelen határozat A/ pontja értelmében
2. a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományi, Fejlesztési és Sport Minisztérium
részére az Iskolai szolgáltatások központ a Szlovák Köztársaság iskola és oktatási
intézmény iskolahálózatba történő besorolása iránti kérelem benyújtását a jelen
határozat B/pontja értelmében
D/ meghatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat teljesítésének biztosítása érdekében, biztosítsa a szükséges eljárás
megtételét.

18. pont Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. február 14.) számú általános
érvényű rendeletére, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti
iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések
kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapítását a 2017-es évre
vonatkozóan.
A város polgármestere elővezette a Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017.
február 14.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város
2016. évi 20/2016 számú általános érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi
székhelyű művészeti iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és
fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapítását a 2017-es évre
vonatkozóan megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.
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Szavazás az előterjesztett javaslatról:
21. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 20
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 399/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. február 14.) számú általános érvényű
rendeletéről, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti
iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések
kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapítását a 2017-es évre
vonatkozóan.

19.pont Javaslat Dunaszerdahely Városának 2017. évi ….. (2017. február 14.) számú
általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Városának
2014. évi 10. számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák
iskolai körzeteiről
A város polgármestere elővezette a Javaslat Dunaszerdahely Városának 2017. évi …..
(2017. február 14.) számú általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül
Dunaszerdahely Városának 2014. évi 10. számú általános érvényű rendelete a város területén
működő alapiskolák iskolai körzeteiről megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli
anyag értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
22. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 21
ellene
:0
tartózkodott : 0
nem szavazott: 1

27

A javaslat elfogadásra került.

Határozat
sz. 400/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
Dunaszerdahely Városának 2017. évi ….. (2017. február 14.) számú általános érvényű
rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Városának 2014. évi 10.
számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai
körzeteiről
20. pont Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és
kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő
hozzájárulásukért
A város polgármestere elővezette a Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések
odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért
kiemelkedő hozzájárulásukért megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag
értelmében.
Szavazás az előterjesztett javaslatról:
23. Szavazás eredménye:
jelenlévők : 22
mellette
: 20
ellene
:0
tartózkodott : 2
nem szavazott: 0
A javaslat elfogadásra került
Határozat
sz. 401/2017/17
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület
elfogadja
Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére
Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért vonatkozó
javaslatot.
I Dunaszerdahely Város díszpolgára
Zsidó János
a társasági élet területén elért kiváló eredményeiért
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II Dunaszerdahely Város PRO URBE díja 2017
1. Prof. Németh Ilona, DLA
a kultúra területén elért kiváló eredményeiért
2. Ing. Németh Jolán
a sport területén elért kiváló eredményeiért
3. MUDr. Baculák Veronika
a társasági élet területén elért kiváló eredményeiért
III. Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS díja 2017
Szabó Annamária
a tudományok területén elért kiváló eredményeiért

21. pont Egyéb

Antal Ágota képviselő megjegyezte, hogy a jelenlévők egy perces néma csenddel
tisztelegjenek Dunaszerdahely Város elhunytainak emlékére és pedig minden képviselőtestületi ülés előtt.
A város polgármestere erre úgy válaszolt, hogy jelen kérdéssel foglalkozzon a kultúra
és nemzetközi kapcsolatokért felelős szakbizottság.
Karaffa Attila kéri a város vezetőségét, hogy fogalakozzon a Vámbéry Ármin tér
akadály-mentesítésével, hogy a tér egész területe elérhető legyen a testi fogyatékossággal
élőknek is. Egyben kérelmezte, hogy a sárga kastély melletti járda kerüljön áthelyezésre az
épület elé.
A polgármester válasza alapján, jelen kérdés megoldásával a Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal Műszaki és beruházási főosztálya foglalkozik.
Bruncvik Tünde képviselő informálta a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a néhai
Méhes Tibor temetésére a csécsény patonyi temetőben kerül sor csütörtökön 13.00 órakor.
Továbbá a képviselő kérelmezte, hogy a város végre oldja meg a közvilágítást az Észak 1 és
Észak 2 (Fenyves) lakótelepen, ahol a garázsok találhatók.
A város polgármestere válaszolt a kérésre, miszerint a tavalyi évben egy pénzügyi
csomag került elkülönítésre, amely a Zöld utca közvilágításának kiépítésére és felújítására
került felhasználásra. Ebben az évben biztos találnak anyagi forrást jelen probléma
megoldására.
Kanovits György képviselő a saját választókörzetéből 2 panaszt is kapott a Pannónia
ligetben található új járdát illetően, amely veszélyesen lesüllyedt és hozzátette, hogy a kazánház
is nagyon hangos és füstöt áraszt.
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A polgármester válaszolt a képviselő beadványára, miszerint a város írásban kérelmezi
majd a Southerm, s.r.o., véleményét a kazánház hangossága és füst lehetséges okát illetően.
Ing. Sebők Pavol tolmácsolta az iskolatanács (Jesensky utcai Óvoda) kérelmét, hogy az
óvoda közelében a szennyvízelvezető fedél beesett és ezzel veszélyezteti a járókelők
biztonságát.
Mgr. Jerábik Gabriella képviselő figyelmeztette a város vezetőségét, hogy a Csaplár
Benedek Művelődési Központ előtt található oszlopokból drótok állnak ki és kérte, hogy
javítsák meg. Továbbá megjegyezte és végezetül kérelmezte, hogy a Vámbéry Ármin téren és
Bartók Béla sétányon található órák működjenek és a megfelelő időt mutassák.
Mgr. Dakó Alexander képviselő kérelmezte, hogy az Újfalu lakótelepen a 2218.,2220.
és 2222. lakóházak közötti forgalom egyirányúsítását.

22. pont Interpellációk
Ing. arch. Ravasz Marian képviselő interpellálta a város polgármesterét, hogy adjon
magyarázatot a Transparency International Slovensko értékelését illetően, amely alapján a
Dunaszerdahelyi Hírnök az értékel 83 folyóirat közül a 81. helyen végzett. Az értékeléssel
egyetértve a képviselő is a szerkesztők szemére veti, hogy túl sok helyet nyújtanak a politikai
vezetés nézeteinek és keveset a dialógosuknak.
A város polgármestere megjegyezte, hogy más személy az igazgató és a főszerkesztő is,
és egyben hozzátette, hogy a Dunaszerdahely Hírnököt a Perfects, a.s., adja ki, amelynek elnöke
MUDr. Horváth Zoltán alpolgármester, alelnöke Domonkos Pál képviselő, elnökségi tag Mgr.
Jerábik Gabriella képviselő és a felügyelő bizottság tagjai pedig Gútay Ladislav, Ing.arch.
Molnár Zoltán és Ing. arch. Ravasz Marián képviselők.
Rajkovics Péter, főszerkesztő véleménye szerint jelen értékelés nem releváns, de
elismerte, hogy vannak bizonyos hibák, amelyek eltávolításán állandó jelleggel dolgoznak.
Továbbiakban hozzátette, hogy bármilyen kérdés, beadvány és panasz esetében a képviselők
vagy a lakosok számára elérhető és segítőkész, ahogy az eddig is volt.
Karaffa Attila interpellálta a város polgármesterét, hogy Ollétejedben a valamikori
temető helyén a kutya sétáltatásra kijelölt terület kerüljön áthelyezésre más helyre és a város
vezetősége keressen erre megfelelő megoldást és helyet.
Végezetül MUDr. Horváth Zoltán képviselő megjegyezte, hogy, mint a Perfects
részvénytársaság elnökségének elnöke, mindent megtesz annak érdekében, hogy a
Dunaszerdahelyi Hírnök jobb minősítést érjen el a jövőben. Továbbá örömét fejezte ki, hogy a
kétnyelvűség kérdése ilyen fontos a képviselők számára és egyben kéri a képviselőket, hogy a
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magyar nyelvű kommunikációval kapcsolatos megjegyzéseiket illetve kritikájukat a képviselőtestületi ülésen kívül oldják meg.
A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése 2017.02.14-én 16.57 órakor került
befejezésre.
A jegyzőkönyv 2017.02.17-én került aláírásra.

……….……………………..
Ing. Bubniak Júlia
hivatalvezető

……….…………………………..
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

Hitelesítők:
1/ Mgr. Dakó Alexander

………………………………………

2/ Gútay Ladislav

………………………………………

Jegyzőkönyvvezető:
Mgr. Štefan Podhorný
jogi referens

………………………………………
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