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DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely 

  

Szám: 18/7/2017         Dunaszerdahely, 2017.03.23. 

 

Jegyzőkönyv 

a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. üléséről, 

 amelyre 2017. március 21-én került sor a Dunaszerdahelyi Városháza nagy üléstermében 

 

 

 

Jelenlévők: 

A jelenléti ív alapján: 

- A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 20 képviselője 

- polgármester 

- főellenőr 

- hivatalvezető 

- osztályvezetők   

 

Távollévő képviselők:  

1. MUDr. Horváth Zoltán – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

2. MVDr. Csicsai Gabriel – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

3. Domonkos Tamás – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

4. MUDr. Puha Juraj – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

5. Ing. Sebők Pavol – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

 

 

1. pont  Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése napirendjének elfogadása 

 

 Dunaszerdahely Város polgármestere megnyitotta és vezette a Dunaszerdahelyi 

Képviselő-testület 18. rendkívüli ülését. Megállapította, hogy a Dunaszerdahelyi Képviselő-

testület 18. 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 2 nappal a 

képviselő-testület ülése előtt, valamint, hogy a képviselő-testület határozatképes. 

  

 Ing. arch. Ravasz Marián képviselő módosító javaslatot nyújtott be 10. új napirendi pont 

felvételéről, amely megnevezése „Interpellációk”. 

 

 Szavazás Ing. arch. Ravasz Marian módosító javaslatáról: 

 

1. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 
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mellette   : 7 

ellene   : 2 

tartózkodott : 1 

nem szavazott: 10 

         A javaslat nem került elfogadásra. 

 

 Szavazás a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése napirendjéről: 

 

2. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 

mellette   : 15 

ellene   : 1 

tartózkodott : 2 

nem szavazott: 2 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 402/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

elfogadja 

a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület a 2017.3.13-án kelt napirendjét: 

1. Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése napirendjének elfogadása 

2. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 1/2017-os módosítására 

4. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2016. évi tevékenységéről.   

5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) 

határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási 

kérelem benyújtását a „Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése 

Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre.  

6. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1. számú általános érvényű rendelete értelmében 

a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak 

városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.  

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok kölcsönzésének 

(bérmentes használatba adásának) jóváhagyására Nagyszombat Megye Útkezelő és 

Karbantartó Szervezete részére.  

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok Nagyszombat 

Megye tulajdonába történő jövőbeni átruházásának a jóváhagyására (Dunaszerdahely 

kataszterében elhelyezkedő az 5441 sz. és 3251.sz. tulajdonlapon vezetett, a II/507-II/572 

körforgalom építménye alatti parcellák.)  

9.  Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.), amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete. 
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  Az első napirendi pont megvitatása után 14.10 órakor megjelent az ülésteremben 

Bruczviková 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    : 20 

mellette   : 18 

ellene   : 0 

tartózkodott : 1 

nem szavazott: 1 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 403/2017/18 

 

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 Javaslat Dunaszerdahely Város 2017-es költségvetésének 1/2017-os 

módosítására 

  

 Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a „Javaslat Dunaszerdahely Város 2017-

es költségvetésének 1/2017-os módosítására” megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett 

írásbeli anyag értelmében. 

 

 JUDr. Hodosy Szabolcs képviselő megjegyezte, hogy jelen javaslat Pénzügyi, 

Költségvetési, Városi Vagyongazdálkodási és Vállalkozói Bizottság által megvitatásra került 

és javasolja a Dunaszerdahely Város 2017-es költségvetésének 1/2017-os módosítását a 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

 Bachman Ladislav képviselő módosító javaslatot terjesztett elő a 2.7.3. (Tőkekiadások) 

pont tekintetében a Perfects, a.s. társaságot illetően, ahol 2000 euró átcsoportosítását javasolja 

a 9.5.1. ponthoz (Oktatásügy), mivel a nevezett társaság már kapott 10.000 eurót és az említett 

összeg csak azért hiányzik, mert többet költött, mint amit kapott. 
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 A város polgármestere Bachman Ladislav képviselő javaslatával kapcsolatosan 

megjegyezte, hogy az önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény ilyen jellegű 

módosítást jelen stádiumban már nem tesz lehetővé, nem beszélve arról, hogy sem a városi 

tanács sem a szakbizottság sem vitatta meg jelen átcsoportosítás javaslatát. 

 

 Antal Ágota képviselő tekintettel arra, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendi programja nem tartalmazza az interpellációk megnevezésű pontot, ezért jelen 

napirendi pont keretén belül kérelmezi a polgármestert, hogy mondja fel az új szolgálati autó 

adásvételére vonatkozó szerződést. Kérte ezt annak ellenére, hogy a költségvetés a képviselő-

testület által elfogadásra került, viszont a szolgálati autó közbeszerzési módja véleménye szerint 

nem volt etikus. Továbbá kérelmezte, hogy a városi hivatal a jövőben a költségvetés keretén 

belül a szolgáltatások leírását részletesen dolgozza ki, hogy a képviselők tudják miről is 

szavaznak. 

  

 Ing. arch. Marian Ravasz képviselő egyetértett Antal Ágota javaslatával és megjegyezte, 

hogy az új szolgálati autó általánosan ismert vételi ára a lízingszerződés letelte után megközelíti 

a 130.000 eurót. Továbbá megjegyezte nem is érti, hogy polgármester, hogy tudott aláírni ilyen 

előnytelen lízingszerződést és így megterhelni a várost. 

 

 PaeDr. Horváth Kinga, PhD. képviselő kérdést tett fel, miért is került sor a „9. 

Támogatások, Grantok” programpontban és a 9. 5. 1. Oktatásügy alprogrampontban a 10.000 

euró 8.761 euróra való csökkentésére. 

 

JUDr. Hodosy Szabolcs képviselő, mint a Pénzügyi, Költségvetési, Városi 

Vagyongazdálkodási és Vállalkozói Bizottság elnöke megköszönte, hogy felhívták figyelmét 

és megjegyezte, hogy jelen hiba csak adminisztratív jellegű és eltávolításra kerül. 

 

Mgr. Jerábik Gabriella képviselőnek tényleges megjegyzése és egyben kérdése is volt a 

2.1. Kultúra alprogrampontot illetően, miszerint a Szabadidőközpontnak, mint városi 

intézménynek miért kell versenyeznie, ha 14.000 eurót automatikusan megkapja. Továbbá 

megjegyezte, hogy a Szociális Központ vezetőjének javadalmazása tekintetében, csak május 9. 

fog a képviselő-testület döntést hozni. Javasolta, hogy a jövőben a javadalmazási mutatók még 

az aktuális naptári évet megelőző évben kerüljenek elfogadásra, hogy az illetékes vezető 

beosztású alkalmazott előre tudja, hogy mire is számíthat. 

Végezetül javasolta, hogy a városi intézmények igazgatóinak javadalmazási mutatói jelen 

ülésen kerüljenek elfogadásra és a múlt évi javadalmazási mutatók a májusi ülésen kerüljenek 

kiértékelésre. 

 

 A város polgármestere Mgr. Jerábik Gabriella képviselő javaslatával kapcsolatosan 

megjegyezte, hogy a városi intézmények vezetőinek javadalmazásáról csak azután dönthet a 

képviselő-testület, ha az említett intézmények benyújtják az előző évre vonatkozó 

zárszámadásukat, amelyet követően készíti el független ellenőr a város zárszámadásának 

ellenőrzését, és ez kerül a képviselő-testület elé elfogadásra. Mivel ebben az évben áprilisban 

kerül sor a testvérvárosok fesztiváljára, ezért került ez az időpont május elejére. Az új 

javadalmazási mutatókat a képviselő-testület csak azután határozhatja meg, ha a városi 
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intézmények előző naptári évre vonatkozó gazdálkodását kiértékelte. Mivel jelen esetben a 

Szabadidőközpontról van szó, arról az illetékes bizottságok már határoztak. 

 

 Antal Ágota képviselő kérdést tett fel a polgármesternek, miszerint nem lát e kivetni 

valót abban, hogy luxusautóval fog közlekedni? Normálisnak, jogilag tisztának és 

tisztességesnek tartja e ezt? Továbbá megkérdezte, hogy polgármester, szerint megérdemelt, 

szerény és jogos megoldás e? 

 

 A város polgármestere Antal Ágota képviselő kérdésre azt válaszolta, hogy a városnak 

2 szolgálati autója is van, az egyik Audi A6 a másik pedig Volkswagen típusú. Véleménye 

szerint a város eladhatná az Audit és vehetne Daciat, lehet, jobban nézne ki és mindenki 

láthatná, hogy a város spórol. A polgármester továbbá megjegyezte, hogy az új szolgálati autó 

megvétele melletti döntéshozatal során, abból indult ki, hogy a jelenlegi szolgálati autó 2008-

ból származik, és a karbantartására jelentős pénzösszeget kell költeni, ebben az esetben a régi 

autó újra való cseréléséről van szó. Továbbá megjegyezte, hogy a szolgálati gépjárművet a 

polgármesteren kívül, az alpolgármesterek és a városi hivatal alkalmazottai is használják 

hosszabb szolgálati útra. Továbbá kijelentette, hogy hajlandó döntését átértékelni, mivel 

minden döntése során a dolgok racionális megoldásából indul ki. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

4. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 

mellette   : 13 

ellene   : 1 

tartózkodott : 6 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

 

Határozat 

sz. 404/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

elfogadja 

Dunaszerdahely Város 2017-es költségvetésének 1/2017-os módosítását. 

 

 

4. pont Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2016. évi tevékenységéről.   

  

 Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a „Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi 

Rendőrség 2016. évi tevékenységéről” megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli 

anyag értelmében. 
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Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

5. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 

mellette   : 19 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 1 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 405/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

tudomásul veszi 

a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

 

5. pont Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. 

(2017.2.14) határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatási kérelem benyújtását a „Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár 

tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre. 

  

 Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a „Határozati javaslat Dunaszerdahely 

Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) határozata módosítására, amellyel 

jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását a „Biztonságos 

közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű 

projektre” megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

6. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 

mellette   : 18 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 2 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 406/2017/18 
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Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

elfogadja 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) határozata 3. 

pontjának módosítását a következőképpen: 

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 elszámolható költségeinek 5 %-a mértékében, azaz 11 346,39 € mértékig, úgy, 

mint az esetlegesen felmerülő nem elszámolható kiadások a város költségvetéséből való 

finanszírozásának biztosítását. 

 

6. pont Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1. számú általános érvényű rendelete 

értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - 

vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról. 

  

Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a „Javaslat Dunaszerdahely 

Városának 2015/1. számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén 

működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó 

pénzügyi támogatásról” megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyagok 

értelmében. 

 

Antal Ágota képviselő megjegyezte, hogy nem tartja tisztességesnek és igazságosnak, 

hogy a város polgármestere egyedül dönt a 78.500 euró mértékű támogatások sorsáról és 

kérelmezte, hogy a „pályázati felhívás nyilvánosságra hozatala nélküli támogatások” a város 

honlapján kerüljenek közzétételre, hogy a polgároknak lehetősége nyíljék informálódni azok 

elosztásáról és továbbá javasolta, hogy a kultúra és sport területén nyújtott támogatások csak 

pályázati felhívás alapján kerüljenek elosztásra. 

 

A város polgármestere válaszolt a képviselő javaslatára, miszerint 2015-ben a 

képviselő-testület módosította a verseny formáját és megegyeztek, hogy léteznek olyan 

elsőbbséget élvező tevékenységek és szervezetek vagy rendezvények, amelyeket külön kell 

értékelni és megérdemlik a város támogatását. Pontosan ez alapján került elfogadásra a 

kombinált verseny rendszer. 

 

Mgr. Jerábik Gabriella képviselő egyetértett a polgármester szavaival, de megjegyezte, 

hogy a képviselő-testület képviselőinek kellene dönteni arról, hogy melyek azok a fesztiválok, 

amelyek nem fognak versenyezni és automatikusan támogatásban részesülnek, vagy a másik 

változat szerint, minden szervezet egységesen fog versenyezni. 

 

A polgármester ezután kérdést tett fel, hogy hogyan dönti el a képviselő-testület, hogy 

a 16 kérelmező közül, ki ne kapja meg automatikusan a támogatást? A feltett kérdésre 1 

képviselő sem reagált. 

 



 8 

Antal Ágota képviselő megjegyezte, hogy a polgármester még mindig nem érti, miről 

van szó, és hangsúlyozta, hogy első sorban a rendszerrel van probléma, főként azzal, hogy a 

polgármester egy személyben határoz ilyen magas összeg elosztásáról. Az egész rendszert nem 

tartja etikusnak. Azért dolgozik a kultúra és sport bizottság, hogy ők javasoljanak konkrét 

szervezeteket és azután a képviselők döntsenek, nem pedig a polgármester egyedül. 

 

Ing. arch. Ravasz Marian képviselő megjegyezte, hogy a verseny rendszer, illetve maga 

a verseny jelentőségét veszíti a közpénzek elosztásának jelen formája mellett, ezért kérte a 

képviselőket, hogy akiket érdekelnek a támogatások, tartózkodjanak a szavazástól. 

 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

7. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 20 

mellette   : 17 

ellene   : 0 

tartózkodott : 2 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került 

Határozat 

sz. 407/2017/18 

 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

A/ elfogadja 

a város költségvetéséből a jogi személyek és természetes személy-vállalkozók részére 

nyújtandó 1000 euró feletti támogatások javaslatát a  Dunaszerdahely Város 2015/1 sz. 

(2015. február 10.)  a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-

vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről 

szóló általános érvényű rendelete értelmében az előterjesztett anyag terjedelmében. (1. 

sz. melléklet) 

B/ tudomásul veszi 

a város költségvetéséből a jogi személyek és természetes személy-vállalkozók részére 

nyújtandó 1000 euróig terjedő támogatások mértékét Dunaszerdahely Város 2015/1 sz. 

(2015. február 10.)  a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-

vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről 

szóló általános érvényű rendelete értelmében az előterjesztett anyag terjedelmében. (2. 

sz. melléklet) 

C/ a város polgármesterét meghatalmazza 

a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület jelen határozatának végrehajtására. 

D/ feladatul adja 

a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal részére azon jogi személyek és természetes személy-

vállalkozók névsorának nyilvánosságra hozatalát, akik Dunaszerdahely Város 2015/1 

sz. (2015. február 10.)  a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes 
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személyek-vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás 

feltételeiről szóló általános érvényű rendelete értelmében a város költségvetéséből 

támogatásban részesültek, éspedig az 1000 euróig terjedő, az 1000 euró feletti és a 

pályázati felhívás nyilvánosságra hozatal nélküli támogatásokat is. 

 

A 6. napirendi pont megvitatása után JUDr. Hodosy Szabolcs képviselő 16.10 órakor elhagyta 

az üléstermet. 

 

 

7. pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok 

kölcsönzésének (bérmentes használatba adásának) jóváhagyására Nagyszombat Megye 

Útkezelő és Karbantartó Szervezete részére.  

 

 A város polgármestere elővezette a Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város 

tulajdonában lévő ingatlanok kölcsönzésének (bérmentes használatba adásának) 

jóváhagyására Nagyszombat Megye Útkezelő és Karbantartó Szervezete részére megnevezésű 

napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.  

  

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

8. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 19 

mellette   : 18 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 1 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 408/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület  

 

A/ tudomásul veszi 

hogy Nagyszombat Megye a 2017-es évben tervezi a II. és III. osztályú utak javításairól 

szóló beruházási nyilvántartás értelmében az „A II/507 és II/572 körforgalmi utak 

felújítása” megnevezésű építkezés megvalósítását. A tervezett építkezés 

Dunaszerdahely Város lakosainak és a közúti közlekedés résztvevőinek érdekében áll 

és hozzájárul a városi közlekedési helyzet javításához. 

 

B/ elfogadja 

Dunaszerdahely Város, Fő utca 50/16., 929 01 Dunaszerdahely azonosítószám: 

00305383, Nagyszombat Megye Útkezelési és karbantartási költségvetési szervezet, 

székhely Bulharská 39., 918 53 Nagyszombat, azonosítószám: 37847783 részére a 

következő ingatlanok bérmentes használatba adását: Dunaszerdahely kataszterében a 
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Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által vezetett, „C” típusú 

parcellákon elhelyezkedő 

 

I. mint 

helyrajzi sz. 262/1. beépített területek és udvarok 9372 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/250. egyéb területek 53 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/120. beépített területek és udvarok 435 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/249. egyéb területek 98 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/38. beépített területek és udvarok 11 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/37. beépített területek és udvarok 44 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/39. beépített területek és udvarok 98 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/359. beépített területek és udvarok 304 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251  

helyrajzi sz. 262/40. egyéb területek  25 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/48. beépített területek és udvarok 2233 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/47. egyéb területek 829 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/42. beépített területek és udvarok 23 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/41. beépített területek és udvarok 20 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/30. beépített területek és udvarok 2732 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251  

helyrajzi sz. 262/43. egyéb területek 31 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/360. egyéb területek 317 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/44. egyéb területek 58 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/46. beépített területek és udvarok 51 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/45. beépített területek és udvarok 39 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/17. beépített területek és udvarok 3442 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/59. egyéb területek 167 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/15. beépített területek és udvarok 373 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/35. beépített területek és udvarok 36 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/36. beépített területek és udvarok 48 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/14. beépített területek és udvarok 241 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

 

II. mint 

helyrajzi sz. 44/120. beépített területek és udvarok 435 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/250. egyéb területek 53 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/249. egyéb területek 98 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/48. beépített területek és udvarok 2233 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/14. beépített területek és udvarok 241 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/15. beépített területek és udvarok 373 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/60. egyéb területek 84 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/61. egyéb területek 139 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2367. egyéb területek 473 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/17. beépített területek és udvarok 3442 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 
 helyrajzi sz. 262/44. egyéb területek 58 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 1936/360. egyéb területek 317 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 262/43. egyéb területek 31 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 1936/384. egyéb területek 111 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251  

helyrajzi sz. 1936/385. egyéb területek 18 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 
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helyrajzi sz. 1936/386. beépített területek és udvarok 1194 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251  

helyrajzi sz. 1936/40. egyéb területek 3828 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 1936/381. egyéb területek 120 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 1936/31. beépített területek és udvarok 428 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 1936/359. beépített területek és udvarok 304 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 262/39. egyéb területek 98 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 1936/203. beépített területek és udvarok 352 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 2592/59. egyéb területek 167 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

 

 

 

III. mint 

helyrajzi sz. 1936/384. egyéb területek 111 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251  

helyrajzi sz. 262/48. beépített területek és udvarok 2233 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/59. egyéb területek 167 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 2592/15. beépített területek és udvarok 373 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/14. beépített területek és udvarok 241 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2367. egyéb területek 473 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/120. beépített területek és udvarok 435 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 44/250. egyéb területek 53 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 44/249. egyéb területek 98 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/360. egyéb területek 317 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/359. beépített területek és udvarok 304 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 262/39. beépített területek és udvarok 98 m2 

kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 1936/202. egyéb területek 217 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 1936/31. beépített területek és udvarok 428 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

helyrajzi sz. 262/47. egyéb területek 829 m2 kiterjedésű, TL sz. 

5441 

helyrajzi sz. 262/43. egyéb területek 31 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 262/44. egyéb területek 58 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 1936/40. egyéb területek 3828 m2 kiterjedésű, TL sz. 3251 

 

IV. mint 

helyrajzi sz. 2592/14. beépített területek és udvarok 241 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/15. beépített területek és udvarok 373 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/59. egyéb területek 167 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441 

helyrajzi sz. 2592/60. egyéb területek 84 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

helyrajzi sz. 2592/61. egyéb területek 139 m2 kiterjedésű, TL sz. 5441  

 

 

ingatlanok a következő feltételek teljesülése mellett: 

- a kölcsön időtartama: „A II/507 és II/572 körforgalmi utak felújítása” megnevezésű 

építkezés használatba-vételi határozatának jogerőre emelkedésének napja. Az építkezés 

beruházója a kölcsönbe vevő, a kölcsönszerződés jogerőre emelkedése napjától. 
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- a kölcsönzés célja: a Galántai út - II/507 és II/572 körforgalmi utak felújításának 

megvalósítása. 

 

C/ kérelmezi a polgármestert 

a B/pontban meghatározott ingatlanok kölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére. 

 

 

8. pont Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok 

Nagyszombat Megye tulajdonába történő jövőbeni átruházásának a jóváhagyására 

(Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő az 5441. sz. és 3251. sz. tulajdonlapon 

vezetett, a II/507-II/572 körforgalom építménye alatti parcellák.) 

 

 A város polgármestere elővezette a Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város 

tulajdonában lévő ingatlanok Nagyszombat Megye tulajdonába történő jövőbeni 

átruházásának a jóváhagyására (Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő az 5441 sz. és 

3251. sz. tulajdonlapon vezetett, a II/507-II/572 körforgalom építménye alatti parcellák.) 

megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.  

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

9. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 19 

mellette   : 19 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 409/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület  

 

A/ elfogadja 

Dunaszerdahely Város, Fő utca 50/16., 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 

00305383 tulajdonában lévő ingatlanok Nagyszombat Megye, Starohájska 10., 917 01  

Nagyszombat, azonosítószám: 37 836 901 tulajdonába történő jövőbeni átruházásának 

a jóváhagyását. Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 

Kataszteri Főosztálya által vezetett, „C” típusú parcellákon elhelyezkedő „A II/507 és 

II/572 körforgalmi utak felújítása” megnevezésű építkezés megvalósításához szükséges 

ingatlanok, vagy ezen ingatlanok elkülönített részei a geometriai terv alapján: 

 

a) az 5441. sz. tulajdoni lapon vezetett: 

 

helyrajzi sz. 44/120. beépített területek és udvarok 435 m2 kiterjedésű,  
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helyrajzi sz. 44/249. egyéb területek 98 m2 kiterjedésű,  

 

helyrajzi sz. 44/250. egyéb területek 53 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/1. beépített területek és udvarok 9372 m2 kiterjedésű, 

helyrajzi sz. 262/17. beépített területek és udvarok 3442 m2 kiterjedésű, 

helyrajzi sz. 262/35. beépített területek és udvarok 36 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/36. beépített területek és udvarok 48 m2 kiterjedésű, 

helyrajzi sz. 262/37. beépített területek és udvarok 44 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/38. beépített területek és udvarok 11 m2 kiterjedésű,   

helyrajzi sz. 262/39. beépített területek és udvarok 98 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/41. beépített területek és udvarok 20 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/42. beépített területek és udvarok 23 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/43. egyéb területek 31 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/44. egyéb területek 58 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/45. beépített területek és udvarok 39 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/46. beépített területek és udvarok 51 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/47. egyéb területek 829 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 262/48. beépített területek és udvarok 2233 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 1936/360. egyéb területek 317 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 2592/14. beépített területek és udvarok 241 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 2592/15. beépített területek és udvarok 373 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 2592/59. egyéb területek 167 m2 kiterjedésű,  

 

b) a 3251. sz. tulajdoni lapon vezetett 

helyrajzi sz. 1936/30. beépített területek és udvarok 2732 m2 kiterjedésű,  

helyrajzi sz. 1936/359. beépített területek és udvarok 304 m2 kiterjedésű,  

 

1 euró vételi árért. 

 

2. a beépített ingatlanok a megszerző tulajdonába történő jövőbeni átruházását, 

beleértve azon szomszédos területeket is, amelyek az 1991. évi 138. a községek 

vagyonáról szóló törvény 9a§ (8) bekezdése b) pontja alapján elhelyezkedésük és 

használatuk által az építménnyel elkülöníthetetlen egységet alkotnak. 

 

B/ kérelmezi a polgármestert 

az A/ pontban meghatározott adásvételi előszerződés megkötésére. 

 

 

A 8. napirendi pont megvitatása után Brunczviková Tünde és Hakszer Roland képviselők 16.12 

órakor elhagyták az üléstermet. 

 
 

9. pont Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.), amellyel módosul és 

kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete. 
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 A város polgármestere elővezette Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 

21.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a 

gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló 

általános érvényű rendelete megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag 

értelmében.  

 

 Ing. arch. Ravasz Marian képviselő módosító javaslatot nyújtott be, amely szerint az 

általános érvényű rendelet I. cikk (4) bekezdése egészüljön ki azzal, hogy a parkoló rendszer 

üzemeltetője az egyes parkolóhelyeket a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság előzetes 

véleményezése után adhatja csak albérletbe. Továbbiakban megjegyezte, hogy az ülésre 

előterjesztett anyagok nem tartalmazzák az általános érvényű rendeletek magyar nyelvű 

fordítását. 

 

 Szavazás a módosító javaslatról: 

 

10. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 17 

mellette   : 16 

ellene   : 0 

tartózkodott : 1 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról a módosító javaslattal együtt: 

 

11. Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 17 

mellette   : 17 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került 

 

Határozat 

sz. 410/2017/18 

 

Dunaszerdahelyi Képviselő-testület  

 

elfogadja 

Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.), amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendeletét az előterjesztett anyag értelmében. 

 

A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése 2017.03.21-én 16.30 órakor került befejezésre. 
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A jegyzőkönyv 2017.03.31-én került aláírásra. 

 

 

……….……………………..              ……….………………………….. 

         Ing. Bubniak Júlia            JUDr. Hájos Zoltán 

hivatalvezető       polgármester 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

1/ Mgr. Dakó Alexander            ……………………………………… 

 

 

2/ Gútay Ladislav     ……………………………………… 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

jogi referens    ……………………………………… 

 

 


