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DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely 

  

Szám: 19/7/2017         Dunaszerdahely, 2017.02.07. 

 

Jegyzőkönyv 

a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. üléséről, 

 amelyre 2017. február 7-én került sor a Dunaszerdahelyi Városháza nagy üléstermében 

 

 

 

Jelenlévők: 

A jelenléti ív alapján: 

- a városi tanács 4 tagja 

- polgármester 

- főellenőr 

- hivatalvezető 

- osztályvezetők   

 

Nincs jelen: Szabó László – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

  

 Dunaszerdahely Város polgármestere a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. ülésének 

kezdetén üdvözölte a városi tanács tagjait, a főellenőrt, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal 

vezetőjét és osztályvezetőit. 

 

 

Elfogadott határozatok: 

 

1. pont  Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. ülése napirendjének elfogadása 

 

 Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. 

ülése napirendje elfogadásának javaslatát az előterjesztett írásbeli anyagok értelmében. 

Továbbá előterjesztette módosító javaslatát a 20. sorszámú pont “Javaslat Dunaszerdahely 

Város választó körzeteinek meghatározására“ tekintetében. A módosító javaslat értelmében 

a 20. sorszámú pont az 5. sorszámú pont „Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési 

tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére“ után kerüljön megvitatásra és a többi 

napirendi pont sorszáma pedig megváltozik. 

 

 A Dunaszerdahelyi Városi Tanács a 2017.1.31-én kelt Meghívó szerinti napirendjéről 

való szavazás a módosító javaslattal együtt: 
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Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 4 

mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 377/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

elfogadja 

a Dunaszerdahelyi Városi Tanács a 2017.1.31-én kelt Meghívó szerinti napirendjéről 

való szavazást a módosító javaslattal együtt: 

A Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. ülésének elfogadott napirendje, kelt 2017.1.31.: 

1. Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. ülése napirendjének elfogadása 

2. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Beszámoló a 2016. decemberében, 2017. januárjában és 2017. februárjában befejezett 

ellenőrzések eredményeiről. 

4. Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről. 

5. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére. 

6. Javaslat Dunaszerdahely Város választókörzeteinek meghatározására 

7.  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. 

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. 
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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 Dunaszerdahely Város és a Nagyszombati Kerület Útkezelési és 

karbantartási költségvetési szervezet, székhely Bulharská 39., 918 53 Nagyszombat, 

közötti együttműködési szerződés megkötésére 

16.  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.  

17. 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. 

18. Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására 

19.  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. 

20. 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. 

21.   Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

22. Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése szervezésének biztosítására 

 

 

2. pont A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása 
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 A város polgármestere, mint a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt Ing. arch. Ravasz 

Marian és Ing. Garay Ladislav városi tanácstagokat határozta meg, és mint jegyzőkönyvvezetőt 

Mgr. Štefan Podhorný. 

 

 Szavazás: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 4 

mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 378/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

tudomásul veszi 

a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek Ing. arch. Ravasz Marian és Ing. Garay Ladislav 

városi tanácstagok és a jegyzőkönyvvezető Mgr. Štefan Podhorný meghatározását. 

 

A második napirendi pont szavazása után megjelent az ülésen MUDr. Horváth Zoltán 

a Dunaszerdahelyi Városi Tanács tagja. 

 

 3. 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. Továbbá elővezette az ellenőrzések eredményét az 1999. évi 184. 

a nemzeti kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény rendelkezéseinek a városi hivatalban 

való betartása tekintetében. Jelen beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Tanács ülésén írásbeli 

formában átadásra került a tagok részére. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 
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         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

 

Határozat 

sz. 379/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

 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 

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. 

 

 

4. 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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 
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sz. 380/2017/19 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

tudomásul veszi 

Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről. 

 

 

5. 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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 381/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek 

 

elfogadásra 

a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévére 

vonatkozó javaslatát. 

 

 

6. pont Javaslat Dunaszerdahely Város választókörzeteinek meghatározására 

  

Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a Javaslat Dunaszerdahely Város 

választókörzeteinek meghatározására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli 

anyagok értelmében. 

 

 Mgr. Dakó Alexander a Dunaszerdahelyi Városi Tanács tagja nézete alapján, 

a következő választási időszakban hatékonyabb és gazdaságosabb lenne, ha a Képviselő-

testület tagjainak a számát lecsökkentenék 19-re a következőképpen: 1.sz. választókörzet – 
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képviselők száma:4, 2.sz. választókörzet – képviselők száma:6, 3.sz. választókörzet – 

képviselők száma :4, 4.sz.választókörzet – képviselők száma:5.  

 Ing. arch. Ravasz Marian a Dunaszerdahelyi Városi Tanács tagja nézete alapján, 

a következő választási időszakban a Képviselő-testület tagjainak a számát lecsökkentenék 17-

re a következőképpen: 1.sz. választókörzet – képviselők száma:4, 2.sz. választókörzet – 

képviselők száma:5, 3.sz. választókörzet – képviselők száma :4, 4.sz.választókörzet – 

képviselők száma:4. 

 

  Tekintettel a városi tanács tagjainak különböző nézeteire a város polgármestere 

javasolta, hogy a 6. pontról való szavazást napolják el a következő Képviselő-testületi ülésre, 

amely május 9-én kerül megrendezésre. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került 

Határozat 

sz. 382/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

elnapolja 

Dunaszerdahely Város választókörzeteinek meghatározására vonatkozó javaslatról való 

szavazást a következő Képviselő-testületi ülésre, amely május 9-én kerül 

megrendezésre. 

 

 

7.pont 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. 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, 
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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. 

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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 383/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

elfogadásra 

 

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 
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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 

• 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 
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• 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, 

„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 . 

 

 

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 
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díjmentes átadására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.

  

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 384/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

elfogadásra 

1. „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 
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• 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 Hivatal-

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. 
 

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.  

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 385/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 
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javasolja a Képviselő-testületnek  

 

A/  tudomásul vételre 

a nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül  benyújtott árajánlatok kiértékeléséről  

2017.01.26-án készült szakbizottsági jegyzőkönyvet az előterjesztett anyag értelmében 

 

B/ elfogadásra 

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). 

 

 

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 1210-

es 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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 
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Határozat 

sz. 386/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

1. elfogadásra 

 

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. 

 

2. 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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 387/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

elfogadásra 

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: kétezer-

hatszáznyolcvan 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 
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sikertelensége okán, amelyet később jelen sikertelenség miatt a Képviselő-testület 

28/446/2013 sz., 2013.02.26-án kelt határozatával meg is szűntette. 

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. 

 

 

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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

. 

 

Határozat 

sz. 388/2017/19 

 

 Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

 javasolja a Képviselő-testületnek 

 

 elfogadásra 

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. 

 

A város polgármestere továbbá módosító javaslatot nyújtott be,  Határozati javaslat 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a „Biztonságos közlekedési 

korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre  napirendi 

pont megnevezése módosuljon és a javaslat 1. pontja a következőképpen egészüljön ki: 

„Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására 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.” 

  

Szavazás az előterjesztett javaslatról a módosított javaslattal együtt: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 389/2017/19 

 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

 elfogadásra 
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a) 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.” 

b)  a projekt a segítségnyújtás feltételeinek megfelelő megvalósításának biztosítását 

c) 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 

 

 

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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 390/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

 elfogadásra 

a) 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 

b) a projekt a segítségnyújtás feltételeinek megfelelő megvalósításának biztosítását 
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c) 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. 

  

 

15. pont  Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Nagyszombati Kerület Útkezelési 

és karbantartási költségvetési szervezet, székhely Bulharská 39., 918 53 Nagyszombat, 

közötti együttműködési szerződés megkötésére 

 

 A város polgármestere elővezette Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a 

Nagyszombati Kerület Útkezelési és karbantartási költségvetési szervezet, székhely Bulharská 

39., 918 53 Nagyszombat, közötti együttműködési szerződés megkötésére megnevezésű 

napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 391/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

1. elfogadásra 

Dunaszerdahely Város és a Nagyszombati Kerület Útkezelési és karbantartási 

költségvetési szervezet, székhely Bulharská 39., 918 53 Nagyszombat, közötti 

együttműködési szerződés megkötését az előterjesztett anyag értelmében. 

 

2. kérelmezni a város polgármesterét 

Dunaszerdahely Város és a Nagyszombati Kerület Útkezelési és karbantartási 

költségvetési szervezet közötti együttműködési szerződés megkötését az előterjesztett 

anyag értelmében. 

 

16. 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 közötti együttműködési szerződés megkötésének 

a jóváhagyására. 

 

 A város polgármestere elővezette 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 megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében. 

 

A város polgármestere továbbá módosító javaslatot nyújtott be, a határozati javaslat 2. 

pontja a következőképpen módosul: „2. a város polgármesterétől kérelmezni 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.” 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról a módosított javaslattal együtt: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 392/2017/19 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

 

1. elfogadásra  

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. 

 

2. kérelmezni a város polgármesterétől 

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 
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a regionális kézilabda központ tervének megvalósítására irányuló együttműködési 

szerződés megkötését, az előterjesztett anyag értelmében. 

 

 

17. 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. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 393/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

1. tudomásul vételre  

a GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany, társaság által kidolgozott 

„Dunaszerdahelyi iskolai étkezdék paszportizációja” megnevezésű dokumentumot 

 

2. elfogadásra 

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. elfogadásra  

Dunaszerdahely Város képviselőit 

a) a Gastro DS, s.r.o., kereskedelmi társaság első ügyvezetőit: 

Titulus, családi és utónév, állandó lakhely, személyi szám 
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Titulus, családi és utónév, állandó lakhely, személyi szám 

b) Gastro DS, s.r.o., kereskedelmi társaság felügyelő bizottságának tagjait: 

 elnök, titulus, családi és utónév, állandó lakhely, személyi szám 

 alelnök, titulus,családi és utónév, állandó lakhely, személyi szám 

 tag, titulus,családi és utónév, állandó lakhely, személyi szám 

 

18. 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. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 394/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács  

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

 

A/ egyetérteni 

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 1-

től történő besorolása  iránti kérelmével  

 

B/ elfogadásra 

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.  
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C/ a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalnak feladatul adni  

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/ kérni a polgármestert, 

hogy jelen határozat teljesítésének biztosítása érdekében, biztosítsa a szükséges eljárás 

megtételét. 

 

 

19. 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. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 395/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 
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határozásra 

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. 

 

 

20.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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 396/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

határozásra 

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 
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21. 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 és egyben előterjesztett módosító javaslatát A városi kitüntetéseket véleményező 

bizottság javaslata alapján, amelyben a következő egyéni díjak kerülnének átadásra: 

- Dunaszerdahely Város díszpolgára: Zsidó János (a társassági élete területén elért kiváló 

eredményeiért) 

- Dunaszerdahely Város PRO URBE díja 2017: Németh Ilona ( a kultúra területén elért 

kiváló eredményeiért), Ing. Németh Jolán (a sport területén elért kiváló eredményeiért), 

MUDr. Baculák Veronika (a társassági élete területén elért kiváló eredményeiért) 

- Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS díja 2017: Szabó Annamária ( 

a tudományok területén elért kiváló eredményeiért) 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került 

Határozat 

sz. 397/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek 

 

elfogadásra 

Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért vonatkozó 

javaslatot. 

 

a) Dunaszerdahely Város díszpolgára 

Zsidó János  

a társassági élete területén elért kiváló eredményeiért 

b) Dunaszerdahely Város PRO URBE díja 2017 

1. Németh Ilona  

a kultúra területén elért kiváló eredményeiért 

2.  Ing. Németh Jolán  
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a sport területén elért kiváló eredményeiért 

3. MUDr. Baculák Veronika 

a társassági élete területén elért kiváló eredményeiért 

c) Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS díja 2017 

Szabó Annamária  

 a tudományok területén elért kiváló eredményeiért 

 

 

22. pont Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülése szervezésének biztosítására 

 

 

 A város polgármestere elővezette a Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. 

ülése szervezésének biztosítására megnevezésű napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag 

értelmében. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 398/2017/19 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

meghatározza 

1.  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 17. rendes ülésének helyét és idejét, 

amely 2017.02.14., 14 .00 óra, a Dunaszerdahelyi Városháza nagy ülésterme  

2. az ülés napirendjét a Dunaszerdahelyi Városi Tanács jegyzőkönyve értelmében 

3. az anyagok előkészítésének módját, a kidolgozásért és az expedálás céljából való 

leadásért felelős személyt, 

4. meghívottak körét. 

 

A Dunaszerdahelyi Városi Tanács 19. ülése minden napirendi pontjának megvitatása 

után a polgármester bezárta a városi tanács ülését 2017.02.07-én 15.30 órakor. 

 

A jegyzőkönyv 2017.02.14-én került aláírásra. 
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JUDr. Hájos Zoltán 

polgármester 

 

Hitelesítők: 

 

1/ Ing. arch. Marian Ravasz            ……………………………………… 

 

 

2/ Ing. Ladislav Garay    ……………………………………… 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

jogi referens    ……………………………………… 

 


