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DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely 

  

Szám: 20/7/2017         Dunaszerdahely, 2017.03.22. 

 

Jegyzőkönyv 

a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. üléséről, 

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

 

 

 

Jelenlévők: 

A jelenléti ív alapján: 

- a városi tanács 5 tagja 

- polgármester 

- hivatalvezető 

- osztályvezetők   

 

Nincs jelen: MUDr. Horváth Zoltán – igazolt távollét – munkahelyi elfoglaltság 

  

 Dunaszerdahely Város polgármestere a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. ülésének 

kezdetén üdvözölte a városi tanács tagjait, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal vezetőjét és 

osztályvezetőit. 

 

 

Elfogadott határozatok: 

 

1. pont  Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. ülése napirendjének elfogadása 

 

 Dunaszerdahely Város polgármestere elővezette a Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. 

ülése napirendje elfogadásának javaslatát az előterjesztett írásbeli anyagok értelmében. 

 

 A Dunaszerdahelyi Városi Tanács a 2017.3.14-én kelt Meghívó szerinti napirendjéről 

való szavazás: 

 

 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 4 

mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 
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Határozat 

sz. 399/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

elfogadja 

a Dunaszerdahelyi Városi Tanács a 2017.3.14-én kelt Meghívó szerinti napirendjéről 

való szavazást a módosító javaslattal együtt: 

A Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. ülésének elfogadott napirendje, kelt 2017.3.14.: 

1. Dunaszerdahelyi Városi Tanács 20. 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. 

10. Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése szervezésének biztosítására 

 

 

2. pont A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása 

 

 A város polgármestere, mint a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt Ing. arch. Ravasz 

Marian és Karaffa Attila városi tanácstagokat határozta meg, és mint jegyzőkönyvvezetőt Mgr. 

Štefan Podhorný. 

 

 Szavazás: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 4 
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mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 400/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

tudomásul veszi 

a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek Ing. arch. Ravasz Marian és Karaffa Attila városi 

tanácstagok 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. 

 

 Megjelent az ülésen Mgr. Dakó Alexander a Dunaszerdahelyi Városi Tanács tagja. 

 

 A Dunaszerdahelyi Városi Tanács tagja, Ing.arch. Ravasz Marian kifejezte, hogy nem 

ért egyet azzal, hogy a Perfects, a.s. társaság a város költségvetéséből még több pénzt kapjon, 

mivel a társaság 2015-ös költségvetéséhez képest 2017-ben jóval nagyobb költségvetéssel 

gazdálkodik. Azzal sem ért egyet, hogy a Rózsa ligetben a parkoló kiépítésére ne kerüljön sor. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 3 

ellene   : 0 

tartózkodott : 2 

nem szavazott: 0 

         A javaslat nem került. 

 

 

 

Határozat 

sz. 401/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 
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 nem javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek 

 

tudomásul vételre 

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

előterjesztett anyagok értelmében. 

 

 

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. 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 402/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

  javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek 

 

tudomásul vételre 

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 
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közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen“ elnevezésű 

projektre” 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. 403/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek 

 

elfogadásra 

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 és egyben további módosító javaslatot nyújtott be, amely alapján a rendelet 3. sz. 

mellékletében („A közérdekű szolgáltatások és aktivitások támogatása a 2017-es évben” 

Pályázati felhívás nyilvánosságra hozatala nélkül - megnevezésű program keretén benyújtandó 

támogatási kérelmek) a 9. sorszám alatt szereplő (MSK DS OZ) a nyújtandó támogatás mértékét 

25.000 euróról 20.000 euróra csökkenteni és így a támogatások kiszámított mértéke összesen 

73.500 euró a 78.500 euró helyett. 
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Ing.arch. Ravasz Marian városi tanácstag megjegyezte, hogy jelen összeget túl 

magasnak ítéli meg. 

 

 

Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 1 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került 

Határozat 

sz. 404/2017/20 

 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek 

 

A/ elfogadásra 

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 vételre 

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 polgármesterének meghatalmazását 

a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület jelen határozatának végrehajtására. 

D/ feladatul adásra 

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 

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. 
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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 kikölcsönzésének (bérmentes használatba adásának) 

jóváhagyására Nagyszombat Megye Útkezelő és Karbantartó Szervezete részére megnevezésű 

napirendi pontot az előterjesztett írásbeli anyag értelmében.  

 

 Ing. arch. Ravasz Marian városi tanácstag megjegyezte, hogy jelen napirendi pont az 

illetékes Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság által nem került megvitatásra. 

 

  

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 405/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

A/ tudomásul vételre 

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/ elfogadásra 

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/ kérelmezni 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: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 5 

ellene   : 0 

tartózkodott : 0 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

Határozat 

sz. 406/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  

 

A/ elfogadásra 

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

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. 
 

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. 

 



 12 

 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. Garay Ladislav városi tanácstag megjegyezte, hogy a jövőben az lenne a megfelelő 

megoldás, ha a parkolással és a parkolóhelyekkel kapcsolatos kérdések az illetékes 

Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság által megvitatásra kerülnének. 

 

 Ing. arch. Ravasz Marian városi tanácstag egyetértett Ing. Garay Ladislav szavaival és 

megjegyezte, hogy ugyanúgy, mint a 7. napirendi pont ez a pont sem került az illetékes 

Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság által megvitatásra. 

 

 Szavazás az előterjesztett javaslatról: 

 

Szavazás eredménye: 

jelenlévők    : 5 

mellette   : 4 

ellene   : 0 

tartózkodott : 1 

nem szavazott: 0 

         A javaslat elfogadásra került. 

 

 

Határozat 

sz. 407/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

javasolja a Dunaszerdahelyi Képviselő-testületnek  

 

elfogadásra 

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. 

 

 

 

10. pont Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. ülése szervezésének biztosítására 

 

 



 13 

 A város polgármestere elővezette a Javaslat Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 18. 

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. 408/2017/20 

 

Dunaszerdahelyi Városi Tanács 

 

meghatározza 

1.  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 18. rendes ülésének helyét és idejét, 

amely 2017.03.21., 15 .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 20. ülése minden napirendi pontjának megvitatása 

után a polgármester bezárta az ülést 2017.03.21-én 14.30 órakor. 

 

A jegyzőkönyv 2017.03.27-én került aláírásra. 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

polgármester 

 

Hitelesítők: 

 

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

 

 

2/ Karaffa Attila             ……………………………………… 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
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Mgr. Štefan Podhorný   

jogi referens    ……………………………………… 

 


