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I.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.18-i soron kívüli ülésén

megválasztotta:
-          a javasló bizottságot az alábbi összetételben: Bauer Edit mérnök, Mgr. Pirk Ilona,

Mgr. Balheim Henrieta,
 

-          a jegyzőkönyv-hitelesítőket:  PaedDr. Veres Gábort és Nagy Jozefet.
 

 
II.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.18-i soron kívüli ülésén

jóváhagyta a javasolt Napirendet.
 
 
III.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.18-i soron kívüli ülésén

megtárgyalta a Javaslatot a városi ingatlan bérbeadására irányuló szándék
jóváhagyására – a Város tulajdonában levő ingatlan, a Somorja kataszterében található
Korona épülete helyiségei bérbeadásának jóváhagyását a Kľúč, n. o. – nonprofit
szervezetnek hosszúlejáratú bérlet formájában közösségi központ létrehozása céljából,
ami az SZNT Tt.  138/1991 számú a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a. §
9. bekezdésének c pontja és annak későbbi kiegészítései és módosításai, valamint Somorja
Város 3/2015 számú, a városi tulajdonnal való gazdálkodást szabályozó általánosan kötelező
érvényű rendelete alapján megkülönböztetett figyelmet érdemlő oknak minősül, és

 
A)     jóváhagyta a szándékjavaslatot az ingatlan bérbeadására – a 808

épületjegyzékszámú Korona épületének bérbeadását – pontosabban 3 helyiségét az
1. emeleten a szociális helyiségekkel, folyosóval, lépcsővel és felvonóval együtt, a C
telekkönyvben 2607/1 helyrajzi számmal szereplő 534 m2 alapterületű telken, amely a
870. számú tulajdonlapon mint beépített terület és belső udvar szerepel – közösségi
központ kialakítása céljából a Kľúč, n. o. – nonprofit szervezetnek, melynek székhelye
Rezedová 1488/16, 821 01 Bratislava-Ružinov, évi 1,- € bérleti díjért 12 évre, amely
szándék összhangban van az SZNT Tt.  138/1991 számú a községi
vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a. § 9. bekezdésének c pontja és annak
későbbi kiegészítéseivel és módosításaival, valamint Somorja Város 3/2015 számú, a
városi tulajdonnal való gazdálkodást szabályozó általánosan kötelező érvényű
rendeletével.

A megkülönbözetett figyelmet érdemlő okból történő átruházás indoka:
              Az adott esetben figyelmet érdemel, hogy közérdekről van szó. A javasolt megoldás a
városi tulajdon olyan kihasználását teszi lehetővé, amely közcélokat szolgál – közösségi
központ létesül, amelynek fő küldetése közhasznú tevékenység folytatása, a szociális
segítségre szoruló egyéneknek és családoknak nyújt komplex szolgáltatásokat, ami indokolttá
teszi a megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból történő bérbeadást, s ez összhangban van
az SZNT Tt.  138/1991 számú a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a. § 9.
bekezdésének c pontja és annak későbbi kiegészítéseivel és módosításaival, valamint Somorja
Város 3/2015 számú, a városi tulajdonnal való gazdálkodást szabályozó általánosan kötelező
érvényű rendelete 16. § 5. bekezdésének c pontjával.



 
 

B)     megbízta a Városi Hivatal elöljáróját, hogy a Város szándékát a Somorja
kataszterében található ingatlan bérbeadására a szokásos módon legalább 15 nappal
annak Városi Képviselő-testület általi jóváhagyása előtt hozza nyilvánosságra
Somorja Város hirdető tábláján és honlapján.
 

Határidő:                             2019.03.29.
Felelős:                             Sármány Ervin mérnök, a Városi Hivatal elöljárója

 
 
Sármány Ervin mérnök                                                                                    Orosz Csaba
a Városi Hivatal elöljárója                                                                                    polgármester
 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: PaedDr. Gábor Veres                                          ........................................
 
 

       Jozef Nagy                                                                        ........................................
 
 
 
Lejegyezték a javasló bizottság tagjai:
Bauer              Edit mérnök                                                                               
........................................
 
Mgr. Balheim Henrieta
 
Mgr. Pirk Ilona
 

 
 
 

 
 
 

Kivonat
A Somorjai Városi Képviselő-testület

2019.03.28-i soron kívüli ülésén elfogadott határozatokból
A 3/2019/III. számú határozat

 
 
 
 
 
 
 
 
Somorja, 2019.03.29.
 



 
 
                                                                                                                                     Orosz
Csaba
                                                                                                                              a város
polgármestere
 
 
 
A lejegyzés pontosságáért felel: Virághová Iveta
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