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I.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.05.23-i ülésén

megválasztotta:
-          a javasló bizottságot az alábbi összetételben: Méry János, Élesztős Pavel mérnök,

PhD. És Mgr. Domsitz Márton
 

-          a jegyzőkönyv-hitelesítőket: PaedDr. Veres Gábort, Czafik Ladislavot
-                     

 
II.
 
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.05.23-i soron kívüli ülésén

jóváhagyta a beterjesztett Napirendet.

 
 
III.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.04.11-i ülésén a

Somorja kataszterében található városi tulajdonú ingatlan, a Korona nem lakás céljaira
szolgáló helyiségeinek hosszútávú, megkülönböztetett figyelmet érdemlő okból történő
bérbeadására beterjesztett javaslat megvitatása után
jóváhagyta az ingatlan bérbeadását, a C telekkönyvben 2607/1 helyrajzi számmal
szereplő, a 870 számú tulajdonlapon vezetett 534 m2 alapterületű beépített területen és
udvaron álló, a 808 épületjegyzékszámot viselő Korona épületének 1. emeletén, Somorján
a Főutcán 3 helyiségét: 91,09 m2  alapterülettel, valamint a jogosultságot az ehhez tartozó
148,75 m2 alapterületű közös és szociális helyiségek használatára a Rezedová 1488/16, 821
01 Bratislava-Ružinov székhelyű Kľúč n. o. – nonprofit szervezet számára, összhangban az
SZNT Tt. 138/1991 számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvénye 9a. § 9.
bekezdésének c pontja és annak későbbi kiegészítései, valamint Somorja Város 3/2015 számú,
a városi tulajdonnal való gazdálkodást szabályozó általánosan kötelező érvényű rendelete
alapján az alábbi kitételekkel:

a)      a bérlet célja: szociális szolgáltatások nyújtása a közösségi központban Somorja
lakosai számára, elsősorban a gyerekeknek és fiatalkorúaknak, egyéneknek és
családoknak stb.

b)      a bérleti díj: 1,- €/ év
c)      a bérlet lejárata: 12 év
 

 
A megkülönbözetett figyelmet érdemlő ok indoka:
Az adott esetben a Város figyelembe vette, hogy közérdekről van szó. A javasolt megoldás lehetővé
teszi a Város vagyonának közösségi célokat szolgáló kihasználását – közösségi központ kialakítását,
amelynek küldetése dicséretet érdemlő tevékenység végzése, a szociális segélyre szoruló egyéneknek,
családoknak nyújtott komplex szolgáltatással, ami



az SZNT Tt. 138/1991 számú, a községi vagyongazdálkodásról rendelkező törvényének 9a. § 9.
bekezdése e pontja és Somorja Város a 3/2015 számú a városi tulajdonnal való gazdálkodást
szabályozó általánosan kötelező érvényű rendelete alapján megkülönböztetett figyelmet érdemlő ok az
ingatlan bérbeadására a kérelmezőnek.
 

 
IV.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.05.23-i soron kívüli ülésén,

miután az építésügyi törvény 30. és 31. §-val összhangban megtárgyalta a Város javaslatát
a településrendezési dokumentáció aktualizálására

 
A/              megállapította, hogy szükség van Somorja Város településrendezési terve

módosításának és változtatásainak beszerzésére
B/              jóváhagyta a településrendezési dokumentáció aktualizálásának beszerzését

a településrendezési tervben eszközölt 4. számú változások és kiegészítések formájában,
összhangban a Tt. 50/1976 számú a területrendezésről és építési rendtartásról szóló
törvényének 30. és 31. §-sal (a továbbiakban csak építésügyi törvény)

C/               feladatul adta a Városi Hivatalnak, hogy az építésügyi törvény 2a. § alapján
biztosítsa be a folyamat megkezdéséhez szükséges településrendezési iratokat.

 
 
V.
Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.05.23-i soron kívüli ülésén

az előterjesztett javaslat megtárgyalása után jóváhagyta a Súkromná medzinárodná škola
kvality, Karloveská 64, Bratislava besorolását a Somorja Város területén található iskolák és
oktatási intézmények hálózatába, somorjai székhellyel: Záhradnícka 1006/2, Šamorín.
 
 
Sármány Ervin mérnök                                                                                    Orosz Csaba
a Városi Hivatal elöljárója                                                                                    polgármester
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők:                             PaedDr. Veres Gábor....................................
                                                                      Czafik Ladislav          .....................................
 
 
Lejegyezték a javasló bizottság tagjai:

Méry János
                                                                                    Élesztős Pavel mérnök, PhD.
                                                                                    Mgr. Domsitz Márton   
.................................
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