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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

          Dunajská Streda, 20.03.2020 

                  Dunaszerdahely, 2020.03.20. 

 

Pozvánka   -  Meghívó 
 

Podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na 

ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, mimo plánu 

zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 

 

24. marca 2020 o 09,00 hod. 

 

vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. 

 

 Az 1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése és 

Dunaszerdahely Város Alapszabályzatának 8. cikkelye 3-as pontjának a) bekezdése értelmében 

ezennel meghívom Önt a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület 11. soron kívüli ülésére, 

amelyre 

 

2020. március 24-én 09,00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testülete soron kívüli 11. ülése napirendjének  

elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 
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3. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“, 

realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61. (materiál č. 217/2020/11) 

Javaslat az OPKZP-PO4-SC411-2019-61 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: 

Geotermikus energiát hasznosító berendezés építése hőszivattyú segítségével. 

4. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 229/2020/10 zo dňa 

25. februára 2020. (materiál č. 218/2020/11) 

Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 229/2020/10 (2020. február 25.) 

határozata módosítására 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 219/2020/11) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület Tárgyalási rendje 1. sz. függelékének a 

jóváhagyására. 

6. Informácia o prijatých opatreniach na území mesta Dunajská Streda v súvislosti s novým 

koronavírusom.  

Dunaszerdahely Város területén a koronavírus terjedésével kapcsolatos megelőző 

intézkedésekről szóló információk 

 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


