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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 23.06.2021 

                 Dunaszerdahely, 2021.06.23. 

 

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 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

29. júna 2021 o 13.00 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 23. ülésére, 

amelyre 

 

2021. június 29-én 13.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 23. ülése napirendjének elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 22. zasadnutia, 

konaného dňa 11. mája 2021. (materiál č. 389/2021/23) 

A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 22. ülésén (2021. május 11.) hozott határozatok 

teljesítésének ellenőrzése. 
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4. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro. (materiál č. 390/2021/23) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 815/2. helyrajzi számú, 

35 m2 területű parcellának Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására 

jelképes 1,- Euró vételi árért. 

5. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 o výmere 104 m2, v prospech vlastníkov 

bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080. (materiál č. 391/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1715/3. helyrajzi számú, 

105 m2 területű és az 1715/4. helyrajzi számú, 104 m2 területű parcelláknak, az 1080. 

helyrajzi számú lakóházban található lakások tulajdonosai részére történő eladására. 

6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky Denisy 

Bertókovej, obaja bytom .................................................................. (materiál 

č. 392/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/244. helyrajzi számú, 

26 m2 területű parcellának, Betók János és neje Bertók Denisa, 

..........................................................., részére történő eladására. 

7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, 

............................................................ (materiál č. 393/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/6. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Boďa Viliam, ..........................................................., részére 

történő eladására. 

8. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 89 m2, v prospech Ladislava 

Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom .......................................................... 

(materiál č. 394/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3759/6. helyrajzi számú, 

106 m2 területű a 3761. helyrajzi számú, 89 m2 területű parcelláknak, Bokros László és 

neje Bokros Mária, ..........................................................., részére történő eladására. 

9. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky Henriety Borsovej, 

obaja bytom .............................................................................................. (materiál 

č. 395/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2298/112. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Bors Attila és neje Bors Henrieta, 

..........................................................., részére történő eladására. 

10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika, bytom 

............................................................ (materiál č. 396/2021/23) 
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Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1382/14. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Ing. Bottlik Zoltán, ..........................................................., 

részére történő eladására. 

11. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom 

............................................................ (materiál č. 397/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2475/115. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Egri Gábor, ..........................................................., részére 

történő eladására. 

12. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, 

............................................................ (materiál č. 398/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2189/162. helyrajzi számú, 

7 m2 területű parcellának, Gróf Jolán, ..........................................................., részére 

történő eladására.  

13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej, bytom 

............................................................ (materiál č. 399/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1311. helyrajzi számú, 25 m2 

területű parcellának, PaedDr. Holek Emerita, ..........................................................., 

részére történő eladására. 

14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha a manželky Marty 

Horváthovej, obaja bytom ............................................................ (materiál 

č. 400/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3035/6. helyrajzi számú, 

12 m2 területű parcellának, Horváth László és neje Horváth Márta, 

........................................................... részére történő eladására. 

15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa a manželky Valérii 

Kanovitsovej, obaja bytom ........................................................... (materiál 

č. 401/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/15. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Kanovits György és neje Kanovits Valéria, 

.........................................................., részére történő eladására. 

16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického a manželky Marty Kevickej, 

obaja bytom ........................................................... (materiál č. 402/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 813/2. helyrajzi számú, 

140 m2 területű parcellának, Kevický Péter és neje Kevický Márta, 

.........................................................., részére történő eladására. 

17. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef Lukácsa, bytom ................ 

................................... (materiál č. 403/2021/23) 
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Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/5. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Lukács József, .........................................................., részére 

történő eladására. 

18. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, ................... 

........................................ (materiál č. 404/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1446/2. helyrajzi számú, 

22 m2 területű parcellának, Méry Attila, .........................................................., részére 

történő eladására. 

19. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej, bytom 

........................................................... (materiál č. 405/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2475/116. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Mgr. Oros Sarolta, .........................................................., 

részére történő eladására. 

20. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej, bytom 

........................................................... (materiál č. 406/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1235/11. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, MUDr. Otil Rita, .........................................................., részére 

történő eladására. 

21. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera a manželky Oľgy Reiterovej, 

obaja bytom ........................................................... (materiál č. 407/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2000/27. helyrajzi számú, 

9 m2 területű parcellának, Reiter Ferenc és neje Reiter Olga, ........... 

..............................................., részére történő eladására. 

22. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 o výmere 148 m2, v prospech Ing. 

Jozef Rojko, ........................................................... (materiál č. 408/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 997/112. helyrajzi számú, 

159 m2 területű és a 997/113. helyrajzi számú, 148 m2 területű parcelláknak, Ing. Rojko 

József, .........................................................., részére történő eladására. 

23. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej, ........... 

................................................ (materiál č. 409/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2593/5. helyrajzi számú, 2 m2 

területű parcellának, Schewella Erzsébet, .........................................................., részére 

történő eladására. 

24. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky Margity Slížovej, 

obaja bytom ........................................................... (materiál č. 410/2021/23) 
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Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1876/152. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Slíž Károly és neje Slíž Margit, .........   

................................................., részére történő eladására. 

25. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL, s.r.o., Galantská 

cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 47 355 361. (materiál č. 411/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1876/6. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, a TUZEX XXL, kft., Galántai út 5855/22, 929 01 

Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 355 361, részére történő eladására. 

26. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej, ......... 

.................................................. (materiál č. 412/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3464/693. helyrajzi számú, 

112 m2 területű parcellának, Végh Anita, .........................................................., részére 

történő eladására. 

27. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 80 m2, v prospech Jozefa 

Gyurcsika, ........................................................... (materiál č. 413/2021/23) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1775/2. helyrajzi számú, 

66 m2 területű és a 1775/3. helyrajzi számú, 80 m2 területű parcellának, Gyurcsik József, 

.........................................................., részére történő eladására. 

28. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi  Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom   a Súkromnou strednou 

odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom, na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031. 

(materiál č. 414/2021/23) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására a Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komenský utca 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, mint 

bérbeadó, és Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenský utca 1219/1, 929 01 

Dunaszerdahey, mint bérlő között, 10 éves időtartamra 2031.12.31-ig. 

29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda do správy Zariadenia 

pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 415/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adására a 

Nyugdíjasotthon, városi fenntartású költségvetési intézmény részére. 

30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

29. Júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 416/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely város 2021/.... sz. (2021. június 29-én) általános érvényű 

rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről. 
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31. Návrh na zmenu Prílohy č.1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného uznesením 

MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19. (materiál č. 417/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 392/2021/19 sz. Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyott Rendelet a város által fenntartott óvodák vonzáskörzeteiről 1. sz. 

függelékének módosítására. 

32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov. (materiál č. 418/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/.... (2021. június 29.) számú általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/10. számú (2014. 

június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott alapiskolák iskolai 

körzeteiről. 

33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 419/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. június 29.) a plakátok 

elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendeletére. 

34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 420/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. június 29.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 15. sz. 

(2019. szeptember 24.) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás részleteiről 

szóló általános érvényű rendeletére. 

35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 14/2018  zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva 

na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 421/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. június 29.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018. évi 14. sz., 

(2018. december 11.) a közterület különleges használata utáni adóról szóló általános 

érvényű rendelete. 

36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 29. 

júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 422/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/..... sz., (2021. június 29.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021/1. sz., (2021. 

január 12.) általános érvényű rendelete a gépjárművek Dunaszerdahely Város által 

kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolásáról. 
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37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021 zo dňa 

29. júna 2021 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2020 

zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 423/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020 - as évi .... számú általános érvényű rendeletére, 

amellyel módosul Dunaszerdahely Város 2020. évi 8. sz.  (2020.6.23.) a Dunaszerdahelyi 

Szociális Szolgáltatások Központja által nyújtott szociális szolgáltatások menetéről és 

feltételeiről szóló általános érvényű rendelete. 

38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 424/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/… sz. (2021. június 29.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 

28.) általános érvényű rendelete a piacokon való árukereskedelemről és 

szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén. 

39. Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda 

a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch. (materiál č. 425/2021/23) 

Képviselői indítvány a játéktermek Dunaszerdahely városában történő elhelyezésének 

feltételeiről, valamint a szerencsejáték meghatározott napokon történő üzemeltetésének 

tilalmáról szóló ……/2021. sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet elfogadására. 

40. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií „Zmeny a doplnky 

16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a doplnky 17/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 426/2021/23) 

Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és 

módosítások 16/2021“ és  a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és 

módosítások 17/2021“  – dokumentációk beszerzésének elkezdésére. 

41. Poslanecký návrh na schválenie zámeru vybudovania Centrálneho mestského parku. 

(materiál č. 427/2021/23) 

Képviselői indítvány a Városliget építési szándékának jóváhagyására. 

42. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. (materiál 

č. 428/2021/23) 

A szociális szolgáltatások közösségi terve teljesítésének 2020-as évi kiértékelése. 

43. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. (materiál 

č. 429/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatásról 

Dunaszerdahely Város 2020/15. sz. (2020. szeptember 29.) a város költségvetéséből 

nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és 
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közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete 

értelmében 

44. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom 

za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 430/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

45. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva 

v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. 

(materiál č. 431/2021/23) 

Javaslat az IROP-PO4-SC431-2021-65 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: 

A Dunaszerdahelyi Barátság téri park revitalizálása és rekreációs zóna kiépítése. 

46. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 432/2021/23) 

Javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre megválasztásának kihirdetésére. 

47. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. polrok 2021. (materiál č. 433/2021/23) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2021. évi II. féléves 

üléseinek időpontjáról. 

48. Rôzne. 

Egyéb. 

49. Interpelácie. 

Interpelláció. 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


