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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 14.04.2022 

                 Dunaszerdahely, 2022.04.14. 

 

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 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

mimo plánu zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 

 

21. apríla 2022 o 12.30 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 30. soron 

kívüli ülésére, amelyre 

 

2022. április 21-én 12.30 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testülete soron kívüli 30. ülése napirendjének 

elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a 
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ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien. (materiál č. 554/2022/30) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/…….. sz. (2022. április 21.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/7. sz. (2014. 

április 8.) Dunaszerdahely Város által az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri 

támogatás, az egyszeri szociális támogatás és további pénzügyi támogatás nyújtásával 

kapcsolatos eljárás menetéről és feltételeiről szóló általános érvényű rendelete és későbbi 

módosításai. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2022 zo dňa 21. 

apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 555/2022/30) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/…….. sz. (2022. április 21.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2020/23. sz. (2020. 

december 8.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a 

részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló általános 

érvényű rendelete és későbbi módosításai. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 556/2022/30) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/…….. sz. (2022. április 21.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018/16. sz. (2018. 

december 11.) az ingatlanadóról, ebadóról, automatákból történő értékesítés után 

fizetendő adóról és a nem nyerő játékautomata üzemeltetése után fizetendő adóról szóló 

általános érvényű rendelete és későbbi módosításai 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 21. 

apríla 2022 o dani za ubytovanie. (materiál č. 557/2022/30) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. április 21.) a szállásadóról szóló 

általános érvényű rendeletére. 

7. Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda. 

(materiál č. 558/2022/30) 

Határozati javaslat a városi tömegközlekedési útiköltségeinek díjszabásáról. 

8. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej školskej 

jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská 939/17A, 929 01 Dunajská Streda, zriaďovateľ: 

Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do  siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. 

septembra 2022. (materiál č. 559/2022/30) 

Jvaslat Dunaszerdahely Város beleegyezésének kinyilvánítására az Erzsébet tér 1203, 929 

01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely székhelyű Gastro DS, Kft. által alapítandó Magán 

Iskolai Étkezde Gastro DS, Nagyabonyi út 939/17A, 929 01 Dunajská Streda - 
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Dunaszerdahely iskolai hálózatba történő beiktatásával kapcsolatban 2022. szeptember 1-

jei hatállyal. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


