
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

15. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

 

 

V Šamoríne, dňa 25.06.2020 

  

Návrh  

na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu cirkevnej materskej školy do 

siete škôl a školských zariadení na území mesta 
 

 

 

 

Predkladá:     Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca:   PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva a výchovy 

 

Vypracoval:   Mgr. Štefan Vajas, vedúci školského úradu 

 

Prerokovala: Komisia školstva a výchovy dňa 17. júna 2020 s  odporúčaním na 

schválenie. 

 

 

Dôvodová správa:   

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v súlade §16, ods. (1), písmeno l)  zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na základe ktorého mesto dáva súhlas na základe žiadosti k zaradeniu do siete škôl 

a školských zariadení pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. (2), písm.  e) (právnická alebo 

fyzická osoba), ak ide o materské školy. Žiadosťou zo dňa 10. júna 2020 požiadala Mesto 

Šamorín Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 

554/16, Šamorín o súhlas na zaradenie Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi 

s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda a školskej jedálne ako súčasti 

Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – 

Református Óvoda do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: 

Strelecká ulica 9, Šamorín so začiatkom zaradenia do siete k 1. septembru 2020. 

Zriaďovateľom cirkevnej materskej školy je Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, 

Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín.  Na základe už uvedeného odporúčame 

predmetnej žiadosti vyhovieť.   

  

Návrh uznesenia:   

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2020  po prerokovaní 

predloženého návrhu  

A/ Schvaľuje zaradenie Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím 

jazykom maďarským – Református Óvoda a školskej jedálne ako súčasť Materskej školy 

Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda do 

siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom Strelecká ulica 9, Šamorín  

podľa predloženého návrhu.   



Materiá l  na  rokovanie  

2 

 

 

Somorja Város Önkormányzatának     Somorja, 2020. június 25. 

15. plenáris ülésére 

 

 

Javaslat 

 

Somorja Város beleegyezésére a város területén egyházi óvoda besorolására az 

iskolák és iskolai intézmények hálózatába 
 

 

Előterjeszti:    Orosz Csaba, polgármester 

 

A javaslat előadója: Veres Gábor, PaedDr., az oktatásügyi szakbizottság elnöke 

 

Kidolgozta:    Mgr. Vajas István,  a tanügyi hivatal vezetője 

 

Megtárgyalta:  Az oktatásügyi szakbizottság 2020. június  17-én és elfogadásra ajánlja. 

 

 

Indoklás:   

Az egyházi óvoda besorolásának javaslata az önkormányzatokról szóló 369/1990 számú 

törvény, az oktatásügyben és az iskolai önkormányzatokban az államigazgatás 

érvényesítéséről kiadott 596/2003 sz. törvény 16. paragrafusa 1. bekezdésének l) pontja 

továbbá valamint e törvények későbbi kiegészítései és módosításai alapján került 

kidolgozásra, amely alapján óvodák esetében a városnak beleegyezését kell adnia az 596/2003 

sz. törvény 19. paragrafusa 2. bekezdésének e) pontja szerint. A Somorjai Református 

Egyházközség Lelkészi Hivatala, Somorja, Temetősor 554/16 szám alatt, 2020. június 10-én 

keltezett levelében Somorja Város hozzájárulását kérte a Materská škola Reformovanej 

kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, valamint az 

óvoda részét képező étkezde (Somorja, Lövölde utca 9. szám székhellyel) besorolására az 

iskolák és iskolai létesítmények hálózatába 2020. szeptember 1-el.  

A magyar nyelvű egyházi óvoda fenntartója és alapítója a Somorjai Református 

Egyházközség Lelkészi Hivatala. A fentiek alapján javasoljuk a kérésnek eleget tenni.    

 

Határozati javaslat:   

Somorja Város Önkormányzata a 2020. június 25-én megtartott ülésén  a benyújtott javaslat 

alapján  

 

A/ jóváhagyta    

a Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – 

Református Óvoda, valamint az óvoda részét képező étkezde besorolását az iskolák és iskolai 

létesítmények hálózatába Somorja, Lövölde utca 9-es szám alatt. 

 


