
    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

Hlavná 37 - Fő utca 37 
                     931 01 Šamorín - 931 01 Somorja 

  

 

P O Z V Á N K A 
 

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  

neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 

 

26. novembra  2020 (štvrtok) o 15.30 hod. 
 

v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín. 

 

Program:  

1) Otvorenie  

2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2020 

3) Informácia primátora mesta o vykonaní III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 

4) Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2019 

5) Správa nezávislého audítora z auditu  účtovnej  závierky mesta Šamorín za  rok 2019 

6) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šamorín za rok 

2019 

7) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. M. Seník) 

8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková) 

9) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v k. ú. Šamorín (G. Vass) 

10) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. R. Lelkes a manželka Júlia) 

11) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k.ú. 

Šamorín (Mestský strelecký klub Šamorín - Somorja) 

12) Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ 

(Z. Bertók) 

13) Návrh na schválenie vstupu Mesta Šamorín  do občianskeho združenia „Csallóközi 

Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“     

14) Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

15) Interpelácie poslancov 

16) Podnety občanov 

17) Rôzne 

 

 

 

Csaba Orosz 

primátor mesta  
 

V Šamoríne, dňa 19.11.2020  

 



    

MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

Hlavná 37 - Fő utca 37 
                     931 01 Šamorín - 931 01 Somorja 

  

 

M E G H Í V Ó 

 

A T. t. 369/1990. számú önkormányzati törvény 12. paragrafusának 1. bekezdése értelmében 

összehívom a képviselőtestület  ülését, amelyre 

 

 

2020. november 26-án (csütörtök) 15.30 órakor 
 

kerül sor  a Somorjai Tűzoltószertár  üléstermében.  

  

 

 Napirend: 

1) Megnyitó 

2) A város 2020. évi költségvetése teljesítésének értékelése – 3. negyedév  

3) Polgármesteri jelentés a város 2020. évi költségvetésének III. módosításáról 

4) Beszámoló a város 2019. évi konszolidált (összevont) gazdálkodásáról 

5) Független könyvvizsgálói jelentés a város 2019. évi zárszámadásához 

6) Független könyvvizsgálói jelentés a város 2019. évi konszolidált (összevont) 

zárszámadásához 

7) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Ing. Seník M.) 

8) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Panenková A.) 

9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja  kataszterében (Vass G.) 

10) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja  kataszterében (Ing. Lelkes R. 

és neje Júlia) 

11) Javaslat teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (Mestský strelecký klub 

Šamorín - Somorja) 

12) Javaslat együttműködési szerződés elfogadására parkolóhelyek kiépítése kapcsán (Bertók 

Z.) 

13) Javaslat a „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“ polgári társulásba való 

belépés jóváhagyására   

14) Javaslat  városi képviselők delegálására az iskolai önkormányzatok szerveibe 

15) Képviselők interpellációja 

16) Lakossági észrevételek 

17) Egyéb  

 
                                   

 

 

  Orosz Csaba 

           polgármester 
 

 

Somorja, 2020.11.19. 

 


