
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

33. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 19.7.2022 

  

 

 

 

N á v r h 
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín 

na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta  

Spravodajca: Csaba Orosz, primátor mesta 

Vypracoval: Ing. Ildikó Rusňáková, vedúca organizačno - správneho oddelenia 

  

  

 

Dôvodová správa:                                                                                                                

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín na funkčné obdobie rokov 

2022 - 2026 predkladáme v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR. č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.7.2022 prerokovalo „Návrh 

na určenie rozsahu výkonu  funkcie primátora Mesta Šamorín na funkčné obdobie rokov 

2022 - 2026“ a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  u r č u j e 

 

plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Šamorín na celé funkčné obdobie rokov  

2022 - 2026 s náplňou činnosti podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť 

najvyššieho výkonného orgánu mesta a štatutárneho orgánu mesta. 

 

 



Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja 
 

 

Vitaanyag 

Somorja Város Képviselő-testülete 

33. ülésére 

Somorja, 2022.07.19. 

  

 

 

 

J a v a s l a t 
Somorja Város polgármestere foglalkoztatási formájának meghatározására 

a 2022 - 2026 közötti megbízatási időszakra 

 

 

Beterjesztő: Orosz Csaba polgármester  

Előadó: Orosz Csaba polgármester 

Készítette: Ing. Ildikó Rusňáková, a szervezési-igazgatási osztály vezetője 

  

  

 

Indokolás:  

Somorja Város polgármestere 2022-2026 közötti megbízatási időszakra szóló foglalkoztatási 

formájának meghatározására vonatkozó javaslatot a községi önkormányzatokról szóló 

369/1990. sz. SZNT-törvény 11. § (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

terjesztjük elő. 

 

 

Határozati javaslat: 

Somorja Város Képviselő-testülete 2022.07.19-i ülésén megtárgyalta a „Somorja Város 

polgármestere 2022-2026 közötti megbízatási időszakra szóló foglalkoztatási formájának 

meghatározására vonatkozó javaslatot” és a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. 

SZNT-törvény 11. § 4. bek. i) pontja alapján m e g h a t á r o z z a, hogy 

 

Somorja Város polgármestere a 2022-2026 közötti megbízatási időszakban teljes 

munkaidőben és a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény és 

más jogszabályok által a város legfelsőbb végrehajtó és képviseleti szerve számára 

meghatározott feladatkörben látja el tisztségét. 

 

 


