
PROGRAM  ZASADNUTIA  2. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

20.12.2018 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  
2. Správa o plnení uznesení 

- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 
Mgr. Fekete Tomáš 

3. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  
4. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií 

- Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére 
Mgr. Keszegh Béla 

5. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a 
školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

- Javaslat a Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolák és 
iskolai intézmények iskolatanács tagjainak visszahívására és 
delegálására 

Mgr. Keszegh Béla 

6. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte 
mesta v prípade účelovo určených prostriedkov 

- Tájékoztatás a célirányos pénzügyi forrásokban történt 
változtatásokban a város költségvetésében 

Mgr. Fekete Tomáš 

7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

Ing. Kóňa Bohumír 

8. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní 
- Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi 

bebiztosításáról 

Mgr. Bajkai János 

9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

Ing. Bíró Adrianna 

10. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
- Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 

Ing. Bíró Adrianna 

11. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie 
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Csintalan Miklós 

12. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru  
- Javaslat „autokredit“ hitel felvételére 

Mgr. Fekete Tomáš 

13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

Ing. Prodovszká Katarína 

14. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa 
kamerového systému mesta Komárno  

- Beszámoló a városi kamera rendszerrel kapcsolódó projekt 
megvalósításáról 

Tóth Alexander 

15. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2019 
- Az Komáromi Képviselő-testület üléseinek terve a 2019-as év első 

félévére 

Mgr. Keszegh Béla 

16. Rôzne - Egyéb  
17. Záver - Befejezés  

 
 
V čase od 16:00  hod  podľa §12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: Podnety, 
pripomienky a otázky občanov mesta. 
 
16:00 órától  az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os bekezdésének értelmében a program részét 
képezik: A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
  Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018 

- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 
Mgr. Batta György 

  


