
Program  33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
dňa 21. mája 2009

1. Otvorenie - Megnyitó

2. Interpelácie – Interpelláció

3. Informatívna  správa  o  plnení  uznesení  Mestského  zastupiteľstva  v 
Komárne
   * Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

Ing. Peter Kovács

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
    * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Mgr. Miklós Csintalan

5. Všeobecné nariadenie Mesta Komárno č…./2009, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004,VZN č.11/2004, 
VZN č.2/2005, VZN č. 11/2005, VZN č. 13/2007 a VZN č. 13/2008
    * Komárom Város …./2009 sz. általános érvényű rendelete,amely 
módosítja és kiegészíti a Komárom város tulajdonában lévő lakások 
bérbeadásáról szóló 19/2003 sz. ÁÉR-t az 1/2004sz. ÁÉR a 
11/2004sz. ÁÉR, 2/2005 sz. ÁÉR,11/2005 sz. ÁÉR, 13/2007 sz. ÁÉR, 
13/2008 ÁÉR értelmében

Ing. Peter Kovács

6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
    * Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

Ing. Katarína Dubányová

7. Návrh na odpredaj bytov v rodinnom dome vo vlastníctva Mesta 
Komárno
    * Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő családi házban 
található lakások eladására

Ing. Katarína Dubányová

8. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
    * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 

Ing. Katarína Dubányová

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č..../2009, 
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok viacúčelových športových 
ihrísk v Komárne
     * Javaslat Komárom Város …./2009 sz. általános érvényű 
rendeletére, amely szabályozza a multifunkciós sportpályák használati 
rendjét   

Ing. Peter Kovács

10. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu         
    * Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

Ing. Gabriel Weszelovszky

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno 
č…./2009,ktorým sa mení a dopľňa VZN č.7/2008 o výške príspevku 
za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o 
výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade 
nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN  č. 8/2008 a 
č. 20/2008
     * Javaslat a …./2009 sz. általános érvényű rendeletre, amely 
módosítja  Komárom Város 7/2008 sz. általános érvényű rendeletét a 
8/2008 sz. és 20/2008 sz.általános érvényű rendelettel összhangban

Ing. Peter Kovács

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č…./2009, 
ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských 
obvodov základných škôl v Meste Komárno
     * Javaslat a …./2009 sz. általános érvényű rendeletre, amely 
módosítja Komárom Város  31/2008 sz. általános érvényű rendeletét

Ing. Peter Kovács



13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Komárno č…./2009, ktorým sa mení a dopľňa VZN mesta Komárno č. 
10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia v 
znení VZN č. 10/2008
     * Javaslat Komárom Város …./2009 sz. általános érvényű 
rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Komárom Város 10/2003 
sz. általános érvén¨yű rendelete a levegőtisztaságról és a 
légszennyezésért fizetendő illetékekről a 10/2008 sz. általános 
érvényű rendelettel összhangban  

Ing. Peter Kovács

14. Správa komisie pre verejnú súťaž zo dňa 28.3.2009 a 18.4.2009
     * Nyilvános versenytárgyalással megbízott bizottság beszámolója a 
2009.3.28 és 2009.4.18-i versenytárgyalásról

Ing. Kornél Horváth

15. Štatút partnerstva Nitriansky vedomostný región
    * Nyitra Megyei Műveltségi Régió partnerség statútuma

Ing. Peter Kovács

16. Európske zoskupenie územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením 
obmedzením
     * PONS DANUBII Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás (EGTC)

Ing. Peter Kovács

17. Žiadosti v územnoplánovacích veciach
     * Kérvények területrendezési ügyekben 

Ing. Peter Kovács

18. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
       *Kérvények és javaslatok pénzügyekben

PaedDr. Tibor Papp

19. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
     * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

Ing. Béla Sánta

20. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, 
zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.Z. o ochrane 
verejného záujmu
     * Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. 
alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről

Ing. Szabó Béla

21. Návrh na určenie doby uzavretia manželstva a úradnej miestnosti na 
uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne 
     * Javaslat a Komáromi Anyakönyvi Hivatal előtt kötendő 
házasságkötések időpontjának meghatározására, valamint a hivatalos 
helységek kijelölésére

Ing. Peter Kovács

22. Rôzne – Egyéb 

23. Záver - Befejezés 

Informatívne materiály:

1. Zápisnica Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 6.5.2009
    * A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2009.5.6-i ülésének jegyzőkönyve  

2. Zápisnica Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 6.5.2009
    * Az Oktatásügyi, művelődésügyi, sport és ifjúságügyi bizottság 2009.5.6-i ülésének jegyzőkönyve 

3. Zápisnica Finančnej komisie zo dňa 15.4.2009
   *A Pénzügyi bizottság 2009.4.15-i ülésének jegyzőkönyve 

4. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 5.5.2009
    * Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottság 2009.5.5-i ülésének jegyzőkönyve

5. Zápisnica Komisie pre rozvoj meta zo dňa 7.4.2009 a 21.4.2009

    * A Városfejlesztési bizottság 2009.4.7 és 2009.4.21-i üléseinek jegyzőkönyvei

6. Zápisnica Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 5.5.2009
    * A Környezetvédelmi és közrendi bizottság 2009.5.5.-i ülésének jegyzőkönyve




