
PROGRAM  ZASADNUTIA  18. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 18. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

25.06.2020 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

Ing. Kováčová Denisa 

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

Mgr. Csintalan Miklós 

5. Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského 
kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 

 Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági 
eredményeinek értékelése 

Mgr. Art. Róbert Lakatos 
 

6. Hodnotenie výsledku hospodárenia  príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS za rok 2019 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági 
eredményeinek értékelése 

Ing. Bohumír Kóňa 

7. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 
2019 

 A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése 

Ing. Béla Balogh 
 

8. Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 
 COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

 A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek 
értékelése 

Peter Czékus 

9. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie 
Zariadenia pre seniorov Komárno 

 Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

10. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna 
RO -  Zariadenie pre seniorov Komárno  

 Az Idősek otthona költségvetésének módosítása  

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 

 Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

Ing. Bohumír Kóňa 

12. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo  …./2020                                 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

 Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására  
           a gépjárművek ideiglenes parkolásáról  

Ing. Denisa Kováčová 
 

13. Návrh  VZN mesta Komárno č. …/2020, ktorým sa zmení VZN mesta 
Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na kalendárny rok 2020 

 Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. 
ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy 
növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai 
intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát  a 
működtetésre és a bérekre a 2020-as évben 

Mgr. János Bajkai  
 

14. Žiadosti a návrhy na úseku školstva  

 Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben 

Mgr. János Bajkai  
 

15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  

 Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
 

Ing. Adrianna Bíró 

16. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Komárno 

 Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására 

PhDr. Ingrid Szabó 

17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 

 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

PhDr. Ingrid Szabó  



18. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS 

 Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet 
igazgatói posztjára 

Mgr. Béla Keszegh 

19.  Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 

 Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi 
eredményeiről 

Alexander Tóth 

20. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení neskorších predpisov 

 Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 
357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében 

JUDr. Tamás Varga 
 

21. Plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 
2020 

 A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 
2020-as évben 

Mgr. Béla Keszegh 

22. Rôzne - Egyéb  

23. Záver – Befejezés  

 
 
 
V čase od 16:00 hod podľa §14 ods. 1  platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: 
 Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov mesta. 
 
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 14-es § 1-es bekezdésének értelmében a program részét 
képezik: A lakosok javaslatai, észrevételei és kérdései. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
   
 

1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 08.06.2020 
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Batta György 

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 09.06.2020 
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Szénássy Tímea 

3. Správa komisie verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 09.06.2020 
- A közrendi és közlekedési  bizottság beszámolója 

Ryšavý Baltazár  

4. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj 
mesta zo dňa 08.06.2020 

- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 
beszámolója  

Ing. Bujna Zoltán  

5. Správa finančnej komisie zo dňa 10.06.2020  
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Ruman Patrik 

6. Správa komisia pre digitalizáciu a transparentnosť zo dňa 11.06.2020 

 A digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság beszámolója 

Kovács Dávid 

 


