
PROGRAM  ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

26.01.2017 
 

 

 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

uplynulé obdobie 

– A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Csintalan Miklós 

3. Správa o plnení uznesení 

– Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

Mgr. Fekete Tomáš  

4. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Zariadenie pre seniorov 

Komárno 

– Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2017-2019- es 

időszakra  

Mgr. Polgárová Hedviga 

5. Ţiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 

Komárno 

– Az Idősek otthona kérvényei és javaslatai 

Mgr. Polgárová Hedviga 

6. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Mestské kultúrne stredisko 

– A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2017-

2019-es időszakra  

Vargová Anna 

 

7. Ţiadosť o účelový kapitálový finančný príspevok - MSKS 

– A Városi Művelődési Központ kérvénye célirányos tőke 

jellegű pénzügyi támogatás igénylésére 

Vargová Anna 

 

8. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - COMORRA SERVIS 

– A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2017-2019-es 

időszakra  

Mgr. Nagy Tomáš 

 

9. Ţiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

– A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvényei és 

javaslatai 

Mgr. Nagy Tomáš 

 

10. Zlepšenie moţností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi 

mestami Komárno (SK) a Komárom (HU)  

– Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása 

Komárom (SK) és Komárom (HU) között  

JUDr. Ing. Némethová Iveta  

 

 

11. Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016– informatívny 

materiál 

– Beszámoló a beruházásokról  2016.12.31-hez 

PhDr. Szabó Ingrid 

12. Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo 

vlastníctve a v správe mesta Komárno – informatívny materiál 

– Beszámoló a városi járdák összefüggő javításáról 

PhDr. Szabó Ingrid 

13. Ţiadosti a návrhy v sociálnych veciach 

– Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 

Ing. Bíró Adrianna 

14. Ţiadosti a návrhy na úseku športu 

– Kérvények és javaslatok sportügyekben 

Ing. Glič Konštantín 

15. Ţiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeţe 

– Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági 

ügyekben    

Mgr. Bajkai János 

16. Informatívna správa o odovzdaní činností a prevádzkovania 

Komárňanskej informačnej kancelárie 

– Tájékoztató jelentés a Komáromi Információs Iroda 

tevékenységének és működésének átadásáról 

Mgr. Bajkai János 

17. Ţiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 

– Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

JUDr. Ing. Némethová Iveta 

18. Ţiadosti a návrhy v bytových veciach  

– Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

JUDr. Ing. Némethová Iveta 



19. Informatívna správa o verejnom obstarávaní 

– Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről 

JUDr. Ing. Némethová Iveta 

20. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

21. Rôzne - Egyéb  

22. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 09.01.2017 

- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Batta György 

2. Správa komisie školstva, kultúry a mládeţe zo dňa 09.01.2017 

- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Szénássy 

Tímea 

3. Správa komisie ţivotného prostredia, verejného poriadku a dopravy  

zo dňa 10.01.2017 

- A környezetvédelmi  közrendi és közlekedésügyi  bizottság beszámolója 

JUDr. Varga Tamás 

 

4. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 09.01.2017 

- A városfejlesztési bizottság beszámolója  

JUDr. Bende Štefan 

5. Správa finančnej komisie zo dňa 11.01.2017 

- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Ing. Szabó Béla 

6. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 

10.01.2017 

     - Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának   

beszámolója 

Kovács Dávid 

7. Správa komisie športu zo dňa 17.01.2017  

- A sportbizottság beszámolója 

 Ing. Glič Konštantín 

 


