Program zasadnutia Mestského zastupite stva
d a 18.09.2014

1.

Otvorenie – Megnyitó

2.

Interpelácie - Interpellációk

3.

Kontrola plnenia uznesení
- A határozatteljesítések ellen rzése

4.

Informatívna správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie
- A f ellen r beszámolója az elvégzett ellen rzésekr l

5.

Návrh na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia
do Miestnej ak nej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov
- Javaslat Komárom Város belépésére és területének
besorolására az Alsó-Csallóköz Társulás helyi akciós
csoportjába

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno . .../2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území Mesta Komárno
Komárom város területén a piaci helyeken árusított
termékek és szolgáltatások feltételeir l rendelkez ÁÉRsz. …/2014 javaslata

JUDr. Novák Vojtech

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno . /2014,
ktorý mení a dop a VZN . 7/2008 o výške príspevku za pobyt
die a a v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o iasto nej úhrade
nákladov v centre vo ného asu a v školských jedál ach
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Komárno
- Javaslat a /2014 sz. általános érvény rendeletre, amely
módosítja a város 7/2008 sz. általános érvény rendeletét

Ing. Weszelovszky Gabriel

8.

Návrhy a žiadosti vo finan ných veciach
- Javaslatok és kérvények pénzügyekben

9.

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

10.

Informatívna správa o plánovanom rozvoji Verejných prístavov, a.s.
- Beszámoló a Kiköt tervezett fejlesztésér l

11.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

12.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
- Kérvények és javaslatok oktatási, m vel dési és
sportügyekben

Ing. Weszelovszky Gabriel

Mgr. Csintalan Miklós

Ing. Szalay Rozália
predsedky a MAS

Ing. Kó a Bohumír

Ing. Prodovszká Katarína

Ing. arch. Besse Katalin

Ing. Bednáriková Katarína

Ing. Weszelovszky Gabriel

13.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú až o výsledku
obchodnej verejnej sú aže na predaj nehnute ného majetku vo
vlastníctve Mesta Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás
szakbizottságának beszámolója a Komárom Város
tulajdonában lév ingatlan eladására meghirdetett nyilvános
kereskedelmi versenytárgyalás eredményér l

14.

Rôzne - Egyéb

15.

Záver - Befejezés

PaeDr. Bende Štefan

_______________________________________________________________________________
Mácza Mihály

1.

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný
ruch zo d a 03.09.2014
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága ülésének
jegyz könyve

2.

Informatívna správa Komisie pre rozvoj mesta zo d a 02.09.2014
- A Városfejlesztési Bizottság beszámolója

Mgr. Ba a Juraj

3.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo d a
03.09.2014
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Bende Štefan

4.

Správa finan nej komisie zo d a 02.09.2014
- A pénzügyi bizottság beszámolója

5.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prešetrenie s ažností Mestského
zastupite stva v Komárne, konaného d a 02.09.2014
- A panaszbizottság beszámolója

Ing. Gy rfy László

JUDr. Horta Éva

