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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky
- Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Protest prokurátora č. Pd 98/16/4401-3
- A Pd 98/16/4401-3 sz. ügyészi tiltakozás
Priebeţná správa o vykonaných opatreniach v súvislosti s petíciami
vo veci neprispôsobivých obyvateľov zo sídliska I., Ul.
Sústruţnícka 3, Komárno a zo sídliska II., Ul. Zváračská č.19,
Komárno
- Beszámoló a megtett intézkedésekről a I.-es lakótelepi
Esztergályos u. 3-as sz. alatt és a II.- es lakótelepi Hegesztő
u. 19-es sz. alatt lakó alkalmazkodni képtelen polgárok
elköltöztetése ügyében benyújtott petíciók értelmében
Výmena ISS - Správa z VO IT- prezentácia
- Városi Inf.rendszer cseréje - beszámoló a közbeszerzés
eredményéről, prezentáció
Vymenovanie nového člena komisie
- Új bizottsági tag kinevezése és megválasztása
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015:
A 2015-ös év gazdasági eredményeinek kiértékelése:
- KOMVaK a.s.
- COM - MEDIA
- CALOR s.r.o
Návrh Nájomnej zmluvy medzi Mestom Komárno a spol. CALOR,
s.r.o.
- Komárom Város és a CALOR, kft. között kötendő új
bérleti szerződés javaslata
Obnova miestnych komunikácií – upresnenie
- A helyi utak javítása - pontosítás
Ţiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeţe
- Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági
ügyekben
Ţiadosti a návrhy v sociálnych veciach
- Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne
- Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére
Návrh na VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
- Javaslat Komárom Város 9/2016 sz. ÁÉR rendeletére
a kommunális hulladék és az apró építkezési törmelék
kezeléséről
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie
- A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Komárno na 2. polrok 2016
- A főellenőr 2016-os év 2. félévi ellenőrzési terve
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17. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta
Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015:
- pre Ţidovskú náboţenskú obec v Komárne
- Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz.
ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet
módosításában:
- a Komáromi Zsidó Hitközség részére
18. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k
30.05.2016– informatívny materiál
- Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
19. Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania a
prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno
- Javaslat a nyári teraszok üzemeltetési irányelvének
jóváhagyására Komárom Város területén
20. Návrh na realizáciu výstavby a obnovy prístreškov MHD
- Megoldási javaslat fedett buszmegállók építésére illetve
meglévők felújítására
21. Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaţe na uzatvorenie
zmluvy o nájme za účelom rekonštrukcie - výmeny, údrţby
a komerčného vyuţitia výlepných a vývesných plôch v meste
Komárno
- Javaslat a nyilvános versenytárgyalás kiírására, melynek
tárgya a bérleti szerződés megkötése a reklámfelületek
cseréjére, állaguk felújítására, karbantartására, javítására és
üzemeltetésére Komárom Város területén belül
22. Ţiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben
23. Ţiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
24. Ţiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
25. Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci ţalobcu
GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno proti ţalovanému Mesto
Komárno o uloţenie povinnosti uzavrieť zámennú zmluvu vedenej
na Okresnom súde Komárno č.k. 5Cb/4/2015
- A Komáromi járási bíróság 5Cb/4/2015 ügyrendi sz.
a kérelmező GOLDBERG MEDIA Kft. Komárno az
alperes Komárom város ellen benyújtott javaslat bíróság
előtti egyezség ingatlan csereszerződés megkötéséről
26. Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno
- Komárom város közvilágításának felújítási szándéka
27. Rôzne - Egyéb
28. Záver - Befejezés
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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 20.06.2016
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva, kultúry a mládeţe zo dňa 20.06.2016
- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
Správa komisie ţivotného prostredia, verejného poriadku a dopravy
zo dňa 21.06.2016
- A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 20.06.2016
- A városfejlesztési bizottság beszámolója
Správa komisie športu zo dňa 21.06.2016
- A sportbizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 21.06.2016
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Aktuálny rozpočet Mesta Komárno k 20.6.2016 – informatívna správa
- Komárom Város aktuális költségvetése 2016.06.20-hoz- tájékoztató
anyag
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