
Program 19. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
dňa  24. apríla 2008 

 
 
1. Otvorenie – Megnyitó 

  
 

2.  
 

Interpelácie – Interpelláció  

3. 
 

Informatívna správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva                              
    *Beszámoló a képviselık által jóváhagyott határozatok teljesítésérıl 

 

Ing. Peter Kovács 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
    *A fıellenır beszámolója az elmúlt idıszakban elvégzett 

ellenırzésekrıl 
 

Mgr. Miklós Csintalan 

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

Ing. Katarína Dubányová 

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

Ing. Katarína Dubányová 

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

Ing. Gabriel Weszelovszky 

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

PaedDr. Tibor Papp 

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

Ing. Béla Sánta 

10. Prihláška do Združenia používateľov slovenskej akademickej dátovej 
siete SANET  
    *Jelentkezés a SANET hálozatba 

Ing. Peter Kovács 

11. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2008 
    *Javaslat Komárom Város 2008-évi költségvetésének változtatására 

MUDr. Tibor Bastrnák 

12. K žiadosti Domu Matice slovenskej 
     *Matica slovenská - kérvénye 

Ing. Peter Kovács 

13.   Rôzne – Egyéb 
 

 

14.   Záver - Befejezés  
 

 

 
 
Informatívne materiály: 
 
1. Zápisnica Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa  08.04.2008   
    *A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2008.04.08- i ülésének jegyzıkönyve   

 
2. Zápisnica Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 08.04.2008 
    *Az Oktatásügyi, mővelıdésügyi, sport és ifjúságügyi bizottság 2008.04.08-i ülésének jegyzıkönyve  
 
3. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 01.04.2008 
    *A Nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi bizottság 2008.04.01-i ülésének jegyzıkönyve  
 
4. Zápisnica Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 01.04.2008 
    *A Városfejlesztési bizottság 2008.04.01-i ülésének jegyzıkönyve  
  
5. Zápisnica Finančnej komisie zo dňa 08.04.2008 
    *A Pénzügyi bizottság 2008.04.08-i ülésének jegyzıkönyve  
 
6. Komárňanské dni – delegácie (Ing. Békési Peter) 
    *Komáromi Napok – küldöttségek (Ing. Békési Peter) 
 



 
 


