
Program 24.  zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
dňa  16. októbra 2008  

 
1. Otvorenie - Megnyitó  

2. Interpelácie – Interpelláció  

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Komárne                              
    * Beszámoló a képviselık által jóváhagyott határozatok  
       teljesítésérıl 

Ing. Peter Kovács 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
    * Beszámoló az elvégzett ellenırzésekrıl  

Mgr. Miklós Csintalan  

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

Ing. Katarína Dubányová 

6. Návrh  na  odpredaj bytov vo vlastníctve mesta   
     * Javaslat a város tulajdonában lévı lakások eladására 

Ing. Katarína Dubányová 

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

Ing. Katarína Dubányová 

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

Ing. Gabriel Weszelovszky 

9. Návrh VZN Mesta Komárno č.  /2008, ktorý mení a dopĺňa VZN          
č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách     
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej 
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času             
a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

* Javaslat a   /2008 sz. általános érvényő rendeletre, amely 
módosítja a város 7/2008 sz. általános érvényő rendeletét  

Ing. Peter Kovács 

10. Návrh Zmien Územného plánu mesta Komárno č. 3/2008 
* Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 3/2008 sz.   

      módosítására 

Ing. Peter Kovács 
 

11. Partnerstvo a splupráca „Nitriansky vedomostný región”  
    * Partnerség és együttmőködés „Nyitra Megyei Tudományos régió” 

Ing. Béla Szabó  

12. Správa komisie pre verejnú súťaž zo dňa 13.9.2008  
    * Versenytárgyalással megbízott bizottság beszámolója a 
2008.9.13-i versenytárgyalásról  

Ing. Kornél Horváth 

13. Informatívna správa o problémoch vzniknutých po prevzatí tepelného 
hospodárstva 

* Tájékoztató jelentés a hıgazdálkodás átadása után keletkezett  
      problémákról 

Ing. Peter Kovács 
 

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

PaedDr. Tibor Papp 

15. Správa o parkovacom systéme mesta Komárno za I. polrok 2008 
     * Beszámoló a parkolórendszerrıl a 2008-as év I. félévében 

Ing. Peter Kovács 

16. Návrh zadania pre Územný generel dopravy mesta Komárno  
   *Területi közlekedési generel beadványának javaslata 

Ing. Peter Kovács 

17. Žiadosti a návrhy v územnoplánovacích veciach 
     *Kérvények és javaslatok területfejlesztési kérdésekben  

Ing. Béla Sánta   

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

Ing. Béla Sánta 

19.   Rôzne – Egyéb  

20.   Záver - Befejezés  
 

 

 
 
 
 
 
 



Informatívne materiály: 
 
1. Zápisnica Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 24.09.2008 
    * A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2008.09.24-i ülésének jegyzıkönyve   

 
2. Zápisnica Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 30.09.2008 
    * Az Oktatásügyi, mővelıdésügyi, sport és ifjúságügyi bizottság 2008.09.30-i ülésének jegyzıkönyve  
 
3. Zápisnica Finančnej komisie zo dňa 02.10.2008 
   *A Pénzügyi bizottság 2008.10.02-i ülésének jegyzıkönyve                                                                                              
 

4. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 30.09.2008 
    * Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottság 2008.09.30-i beszámolója 

5.  Zápisnica Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 23.07.2008 a 12.08.2008 

    * Városfejlesztési bizottság beszámolója 
    
6. Informácia o pozvaní delegácie Mesta Komárna 
    * Komárom Város küldöttségének meghívása 
 

 
 

 


