
 
 

Program  zasadnutia  Mestského zastupite ľstva  
 A Képvisel ő-testület  ülésének programja 

 21.05.2015 
 

1. Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2. Interpelácie a otázky  
- Interpellációk és kérdések 
 

 

3. Informatívna správa o plnení uznesení  
- Tájékoztató beszámoló a határozatok teljesítésér ől 
 

Ing. Kóňa Bohumír 

4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za uplynulé obdobie 

- A főellenőr beszámolója az elvégzett ellen őrzésekr ől 
 

Mgr. Csintalan Miklós 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2015 o podmienkach 
držania psov  

- a  ..//2015 sz. kutyatartás feltételeit szabályozó általános 
érvény ű rendelet – javaslat 

 

Ing. Kóňa Bohumír 

6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.…/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno  

-     Javaslat - Komárom Város ..../2015- ös   sz. Általános érvény ű  
rendeletre,  amely módosítja és kiegészíti a Komáro m város 
tulajdonában lév ő lakások bérbeadásáról szóló 6/2011- es  sz.  
ÁÉR-t 

 

Ing. Bednáriková Katarína 

7. Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za r ok 2014 
- Komárom város 2014-es gazdálkodásának kiértékelése 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
- A főellenőr szakvéleménye 

 

Ing. Kóňa Bohumír 
 

8. Informatívna správa k zámeru „Obnova a údržba centr a mesta 
Komárno“ 

- Beszámoló Komárom város központjának felújítási ter véről 
 

Ing. arch. Besse Katalin 

9. Obstarávanie nového územného plánu mesta Komárno 
- Komárom város új területrendezési tervének bebiztos ítása 
 

Ing. arch. Besse Katalin 

10. Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyi dolgokban 

 

Ing. Kóňa Bohumír 

11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
 

Ing. Bednáriková Katarína 

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

Ing. Prodovszká Katarína 

13. Žiadosti a návrhy na úsek školstva, kultúry a mláde že 
- Kérvények és javaslatok oktatási, m űvelődési és ifjúsági 

ügyekben 
 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

14. Personálne veci: Calor, Com-Média, KOMVaK 
- Személyzeti ügyek: Calor, Com-Média, KOMVaK 
 
 

Ing. Stubendek László 



 

15. Rôzne - egyéb  

16. Záver - Befejezés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

1. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo 
dňa  05.05.2015 

- A környezetvédelmi  közrendi és közlekedésügyi  bizottság 
beszámolója 

 

JUDr. Varga Tamás 

2.  Správa Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 
04.05.2015 

- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 
 

Mgr. Batta György 

3. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa  11.05.2015 
- Az oktatási, kultúrális és ifjúsági bizottság beszámolója 
 

Mgr. Szénássy Tímea  

4. Informatívna správa Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 05.05.2015 
     -      A városfejlesztési bizottság beszámolója  
 

JUDr. Bende Štefan 

5. Správa komisie športu zo dňa 06.05.2015 
- A sportbizottság beszámolója 

 

Ing. Glič Konštantín 

6. Správa finančnej komisie zo dňa 04.05.2015 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

 

Ing. Szabó Béla 

 


