MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

1265-1745-2015
Komárno 11.12.2015

POZVÁNK A
Vážená pani,
Vážený pán,
na základe uznesenia Mestského zastupiteĐstva v Komárne zo dĖa 10.12.2015, ktorým
bolo prerušené 14. zasadanie Vás pozývam na pokraþovanie riadneho 14. zasadnutia
MsZ, ktoré sa uskutoþní dĖa
17. decembra 2015 (štvrtok) o 13.00 hod.
vo veĐkej zasadaþke mestského úradu (II. poschodie).

***

MEGHÍV Ó
Tisztelt Asszonyom,
Tisztelt Uram,
a 2015.12.10-i Komáromi KépviselĘ-testületi ülés határozata alapján, amivel
megszakította a 14. ülését, meghívom Önt a 14. testületi ülés folytatására, melyre
2015. december 17- én (csütörtök) 13.00 órakor
kerül sor a városi hivatal nagytermében (II. emelet).

Ing. László Stubendek
primátor - polgármester

PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEďSTVA
A KÉPVISELė-TESTÜLET ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
17.12.2015

1.

Otvorenie – Megnyitó

2.

Spolupráca a podmienky využívania vodohospodárskeho majetku
prevádzkovateĐom Cyklistickej trasy „Cyklotrasa EUROVELO 6, úsek
ýíþov – Komárno
- EgyüttmĦködés és a vízgazdálkodási vagyon használatának
feltételei a Csicsó-Komárom rész „Eurovelo 6 kerékpárút“
üzemeltetĘjével

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Upozornenie prokurátora þ. Pd 133/15/4401-3
- A Pd 133/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Upozornenie prokurátora þ. Pd 91/15/4401-3
- A Pd 91/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Návrh na uznesenie –OdĖatie nehnuteĐnosti zo správy COMORRA
SERVIS, príspevková organizácia Mesta Komárno
-Javaslat állásfoglalás elfogadására –ingatlanok kivonására
Komárom Város a COMORRA SERVIS - járulékos szervezetének
felügyeleti hatáskörébĘl

Ing. Mgr. Adamová Zita

6.

Návrh VZN Mesta Komárno þ. 27/2015 o vymedzení miest na
umiestĖovanie volebných plagátov
- Javaslat Komárom Város 27/2015-ös sz. ÁÉR –ére, mely
meghatározza a választási plakátok elhelyezésének pontjait

Ing. Mgr. Adamová Zita

7.

Návrh VZN mesta Komárno þ. 28/2015, ktorým sa mení a dopĎĖa VZN þ.
12/2015 o priznaní finanþnej dotácie z rozpoþtu Mesta Komárno na úþely
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateĐstva na
území mesta Komárno
- Javaslat Komárom Város 28/2015-ös sz.ÁÉR elfogadására, mely
módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t, pénzügyi támogatás
természet és egészségvédelmi célokra Komárom város területén

Ing. arch. Besse Katalin

8.

Správa o stave zaþatých a pripravovaných investiþných akcií
k 18.11.2015– informatívny materiál
- Beszámoló a megkezdett és elĘkészített beruházásokról

Ing. arch. Besse Katalin

9.

Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
- A fĘellenĘr ellenĘrzési terve a 2016-os év elsĘ félévére

10.

Žiadosti a návrhy vo finanþných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyi ügyekben

11.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

JUDr.Ing. Némethová Iveta

12.

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

JUDr.Ing. Némethová Iveta

13.

Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
- Kérvények és javaslatok oktatási és mĦvelĘdési ügyekben

Mgr. Csintalan Miklós

Ing. KóĖa Bohumír

Mgr. Bajkai János

14.

Rôzne - Egyéb

15.

Záver - Befejezés

_______________________________________________________________________________
1.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dĖa 23.11.2015
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

2.

Správa komisie športu zo dĖa 24.11.2015
- A sportbizottság beszámolója

3.

Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dĖa 23.11.2015
- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója

4.

Správa komisie pre rozvoj mesta zo dĖa 23.11.2015
- A városfejlesztési bizottság beszámolója

5.

Správa finanþnej komisie zo dĖa 25.11.2015
- A pénzügyi bizottság beszámolója

6.

Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy
zo dĖa 25.11.2015
- A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója

7.

Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dĖa
26.11.2015
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója

Mgr. Batta György

Ing. Gliþ Konštantín

Szénássy Tímea

JUDr. Bende Štefan

Ing. Szabó Béla

JUDr. Varga Tamás

Kovács Dávid
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