PROGRAM ZASADNUTIA 16. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 16. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Komárno na 1. polrok 2020
- A főellenőr 2020-as év 1. félévi ellenőrzési terve
Protest prokurátora č. Pd 19/20/4401-6 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Komárno číslo 15/2019 o miestnej dani z nehnuteľností
− A Pd 19/20/4401-6 sz. ügyészi tiltakozás Komárom város 15/2019
sz. ÁÉR ellen, amely tárgyalja a helyi ingatlan adót
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
mesta Komárno za rok 2019
− A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2019-es évi
gazdálkodásához
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2019
− Komárom város 2019-es gazdálkodásának kiértékelése
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
− Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Informatívna správa o prijatých opatreniach mestských podnikov a
organizácii na elimináciu negatívnych dopadov v období šírenia
koronavírusu
− Tájékoztató a városi cégek és intézmények által megtett
intézkedésekről a negatív hatások kiküszöbölésére a koronavírus
terjedésének ideje alatt
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok
2019
− A KOMVaK, Rt. 2019-es gazdálkodásának kiértékelése
Návrh VZN mesta Komárno č..../2020, ktorým sa určí výška dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2020
− Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely meghatározza a művészeti
alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az
iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a
működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
Návrh VZN mesta Komárno č…./2020, ktorý mení a dopĺňa VZN mesta
Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovo umeleckú činnosť
− Javaslat a …/2020 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 13/2012
sz. ÁÉR-t
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
− Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
Návrh na zníženie poskytnutých finančných dotácií z účelového fondu
z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
− Javaslat pénzügyi támogatás csökkentésére a sportegyesületek
számára Komárom város költségvetéséből
Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce
− Komárom város …./2020-as sz. ÁÉR módosítva, amely a 8/2016
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sz. ÁÉR a temetők üzemeltetési rendjéről az Őrsújfalusi, Kavai,
Cserhát és Gadóci városrészekben
REKO RECYCLING spol. s r.o.
− REKO RECYCLING Kft.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
− Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb
v meste Komárno
− Tájékoztató beszámoló Komárom város szociális szolgáltatásai
közösségi tervezetének elökészületéről
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
− Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q
2020
− Beszámoló a közbeszerzésekről
Informatívny materiál - stanovy a zakladateľská listina spoločnosti COMMÉDIA, spol. s r.o.
− Ismertető anyag a COM-MÉDIA Kft. alapító okiratáról és
alapszabályzatáról
Personálne zmeny v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS
− Személyzeti ügyek a COMORRA SERVIS járulékos szervezetben
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej
podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
− Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz.
alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság
tevékenységéről
Rôzne - Egyéb
Záver – Befejezés
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V čase od 16:00 hod podľa §14 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 14-es § 1-es bekezdésének értelmében a program részét
képezik: A lakosok javaslatai, észrevételei és kérdései.
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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 04.05.2020
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 05.05.2020
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie verejného poriadku a dopravy
zo dňa 05.05.2020
- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 04.05.2020
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2020
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 28.04.2020
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
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