


Program  zasadnutia  mestského zastupite �stva  
 A Képvisel �-testület ülésének programja 

24.09.2015 

1. Otvorenie – Megnyitó 

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések 

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítésér �l 

Mgr. Fekete Tomáš

4. Informácia oh �adom predstavenstva spolo �nosti KOMVaK a.s.  
      -     Tájekoztatás a KOMVaK Rt. vezetésér �l  
Žiadosti a návrhy vo finan �ných veciach 

- Kérvények és javaslatok pénzügyi ügyekben 

Ing. Stubendek László

Ing. Kó�a Bohumír 

5. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva a kultúry 
- Kérvények és javaslatok oktatási és m �vel�dési ügyekben Ing. Weszelovszky Gabriel

6. Správa o stave za �atých a pripravovaných investi �ných akcií   
k 10.08.2015– informatívny materiál 

- Beszámoló a megkezdett és el �készített beruházásokról  
Návrh zmeny programového rozpo �tu mesta Komárno na rok 2015    

v rámci položiek kapitálových výdavkov 
       -    Komárom város 2015. évi költségvetéséne k módosítási 

javaslata 

Ing. arch. Besse Katalin

7. 
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno �. 16/2015, 
ktorým sa mení a dop ��a VZN �. 17/2012 o miestnych daniach za 
psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytov anie, za predajné 
automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a  zotrvanie 
motorového vozidla v historickej �asti mesta 
    -   JAVASLAT Komárom Város 16/2015-ös   sz. Általános Érvény �

Rendelete, amely módosítja és kiegészíti a Komárom Város 
helyi adóról, a közterület használati adóról, a szá lláshelyadóról, 
az árukiadó automata, a játékautomata-adóról, a gép járm�vel 
történelmi városrészbe történ � behajtásáért és ott-
tartózkodásáért járó adóról szóló 17/2012 számú  ÁÉ R-ét 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

8. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno �. 17/2015,  
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste 
Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno,   
    -   JAVASLAT Komárom Város 17/2015 sz. ÁÉR a  város kezelésében 

lev� területeken való alkalmi árusítás Piaci szabályzat a 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

9. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno �. 18 /2015,  
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy 
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komá rne, 
   -  JAVASLAT   Komárom Város 18/2015 sz. ÁÉR a  Piaci szabályzat 

alkalmazásáról a Komáromi városi m �vel�dési központban 
rendezésre kerül � alkalmi árusításról 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

10. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno �. 19/2015,  
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhovi ská v správe 
COMORRA SERVIS Komárno, 
   -   JAVASLAT Komárom Város 19/2015 sz. ÁÉR a  Piaci szabályzat 

alkalmazásáról a Komáromi COMORRA SERVIS által m �ködtetett 
piactereken 

JUDr.Ing. Némethová Iveta



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

JUDr.Ing. Némethová Iveta

12. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú �až o výsledku 
obchodnej verejnej sú �aže na predaj nehnute �ného majetku vo 
vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás 
szakbizottságának beszámolója a Komárom Város 
tulajdonában lév � ingatlan eladására meghirdetett nyilvános  
kereskedelmi versenytárgyalás eredményér �l 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

13. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra 
za uplynulé obdobie 

- A f�ellen�r beszámolója az elvégzett ellen �rzésekr �l 

Mgr. Csintalan Miklós

14. Návrh Štatútu Mestskej polície v Komárne  
    –   A Komáromi városi rend �rség alapszabály-tervezetének 

javaslata 

Rozsnyó �udovít

15. Zmeny a doplnky územného plánu �. 12/2015– návrh 
    -   A területrendezési terv 12/2015  számú módo sítása – javaslat 

Ing. arch. Besse Katalin

16. Návrh na poskytnutie finan �nej dotácie pod �a VZN Mesta Komárno 
�. 12/2015 o priznaní finan �nej dotácie z rozpo �tu Mesta Komárno 
na ú�ely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany  zdravia 
obyvate �stva na území mesta Komárno 
   -   Pénzügyi támogatás javaslata a 12/2015 számu  ÁÉR alapján 

természet és egézség védelem céljára a város terüle tén 

Ing. arch. Besse Katalin

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

JUDr.Ing. Némethová Iveta

18. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú �až o výsledku 
obchodnej verejnej sú �aže na predaj nehnute �ného majetku vo 
vlastníctve Mesta Komárno  

- A nyilvános  kereskedelmi versenytárgyalás 
szakbizottságának beszámolója a Komárom Város 
tulajdonában lév � ingatlan eladására meghirdetett nyilvános  
kereskedelmi versenytárgyalás eredményér �l 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

19. Návrh Zásad, ktorými sa ur �ujú podmienky vydávania a používania 
Vernostnej karty Mesta Komárno 

- Javaslat  Komárom Város H �ség kártyájának kiadására és 
használatára vonatkozó alapelvek jóváhagyására 

MUDr. Bastrnák Tibor

20. Informatívna správa o realizácii projektu „Rekonštr ukcia 
kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“ 

- Beszámoló az Új er �d kaszárnya-épületének felujításáról 

Mgr. Fekete Tomáš

21. Správa o zmenách v organiza �nej štruktúre  
- Változások a szervezeti felépítésben - tájékoztató 

Ing. Stubendek László

22. Rôzne - Egyéb 

23. Záver - Befejezés 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo d�a 07.09.2015 

- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 
Mgr. Batta György

2. Správa Komisie športu zo d�a 07.09.2015 
- A sportbizottság beszámolója 

Ing. Gli� Konštantín

3. Správa Komisie školstva, kultúry a mládeže zo d�a 08.09.2015 
- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója 

Szénássy Tímea

4. Správa Komisie pre rozvoj mesta zo d�a 07.09.2015 
- A városfejlesztési bizottság beszámolója  

JUDr. Bende Štefan

5. Správa finan�nej komisie zo d�a 07.09.2015 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Ing. Szabó Béla

6. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo d�a 
08.09.2015 
    - A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója 

JUDr. Varga Tamás 


