PROGRAM ZASADNUTIA 12. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 12. 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
Návrh na zmenu názvu Mestského kultúrneho strediska Komárno
− Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ
névváltoztatására
CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020
− CALOR, Kft. – Javaslat a hő árára a 2020-as évben
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
− Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej
intervencie
− Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti
a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek,
különleges segélyek és válságelhárítási alapból való támogatás
nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a
doplnení VZN č. 4/2019
− Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális
szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
− Kérvények és javaslatok lakásügyekben
TE-498 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno
za 3.Q 2019
− Beszámoló a közbeszerzésekről
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
− Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Návrh zmluvy o výpožičke školskej budovy Základnej školy, Ul.
pohraničná 9, Komárno
− A Határőr Utcai Alapiskola épületének kikölcsönzéséről szóló
szerződés javaslata
Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s.
− A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2020-as évre
Informatívna správa KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno,
a.s.
− A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt.
tájékoztatása
Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v
regióne mesta Komárno
− Informatív jelentés a szúnyogok biológiai regulációjára irányuló
szándék bevezetéséről a komáromi régióban
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 11.11.2019
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 13.11.2019
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 11.11.2019
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 12.11.2019
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 12.11.2019
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
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