


 
 

PROGRAM  ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA  
 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

23.03.2016 
 

 • Otvorenie – Megnyitó 
 

 

 • Návrh VZN Mesta Komárno č. 7/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č.  11/2015  o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno 
na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných 
a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na 
území mesta Komárno 

Javaslat Komárom Város 7/2016-os sz. ÁÉR-e, amely a 
11/2015 számú, Komárom Város költségvetéséből az 
idegenforgalom fejlesztése érdekében végzett  szellemi és 
kultúrális értékek fejlesztését, megóvását és védelemét célzó 
tevékenységek pénzügyi támogatását szabályozó ÁÉR-t 
egészíti ki, illetve módosítja 

 

Kovács Dávid 

 • Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2016 – vytvorenie fondu na rozvoj cestovného ruchu 

Javaslat Komárom városának 2016. évi költségvetésének 
módosítására – az idegenforgalmi alap kialakítása 

 

Kovács Dávid  

 • Návrh na VZN Mesta Komárno č. 8/2016 , ktorým sa schvaľuje  
Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, 
Kava, Čerhát a Hadovce 

Javaslat Komárom Város 8/2016 sz. ÁÉR-re a temetők    
üzemeltetési rendjéről az Őrsújfalusi, Kavai, Cserhát és Gadóci 
városrészekben 
 

Ing. Patus Alexander  

 • Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno 
Közúthálózat felújítása Komárom városában 

Mgr. Keszegh Béla  

 • Správa o zmenách a spresnení materiálu PHSR Mesta Komárno 
2015-2022 

Beszámoló Komárom Város GSzFP-ban végzett 
módosításokról 

 

PhDr. Szabó Ingrid 

 • Informatívna správa o výsledkoch  mestskej polície za rok 2015 
Beszámoló a városi rendőrség eredményeiről a 2015-ös évben 

 

Tóth Alexander 

 • Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben   

 

Mgr. Bajkai János 

 • Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

 

Ing. Kóňa Bohumír 

 • Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta 

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

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta 

 • Rôzne - Egyéb  

 • Záver - Befejezés  

   
 


