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Otvorenie – Megnyitó
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie
- A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2017
- Komárom Város 2017-es gazdálkodásának kiértékelése
________________________________________________
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
Komárno za rok 2017
- A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2017-es évi
gazdálkodásához
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
- Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági
ügyekben
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Obnova MK v Komárne – Jókaiho ulica
- Útburkolatok felújítása - Jókai utca
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:
- A 2017-es év gazdasági eredményeinek értékelése:
a) Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ
b) Zariadenie pre seniorov – Idősek otthona
c) COMORRA SERVIS
Príspevková organizácia COMORRA SERVIS - Správa o vývoji
príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému
- COMORRA SERVIS járulékos szervezet – A parkolási
rendszer működéséből származó bevételek és a ráfordított
kiadások alakulásáról szóló jelentés
Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016
- Javaslat a 2016.06.30-án érvénybe lépett bérleti szerződés 3-as
számú toldalékára
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
- Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének
jóváhagyására
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov
mimo obradnej miestnosti na území mesta Komárno
- Komárom városa területén eskettetői termen kívül történő
esküvői szertartások költségeinek díjkiszabása
Informatívna správa o verejných obstarávaniach
- Beszámoló a közbeszerzésekről
Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie
obdobie – informatívna správa
- Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedésről és
a lehetséges megoldásokról a további időszakra

Mgr. Fekete Tomáš
Mgr. Csintalan Miklós
Ing. Kóňa Bohumír

Mgr. Csintalan Miklós
Mgr. Bajkai János
Ing. Kóňa Bohumír
PhDr. Szabó Ingrid

Vargová Anna
Mgr. Polgárová Hedviga
Mgr. Nagy Tomáš
Mgr. Nagy Tomáš

Mgr. Ruman Patrik
JUDr. Ing. Némethová Iveta
JUDr. Ing. Némethová Iveta
Ing. Bíró Adrianna
Ing. Bíró Adrianna

PhDr. Szabó Ingrid
Ing. Patus Alexander

17. 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
18. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
19. Rôzne - Egyéb
20. Záver - Befejezés
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V čase od 16:00 hod podľa §12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: Podnety,
pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os bekezdésének értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.
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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 16.04.2018
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 16.04.2018
- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy
zo dňa 17.04.2018
- A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 16.04.2018
- A városfejlesztési bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 18.04.2018
- A pénzügyi bizottság beszámolója
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