Program zasadnutia Mestského zastupite stva v Komárne

d a 03.07.2013 o 13:00 hod.

1

Otvorenie – Megnyitó

2

Interpelácie - Interpellációk

3

Kontrola plnenia uznesení
- A határozatteljesítések ellen rzése

4

Informatívna správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
- A f ellen r beszámolója az elvégzett ellen rzésekr l

Mgr. Csintalan Miklós

5

Návrh plánu innosti hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2013
- A f ellen r 2013 II. félévre tervezett tevékenysége

Mgr. Csintalan Miklós

6

Návrh na schválenie Dodatku . 2 aktualizácie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Komárno
- Javaslat Komárom Város Gazdasági és szociális fejlesztési
programjának 2. sz. módosítására

7

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno . /2013,
ktorý mení a dop a VZN . 7/2008 o výške príspevku za pobyt die a a
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o iasto nej úhrade nákladov v centre vo ného
asu a v školských jedál ach v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Komárno
v znení VZN . 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/1012
- Javaslat a /2012 sz. általános érvény rendeletre, amely módosítja a
város 7/2008 sz. általános érvény rendeletét

8

Zmeny a doplnky územného plánu . 9/B/2012 – návrh
- A területrendezési terv 9/B/2012 számú módosítása – javaslat

Ing.arch. Besse Katalin

9

Zmeny a doplnky územného plánu . 10/2013 – návrh
- A területrendezési terv 10/2013 számú módosítása – javaslat

Ing.arch. Besse Katalin

10

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

11

Návrh na schválenie zámeru predaja nehnute ností a na vyhlásenie
obchodnej verejnej sú aže na odpredaj nehnute ností vo vlastníctve Mesta
Komárno
- Javaslat Komárom városának tulajdonában lév ingatlanok eladására
vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás
meghirdetése útján történ eladására

Ing. Prodovszká Katarína

12

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
- Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Dubányová Katarína

13

Návrh Realiza ného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2013
- Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi
tervezetének 2013 - as évi megvalósítási tervére

14

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno
- Alapelvek, melyek Komárom város vagyonának gazdálkodását és
kezelését szabályozzák - javaslat
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry, športu a mládeže
- Kérvények és javaslatok oktatási, m vel dési és sport ügyekben

15

Ing. Weszelovszky Gabriel

Ing. Szabó Béla

Ing. Weszelovszky Gabriel

Ing. Bednáriková Katarína

JUDr. Novák Vojtech

Ing. Prodovszká Katarína

Ing. Weszelovszky Gabriel

16

Vyhlásenie obchodnej verejnej sú aže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prenájom budovy a pozemku Panoráma
- Nyilvános versenytárgyalás meghirdetése a Panoráma épülete és a
hozzátartozó telek bérbeadására

Ing. Prodovszká Katarína

17

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

Ing. Prodovszká Katarína

18

Vyhodnotenie obchodnej verejnej sú aže na nebytový priestor - bývalá malá
pošta na II. sídlisku
- A nyilvános versenytárgyalás kiértékelése – volt posta épületre

Ing. Prodovszká Katarína

19

Vyhodnotenie priameho predaja na pozemok p. . 2501/4 na Gazdovskej ulici v
Komárne
- A közvetlen eladás kiértékelése – telek a Gazda utcán

Ing. Prodovszká Katarína

20

Žiadosti vo finan ných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyi dolgokban

21

Informácia o innosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej pod a
ústavného zákona íslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
- Tájékoztató a közérdekek védelmér l szóló 357/2004 sz.
alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységér l

Ing. Szabó Béla

22

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom
vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré
sídlom okresu vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
- Jelentés a Legfels bb Ellen rzési Hivatal által elvégzett ellen rzés
eredményér l a járási székhelyen

MUDr. Anton Marek

23

Rôzne – Egyéb

24

Záver - Befejezés

Ing. Kó a Bohumír

**************************************************************************************************************
1

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo d a
18.06.2013
Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága ülésének jegyz könyve

2

Správa komisie pre rozvoj mesta 26.6.2013
- A városfejlesztési bizottság beszámolója

3.

-Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného d a 18. júna 2013
- A környezetvédelmi és közrendi bizottság beszámolója

JUDr. Varga Tamás

4.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo d a 18.6.2013
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Bende Štefan

5.

Správa komisie školstva, kultúry a športu zo d a 18.6.2013
- Az oktatás-, m vel désügyi és sportbizottság beszámolója

PaedDr. Héder Ágnes

6.

Správa finan nej komisie zo d a 13.6.2013
- Pénzügyi bizottság beszámolója

Mácza Mihály

Mgr. Ba a Juraj

Ing. Gy rfy László

