
Hogy juthatunk a szükséges információkhoz és hol ad hatjuk be kérelmeinket, 
javaslatainkat? 

 
Komárom város által állandó jelleggel közzétett információk a Tt. 211/2000. számú, az 
információkhoz való szabad hozzájutásról szóló módosított és kiegészített törvény alapján: 
 

1. a Szlovák Köztársaság törvénytára  
- a Szlovák Köztársaság törvénytárába betekintést nyerhetnek a hivatali órákban 

a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György tér 1, 
945 01 Komárom 

 
2. Komárom város Általános érvény ű redneletei  
- Komárom város általános érvényű redneleteibe betekintést nyerhetnek a hivatali 

órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György 
tér 1, 945 01 Komárom 

  
3. a városi képvisel ő-testület határozatai  
- a városi képviselő-testület határozataiba betekintést nyerhetnek a hivatali órákban 

a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György tér 1, 
945 01 Komárom 

  
4. Komárom város területrendezési tervdokumentációja  
- Komárom város területrendezési tervdokumnetációjába betekintést nyerhetnek 

a hivatali órákban a városi hivatal Építésügyi, Területrendezési és Beruházási 
Osztályán  a következő címen:  Klapka György tér 7, 945 01 Komárom 

 
További információk Komárom Városáról:  

 
5. általános információk városunkról  

• hely, ahol az információkhoz hozzájuthatnak: 
Mgr. Fekete Tamás, hivatalvezető 
Klapka György tér 1, 945 01 Komárom 
 
• idő – hivatali órákban:        7:30  – 12:00 ó. 
                                                  13:00  – 15:30 ó. 
 
• az információ megszerzésének módja: 

� szóban 
� írásban a fent feltültetett címen 
� faxon: 0357702703 
� a városi hivatal tájékoztató tábláin: Klapka György tér 1 és 7 szám 

alatt, Vársor út 3, Zichy palota átjárójában 
� elektronikusan: prednosta@komarno.sk 

 
 
6. Panaszok  
- Panaszok benyújthatók hivatalos órákban a városi hivatal Főellenőri Részlegén 

a következő címen:  Klapka György tér 1, 945 01 Komárom, 2. emelet 
 
7. Kérvények, javaslatok és egyéb beadványok  
- Kérvényeiket, javaslataikat és egyéb beadványaikat benyújthatják a hivatalos 

órákban a városi hivatal iktatójában személyesen a következő címen: Ügyfélfogadó 
Iroda, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom ill. postai úton a következő címre: 
Komáromi Városi Hivatal, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom 

 



8. információszerzés hivatali órákon kívül  
- megszerezhetőek városunk honlapján: www.komarno.sk 

 
9. a képvisel ő-testület üléseinek jegyz őkönyvei  
- a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvaibe betekintést nyerhetnek hivatali 

órákban a városi hivatal Polgármesteri Titkárságán a következő címen: 
Klapka György tér 1, 945 01 Komárom ill. városunk honlapján 
http://www.komarno.sk/sk/hatarozat.php 

 
 

 
 


