
PROGRAM  31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 31. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

10.02.2022 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

PhDr. Ingrid Szabó 

4. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania 
podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2021 

 Beszámoló a 2021-es évben végzett ellenőrzésekről és 
beadványok intézéséről 

Mgr. Miklós Csintalan  

5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 

 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Miklós Csintalan 

6. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének 
módosítása 2022-es évben 

Ing. Gabriel Kollár 

7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 

 Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

 Ing. Bohumír Kóňa 

8. Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno v roku 2022 

 Komárom város sportlétesítményeinek felújítása 2022-ben 

PhDr. Ingrid Szabó 

9. Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno v roku 2022 

 Javaslat Komárom város járdáinak javítására 2022-ben 

PhDr. Ingrid Szabó 

10. Návrh zámeru na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe 
mesta Komárno 

 Javaslat Komárom város közigazgatásában levő utak felújítására 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

11. KN SMART SERVIS a.s.- návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 
2022 

 KN SMART SERVIS, Rt.-javaslat kontokorens hitel felvételére a 
2022-es évben 

JUDr. Tamás Varga 

12. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 
udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky - Komárno“  

 Együttműködési Memorandum az Érsekújvár-Komárom a 
fenntartható városfejlesztés rendszerének előkészítéséről 

Mgr. Béla Keszegh 

13.  Návrh VZN mesta Komárno č.  /2022, kt. sa určí výška dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2022 

 Javaslat a …/2022 sz. ÁÉR-re, amely meghatározza a művészeti 
alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az 
iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát  a 
bérekre és a működtetésre a 2022-es évben 

Mgr. János Bajkai  
 

14. Žiadosti a návrhy na úseku školstva  
Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben 

Mgr. János Bajkai 

15. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 

 Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való 
támogatásra irányuló kérelmek 

Mgr. János Bajkai 

16. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu 
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2022 

 Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kulturális és művészeti 
tevékenységre a 2022 évre 

Mgr. János Bajkai 

17. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
- Kérvények és javaslatok sportügyekben 

Mgr. János Bajkai  

18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 

 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 



19. Koncepcia riešenia nájomných a užívateľských vzťahov v mestských 
nájomných bytoch v mestskej časti Veľký Harčáš 

 A bérleti és felhasználói viszonyok megoldásának koncepciója a 
városi bérlakásokban Nagy Harcsáson 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

20. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Komárno 

 Komárom város területrendezési terve módosításának javaslata 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

21.  Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 
2021 

 Beszámoló a közbeszerzésekről 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

22. Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno 

 Tájékoztató a Komáromi Városi Hivatal szerkezeti felépítésének 
változásáról 

Mgr. Béla Keszegh 

23. Rôzne - Egyéb  

24. Záver – Befejezés  

 
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. 
 
 
 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa bude konať v režime OTP. Vstup do rokovacej miestnosti bude 
umožnený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením 
o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní od odberu alebo potvrdením 
o prekonaní ochorenia COVID-19.  
V rokovacej miestnosti je povinný FFP2 respirátor počas celého rokovania. 
 
 
A képviselő-testület ülése OTP- üzemmódban lesz. A tárgyalóterembe azon személyek léphetnek be, akik 
igazolni tudják, hogy rendelkeznek a COVID-19 elleni oltási igazolással, 7 napnál nem öregebb negatív 
COVID-19 teszttel, vagy igazolással arról, hogy átestek a COVID-19 betegségen. 
A tárgyalóteremben az ülés teljes ideje alatt FFP2 reszpirátor szükséges. 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
   
1. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta 

zo dňa 24.01.2022 

 A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 
beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna  

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 25.01.2022 

 Az iskolaügyi és kulturális bizottság beszámolója 

Mgr. Tímea 
Szénássy 

3. Správa finančnej komisie zo dňa 26.01.2022 

 A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Patrik Ruman  

4. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 24.01.2022 

 A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. György Batta  

5. Správa Komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 25.01.2022 

 A Közrendi és közlekedési bizottság beszámolója 

Baltazár Ryšavý  

6. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 25.01.2022 

 Ifjúsági és sportbizottság beszámolója 

Dávid Kovács 
 

 


