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Otvorenie – Megnyitó
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok
2018
- A főellenőr 2018-as év 2. félévi ellenőrzési terve
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Zariadenie pre seniorov - Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017
- Idősek otthona A 2017-es év gazdasági eredményeinek értékelése
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
za rok 2017
- A COM-MÉDIA Kft. 2017-es év gazdasági eredményeinek
értékelése
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK a.s. za rok 2017
- A KOMVaK Rt. 2017-es év gazdasági eredményeinek értékelése
Návrh opráv a investícií na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV)
Komárna podľa priority
- Javaslat Komárom közös községi vízvezetékének (nadobecný
skupinový vodovod) javítási és beruházási tervére
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
- Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének
jóváhagyására
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby
do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Komárno
- Javaslat Komárom város választókerületeinek és képviselők
számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018
évi önkormányzati választásokhoz
Protest prokurátora č. Pd 180/17/4401-5 proti VZN č. 8/2007
- A Pd 180/17/4401-5 sz. ügyészi tiltakozás a 8/2007 sz. ÁÉR ellen
____________________________________________________________
Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na
podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012
- Javaslat a 2018/...sz. ÁÉR elfogadására, amellyel módosítja
a 8/2007 sz. ÁÉR-t, mely tárgyalja ösztöndíjak odaítélését
Komárom Város célalapjából tehetségek támogatására, módosítva
19/2008 sz. és 11/2012 sz. ÁÉR
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
- Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekben
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015
- Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR
értelmében
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17. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení
VZN č. 28/2015
- Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR
rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
18. Návrh VZN Mesta Komárno č. …/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi
- Javaslat Komárom Város ../2018-as sz. ÁÉR elfogadására, amely a
9/2016 sz. ÁÉR a komunális hulladék és az apró építkezési
törmelék kezeléséről szóló rendeletet egészíti ki, ill. módosítja
19. Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno a jej návrhy na
ďalší rozvoj
- Komárom Város tömegközlekedési koncepciójának tervezete és a
javaslatok a tömegközlekedés fejlesztésére
20. Zapojenie sa mesta Komárno do programu URBACT-DANURB
- Komárom város bekapcsolódása az URBACT- DANURB
programba
21. Návrh Štatútu Mesta Komárno
- Javaslat Komárom Város Statútumára
22. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
- A városi képviselőtestület képviselőinek anyagi juttatását tárgyaló
alapelvek
23. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v
Komárne
- 1. sz. függelék a Városi képviselőtestület tárgyalási rendjéhez
24. Informatívna správa o podaných projektoch a žiadostiach o dotáciu
- Tájékoztató jelentés a beadott pályázatokról
25. Informatívna správa o verejných obstarávaniach
- Beszámoló a közbeszerzésekről
26. Správa o kontrole dodržiavania zákona o priestupkoch a VZN mesta
Komárno č. 9/2015 o podmienkach držania psov
- Jelentés a kihágásokról szóló törvény és a 9/2015-ös kutyatartásról
szóló ÁÉR ellenőrzésekről
27. Informatívna správa ohľadne stavu verejného poradku na I. a II. sídlisku
- Beszámoló a közrend állapotáról a I. és II. lakótelepen
28. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
29. Rôzne - Egyéb
30. 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 04.06.2018
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 04.06.2018
- Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy
zo dňa 05.06.2018
- A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 04.06.2018
- A városfejlesztési bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 06.06.2018
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
05.06.2018
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának
beszámolója
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