PROGRAM ZASADNUTIA 24. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 24. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
18.03.2021
1.
2.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Výkon účtovného auditu za účtovné obdobie 2021-2023 spoločnosti
KOMVaK , a.s.
 Könyvvizsgálat a KOMVaK, Rt.-ben a 2021-2023-as időszakra
Žiadosti a návrhy COMORRA SERVIS
A COMORRA SERVIS kérelmei és javaslatai
6.1 Informatívna správa o nakladaní s finančnými prostriedkami
získanými z prevádzkovania mestského parkovacieho systému v
roku 2020
Tájékoztató beszámoló a városi parkolási rendszer 2020-as
működéséből nyert pénzeszközök kezeléséről
6.2 Poskytnutie finančného príspevku pre COMORRA SERVIS na rok
2021
Pénzügyi hozzájárulás a COMORRA SERVIS részére a 2021-es évre
6.3 Poskytnutie účelovej dotácie pre COMORRA SERVIS na rok 2021 –
„Hradný trh“
Célirányos támogatás a COMORRA SERVIS részére – „Várpiac”
6.4 Poskytnutie účelového finančného príspevku na obnovu šatní a
hygienických zariadení v krytej plavárni
Célzott pénzügyi hozzájárulás fedett uszoda öltözőinek és szociális
helységeinek felújításához
Návrhy na spolufinancovanie projektov
Javaslatok projektek társfinanszírozására
7.1 cyklotrasa – kerékpárút
7.2 zberný dvor – gyűjtőudvar
7.3 zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho
Jókai Mór alapiskola hőszigetelése
7.4.žiadosť Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. kérelme
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
8.2 Návrh na zmenu rozpočtu – kapitálové výdavky
Javaslat költségvetés módosítására- beruházások
8.3 Návrh na zmenu rozpočtu – kapitálové výdavky - MUAI
Javaslat költségvetés módosítására- beruházások
8.4 Návrh uznesenia k úprave výšky nájomného na rok 2021 v dôsledku
pandémie COVID 19
Javaslat a bérleti díjak módosítására a 2021-es évben a COVID-19
járvány miatt
8.5 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2020 – informatívna správa
Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a
2020-as évben
8.6 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2021 – informatívna správa
Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a
2021-es évben
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
 Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
9.1 Mesta Komárno na rok 2021 – normatívna dotácia
Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2021. évi
költségvetésének módosítására – normatív dotáció
9.2 Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v Základnej škole s
vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Komárom Kérvény állásfoglalásra – sportosztály
létrehozása a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában
9.3 Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v Základnej škole J.
A. Komenského, Komárno
Kérvény állásfoglalásra – sportosztály létrehozása a Komáromi J. A.
Komenský Alapiskolában
9.4 Žiadosť o stanovisko – zriadenie súkromného centra voľného času
na území mesta Komárno
Kérvény állásfoglalásra – magán szabadidőközpont alaspítása
Komárom város területén
9.5 Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe
Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
9.6 Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno
Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
Zmluva o bezplatnom odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných
investícií
 Szerződés beruházás által létrehozott objektumok átadásáról
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Petície proti výstavbe viacpodlažných bytových domov na križovatke ulíc
Mateja Bela a Handlovská v Komárne
 Petíciók a Komáromi Matej Bel és Handlovská utca
kereszteződésében emeletes lakóházak építése ellen
Petícia proti plánovanej výstavbe pri bašte VII – obytného súboru „VIVA
PARK“ v Komárne
 Petíció a VII-es bástyánál tervezett "VIVA PARK" lakópark
építése ellen Komáromban
Rôzne - Egyéb
Záver – Befejezés
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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.
Vstup bude umožnený len osobám, ktoré sa preukážu čerstvým potvrdením o negatívnom teste na
ochorenie COVID-19, t.j. vykonanom dňa 17.03.2021 alebo 18.03.2021. Povinné bude nosenie FFP2
respirátora.
Belépés csak azon személyeknek lehetséges, akik friss COVID-19 negatív teszteredményt mutatnak be,
azaz 2021.03.17-i vagy 2021.03.18-i dátummal. FFP2 reszpirátor viselése kötelező lesz.

___________________________________________________________________________
1.

2.
3.
4.

5.

Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 01.03.2021
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 23.2.2021 a 3.3.2021
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 03.03.2021
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
03.03.2021
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság
beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 23.02.2021
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
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