
PROGRAM  ZASADNUTIA  27. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 27. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

01.07.2021 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

PhDr. Ingrid Szabó 

4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 

 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Miklós Csintalan 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 
2021 
- A főellenőr 2021-es év 2. félévi ellenőrzési terve 

Mgr. Csintalan Miklós 

6. Návrhy na zmenu rozpočtu – nové investície 

 Javaslatok költségvetés módosítására – új invesztíciók 

6.1 Návrh na spolufinancovanie projektu –  Zlepšenie environmentálnych 
aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne 

 Javaslat projekt társfinanszírozására – Környezeti aspektusok 
javítása lakótelepi környezetben 

6.2 Návrh na zmenu rozpočtu – kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a 
rozšírenie MŠ ul. Františkánov 

 Javaslat költségvetés módosítására- beruházások – A Ferences 
barátok Utcai Óvoda rekonstrukciója és bővítése 

 
6.3 Návrh na zmenu rozpočtu – doplnenie zoznamu bežných a 
kapitálových výdavkov na r. 2021 

 Javaslat költségvetés módosítására - a folyó és tőkejellegű 
kiadások 2021. évi listájának kiegészítése 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

7. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 
2021 – informatívna správa  

 Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés 
módosítások a 2021-es évben 

Ing. Bohumír Kóňa 

8. Žiadosti a návrhy na úseku školstva, kultúry a športu 

 Kérvények és javaslatok oktatási-, kulturális- és sportügyekben 

8.1 Návrh na schválenie dodatku  k zriaďovacej listiny materských škôl 
a CVČ 

 Javaslat az óvodák és a szabadidőközpont alapító okirata 
függelékeinek jóváhagyására 

8.2 Návrh na preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných 
výdavkov na kapitálové výdavky v ŠJ Ul. práce 24, Komárno na rok 2021  

 Javaslat folyó kiadások átcsoportosítására beruházási kiadásokká 
a Munka utcai iskolakonyha költségvetésében a 2021-es évben 

8.3 Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitrana 
titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi záujmovým združením 
Nitra 2026 a mestom Komárno 

 Együttműködési és támogatási memorandum tervezet Nyitra 2026 
érdekszövetségé s Komárom város között Nyitra város 2026-os 
Európa kulturális fővárosa cím pályázatához 

8.4 Prevádzkovanie telocvične bývalej ZŠ na ul. Slobody 

 Javaslat a volt Szabadság utcai alapiskola tornatermének 
működtetéséről 

Mgr. János Bajkai 

9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  

 Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 



10. Žiadosti v majetkoprávnych veciach  

 Vagyonjogi kérvények 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

11. Informatívna správa o príprave riešenia problémového správania detí a 
mládeže v meste Komárno 

 Tájékoztatás a gyermekek és fiatalok problémás viselkedésének 
megoldásáról Komárom városában 

Mgr. Béla Keszegh 

12. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2020 

 Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2020. évi 
eredményeiről 

Alexander Tóth 

13. Návrh na zrušenie Občianskej hliadky v Komárne 

  Javaslat a Komáromi Polgári járőrszolgálat megszüntetésére 

Alexander Tóth 

14. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť  

 A Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság 
összetételének változása 

Mgr. Béla Keszegh 

15. Plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 
2021 

A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 
2021-es évben 

Mgr. Béla Keszegh 

16. Rôzne - Egyéb  

17. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

mesta zo dňa 15.06.2021 
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság   
beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna  

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.06.2021 
 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Tímea Szénássy 
 

3. Správa finančnej komisie zo dňa 14.06.2021  
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Patrik Ruman  

4. Správa komisie športu a mládeže  zo dňa 16.06.2021 
 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója   

Dávid Kovács  

5. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.06.2021 
 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. György Batta  

6. Správa komisie verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 15.06.2021 
- A közrendi és közlekedési  bizottság beszámolója 

Baltazár Ryšavý  

7. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch 14.06.2021 
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója 

Mgr. Ildikó Bauer 

 


