
PROGRAM  ZASADNUTIA  25. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

26.04.2021 
 

I. slávnostná časť – ünnepi rész 
 

 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Slávnostné odovzdanie ocenení: Čestný občan, PRO URBE a Cena 
primátora 

- Díszpolgár, PRO URBE és Polgármesteri díj ünnepi átadása 

Mgr. Béla Keszegh 

 

II. pracovná časť – hivatalos rész 

 

3. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

4. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

PhDr. Ingrid Szabó 

5. Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavba školy na nájomný bytový 
dom) 

 Javaslat kérvény beadására (bérlakások építése) 

PhDr. Ingrid Szabó 

6. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás                                  

 Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének 
jóváhagyására 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

7. Žiadosti o súhlas s umiestnením celoročnej letnej terasy                                  

 Kérvények állandó jellegű terasz üzemeltetésének jóváhagyására 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

8. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácií 
COMORRA SERVIS 

 Javaslat Komárom város vagyonának átadására és kezelésére  
            a COMORRA SERVIS járulékos szervezeten keresztül 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

9. Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Finančnej komisie 

 Javaslat a Pénzügyi Bizottság tagjának visszahívására és új tag 
kinevezésére 

Mgr. Patrik Ruman 

10. Rôzne - Egyéb  

11. 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. 
 
 

Vstup bude umožnený len osobám, ktoré sa preukážu platným dokladom o negatívnom teste, 
dokladom o výnimke alebo dokladom o očkovaní. 

Belépés csak azon személyeknek lehetséges, akik érvényes negatív tesztdokumentumot, mentességi 
okmányt vagy oltási igazolást mutatnak fel.  
 

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

mesta zo dňa 20.04.2021 

 A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság   
beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna 
 

 

 


