Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
dňa 14.11.2013
1

Otvorenie – Megnyitó

2

Interpelácie - Interpellációk

3

Kontrola plnenia uznesení
- a határozatteljesítések ellenırzése

4

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
- Beszámoló az elvégzett ellenırzésekrıl

5

Protest prokurátora č. Pd 154/13-3 proti VZN Mesta Komárno číslo 2/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby na území mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010 a VZN č. 10/2011
- Pd 154/13-3 ügyiratszámú ügyészi tiltakozás Komárom város területén
nyújtott szociális szolgálatatások és a szolgáltatások térítésérıl
rendelkezı 2/2009 sz. ÁÉR ellen

JUDr. Novák Vojtech

6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č......./2013, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno
- Javaslat ÁÉR- re, amivel megváltoztatja és módosítja a 8/2012 számú a
taxiszolgálat müködésérıl rendelkezı ÁÉR-t a város területén

JUDr. Novák Vojtech

7

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č....../2013, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 18/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a za
drobný stavebný odpad
- Javaslat ÁÉR-re, ami megváltoztatja és módosítja a 18/2012 sz.
rendeletet a szemét elszállítási illetékrıl

Ing. Kóňa Bohumír

8

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyi dolgokban

9

Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Komárno
Comorra servis
- Javaslat a Comorra servis igazgatójának kinevezésére

Ing. Weszelovszky Gabriel

Mgr. Csintalan MIklós

Ing. Kóňa Bohumír

MUDr. Marek Anton
primátor

10
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
- Kévények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Dubányová Katarína

11

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Bednáriková Katarína

12

Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže
- Kérvények és javaslatok oktatási, mővelıdési és sportügyekben

Ing. Weszelovszky
Ing. Weszelovszky
Gabriel Gabriel

13

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi dolgokban

14

Zmeny a doplnky územného plánu č. 11/2013 – návrh
- A területrendezési terv 11/2013 sz. módosítása – javaslat

15

16

Informácia o realizovaných a zrušených verjných obastarávaniach mesta
Komárno do 05.11.2013
- Tájékoztató Komárom város 2013. november 5-ig megvalósított és
megszüntetett közbeszerzéseirıl
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának
beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévı ingatlan eladására
meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl

Ing. Prodovszká Katarína

Ing. arch. Besse Katalin
JUDr. Novák Vojtech

JUDr. Bende Štefan

17

Rôzne – Egyéb

18

Záver - Befejezés

1

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo
dňa 9.9.2013
- az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága ülésének
jegyzıkönyve

2.

Informatívna správa Komisie pre rozvoj mesta z 21.10.2013
- A Városfejlesztési Bizottság beszámolója

3

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 4.9.2013
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Bende Štefan

4

Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 7.5.2013
- Az oktatás-, mővelıdésügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Héder Ágnes

5

Správa finančnej komisie zo dňa 10.9.2013
- Pénzügyi bizottság beszámolója

Mácza Mihály

Mgr. Bača Juraj

Ing. Gyırfy László

