Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 20.09.2012
1

Otvorenie – Megnyitó
2

Interpelácie – Interpellációk

3

Kontrola plnenia uznesení
- A határozatteljesítések ellenırzése

4

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

5

Návrh na VZN o výkone taxislužby na území mesta
- Javaslat ÁÉR- re a taxiszolgálat teljesítésérıl a város területén

Ing. Pásztor Štefan

6

Návrh na VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
- Rendelet az árvízvédelmi tervek kidolgozásának kötelezettségérıl

Ing. Pásztor Štefan

7

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

8

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

9

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlan bérbeadására
meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl

Ing. Glič Konštantín

10

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlan bérbeadására
meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl

Ing. Dubány Imrich

11

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti,
pozemku p.č. 7983 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno
- A közvetlen eladást kiértékelı szakbizottság beszámolója a Komárom
Város tulajdonában lévı a komáromi kataszterben található 7983 – as
parcella eladásának eredményérıl

Ing. Szabó Andrea

12

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Kérvények és javaslatok lakásügyekben

13

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž
- Versenytárgyalási bizottság beszámolója

14

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
- Kérvények és javaslatok az iskolaügy, kultúra és sport területén

Ing. Pásztor Štefan

Mgr. Csintalan Miklós

Ing. Nagy Jenı

Ing. Prodovszká Katarína

Ing. Dubányová Katarína

JUDr. Bende Štefan

Ing. Weszelovszky Gábor

Ing. Prodovszká Katarína

15

Prestavba časti Hradnej ulice na dvojsmernú prevádzku
- A Vár út VMK elıtti részének átépítése kétirányú forgalom biztosítására

16

Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
- Javaslat a városi rendırparancsnok kinevezésére

17

Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc
- Területrendezési terv módosításának kérvényezése a hajógyár területén

Ing. Pásztor Štefan

18

Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej
pevnosti
- A laktanya épület tetıszerkezete balesetveszélyes állapotának elhárítása

Mgr. Gráfel Ľudovít

MUDr. Marek Anton

19

Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello
Comaromiensi
- A Pro Castello Comaromiensi n.o igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése

20

Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
- Tájékoztató a közérdekek védelmére létehozott bizottság tevékenységérıl

21
22

Rôzne - Egyéb

MUDr. Marek Anton

Ing. Szabó Béla

Záver - Befejezés

1.

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsági
ülésének
jegyzıkönyve 03.09.2012

Mácza Mihály

2.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové.05.09.2012
- A szociális, egészségügyi- és lakás bizottság beszámolója

PaedDr.

Bende Štefan

3.

Správa komisie školstva, kultúry a športu
Az oktatási-, mővelıdési és sport bizottság beszámolója.05.09.2012

PaedDr.

Héder Ágnes

4.

Informatívna správa Komisie rozvoja mesta zo dňa 03.09.2012
A Városfejlesztési Bizottság beszámolója

5.

Správa finančnej komisie.06.09.2012
- A pénzügyi bizottság beszámolója

Mgr. Bača Juraj

Ing. Gyırfy László

