PROGRAM ZASADNUTIA 29. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 29. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
11.11.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
CALOR s.r.o. – Návrh ceny tepla na rok 2022
 CALOR Kft. – Javaslat a hő árára a 2022-es évre
Žiadosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérelmei
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Zmena rozpočtu - Žiadosť PONS Danubii
 Költségvetés módosítása – A PONS Danubii kérelme
Návrh na zmenu rozpočtu – bežné výdavky
 Javaslat költségvetés módosítására- beruházások
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku
2021 – informatívna správa
 Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés
módosítások a 2021-es évben
Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu
„Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej
služby“
 Javaslat projekt társfinanszírozására „Lakóház átépítése gondozói
intézmény létesítésére”

8.

Návrh na spolufinancovanie projektu – cyklotrasa na Ul. Rákócziho
– Javaslat projekt társfinanszírozására – kerékpárút
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
 Kérvények és javaslatok oktatás- és kulturális ügyekben
Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Komárno na rok 2021 – normatívna dotácia
 Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2021. évi
költségvetésének módosítása – normatív támogatás
Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2021 po prepočítaní
údajov o počte žiakov k 15.9.2021
 Javaslat az iskolai intézmények 2021. évi költségvetésének
módosítására a 2021.9.15-i diáklétszám változás után
Návrh na zmenu rozpočtu ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Komárno na rok 2021 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov
ŠKD v hmotnej núdzi
 Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák mellett
működő iskolai klubok 2021-es évi költségvetésének
módosítására – az iskolai klubokba beíratott anyagi
rászorultságban lévő diákok kedvezményének átfizetése
Žiadosť ZŠ s VJM Eötvösa o pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
asistentov učiteľa
 Eötvös utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás
jóváhagyására a tanári asszisztensek bérére
Žiadosť ZŠ J.A.Komenského o pridelenie finančných prostriedkov na
mzdy asistentov učiteľa
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Komensky utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás
jóváhagyására a tanári asszisztensek bérére

Žiadosť ZŠ pohraničnej o pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
asistentov učiteľa
 Határőr utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás
jóváhagyására a tanári asszisztensek bérére
Žiadosť ZŠ rozmarínovej o pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
asistentov učiteľa
 Rozmarín utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás
jóváhagyására a tanári asszisztensek bérére
Žiadosť ZŠ J.A. Komenského o zmenu rozpočtu školskej jedálne v roku
2021
 J.A. Komensky utcai alapiskola kérvénye költségvetés
módosítására az iskolakonyhán a 2021-es évben

9.

Žiadosť ZŠ práce o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie
havarijného stavu v roku 2021
 Munka utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás
megítélésére balesetveszélyes állapot megszüntetésére a 2021es évben
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
 Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Mgr. Mónika Nagy
Telkesi

Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2021
Vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov
 Költségvetés módosítása – a városi lakások bérletének
elszámolása
Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2021
Poistné plnenie
 Költségvetés módosítása - kártérítés
Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2021 - Navýšenie
rozpočtu kapitoly programu 9
 Költségvetés módosítása

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Pridelenie bytu – Ul. gen. Klapku 6/31
 Lakáskiutalás
Zásady o podmienkach prideľovania nájomných bytov
 Alapelvek a Komárom Város tulajdonában levő bérlakások
bérbeadásáról
Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 Vagyonjogi kérvények
Informatívna správa o verejných obstarávaniach
 Beszámoló a közbeszerzésekről
Žiadosť - Komárno ako „mesto spolupatričnosti“
 Kérvény - Komárno az „összetartozás városa“
Rôzne - Egyéb
Záver – Befejezés

Mgr. Mónika Nagy
Telkesi
Mgr. Mónika Nagy
Telkesi
Ing. Attila Kulcsár Szabó
Mgr. Béla Keszegh

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.

2.
3.
4.
5.

Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 26.10.2021
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 26.10.2021
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 27.10.2021
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 25.10.2021
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa Komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 19.10.2021
A Közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
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