
 
Program  zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne 

dňa 19.12.2013 
 
 

1 Otvorenie – Megnyitó 
 

 

2 Interpelácie - Interpellációk  

3 Kontrola plnenia uznesení 
- a határozatteljesítések ellen őrzése 
 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

4 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
- A főellenőr 2014 I. félévre tervezett ellen őrzései 
 

Mgr. Csintalan Miklós 

5 Petícia ob čanov za revitalizáciu centra mesta, za redukovanie pešej 
zóny a zrušenie terajšieho parkovacieho systému 

- A városközpont  élénkítése, a gyalogoszóna  csökken tésére és 
a parkolórendszer megszüntetésére benyújtott polgár i petíció 

 

JUDr. Novák Vojtech 

6 Návrh VZN Mesta Komárno č.  /2013, ktorým sa ur čí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej 
školy a die ťa školského zariadenia na kalendárny rok 2014 

- Javaslat a  /2013 sz. általános érvény ű rendelet elfogadására, 
amely meghatározza a m űvészeti alapiskola egy növendékére, 
az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy 
diákjára es ő dotációjának magasságát  a m űködtetésre és a 
bérekre a 2014-es évben 

 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  /2013, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a ur čení školských 
obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN  č. 7/2009 a 
1/2011 

- Javaslat a  /2013 sz. általános érvény ű rendeletre, amely 
módosítja a város 31/2008 sz. általános érvény ű rendeletét 

 

Ing. Weszelovszky Gabriel 

8 Protest prokurátora č. Pd 171/13-3  
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 14/2003 
o usmernení reklamnej činnosti na území Mesta Komárno 

- A Pd 171/13-3 sz.ügyészi Tiltakozás a reklámtevéken ység 
igazgatásáról rendelkez Ő 2003/14 sz. ÁÉR ellen 

 
Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Komárno  č.     /2013, 
ktorým sa zrušuje VZN č. 14/2003 o usmernení reklamnej činnosti   na 
území Mesta Komárno    
-          Javaslat a 2013/     sz. ÁÉR elfogadásár a, amelyel megszünteti      
a reklámtevékenység igazgatásáról rendelkez ő 14/2003 sz. ÁÉR-t 
  

JUDr. Novák Vojtech 

9 Upozornenie prokurátora č. Pd 21/13-3 – urgencia vybavenia 
prokurátorskeho upozornenia na nedostatky pri výkon e verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií 

- A Pd 21/13-3 sz. ügyészi figyelmeztetés – sürgetés  a nyilvános 
vízvezetékek és nyilvános csatornák közüzemi igazga tásának 
hiányossága  

 

JUDr. Novák Vojtech 

10 
 
 
 
 
 
 

Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

 
 
 
 

Ing. Kóňa Bohumír 
 

 
 
 
 
 



 
 

  
 

11 Odborné stanovisko HK k návrhu programového rozpo čtu mesta 
Komárno na roky 2014-2016 

- Komárom Város 2014-2016 költségvetése – a f őellenőr 
állásfoglalása 

 

Mgr. Csintalan Miklós 

12 Návrh programového rozpo čtu mesta Komárno na roky 2014-2016 
- Komárom Város 2014-2016 költségvetése 

Návrh na prijatie kontokorentného úveru e na rok 20 14 
- Hitelfelvételi javaslat 

 

Ing. Kóňa Bohumír  

13 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 

Ing. Bednáriková Katarína  

14 Schválenie KRIS – koncepcia rozvoja informa čného systému 
- Az informatikai rendszer koncepciója 

 

Ing. Dobi Róbert 

15 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, špor tu a mládeže 
- Kérvények és javaslatok oktatási, m űvelődési és sportügyekben  

 

Ing. Weszelovszky Gabriel 
 

 

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

Ing. Prodovszká Katarína  

17 Návrh na schválenie zámeru predaja nehnute ľností a na vyhlásenie 
obchodnej verejnej sú ťaže na odpredaj nehnute ľností vo vlastníctve 
Mesta Komárno  

- Javaslat Komárom városának  tulajdonában lév ő ingatlanok 
eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kere skedelmi 
versenytárgyalás meghirdetése útján történ ő eladására 

Ing. Prodovszká Katarína 

18 Rôzne – Egyéb 
 

 

19 Záver - Befejezés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo 
dňa 5.12.2013 

- az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága ülésének 
jegyzőkönyve 

  

Mácza Mihály 

2.  Správa komisie životného prostredia a verejného poriadku, zo dňa 05.12.2013 
- A környzetvédelmi és közrendi bizottság beszámolója  
 

JUDr. Varga Tamás 

3 Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 4.12.2013 
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója  
 

        PaedDr. Bende Štefan  

4 Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 3.12.2013 
- Az oktatás-, művelődésügyi bizottság beszámolója  
 

PaedDr. Héder Ágnes 

5 Správa finančnej komisie zo dňa 3.12.2013 
- Pénzügyi bizottság beszámolója 
 

Ing. Győrfy László 

 


