PROGRAM ZASADNUTIA 45. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 45. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
15.11.2018
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Otvorenie – Megnyitó
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Mestské kultúrne stredisko - návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
- Városi Művelődési Központ – javaslat költségvetés módosítására a
2018-as évben
Zariadenie pre seniorov - žiadosť o finančný príspevok z dôvodu
havarijného stavu kanalizačného potrubia
- Idősek otthona kérelme pénzügyi támogatásra a csatornaredszer
szükségállapota miatt
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia
- Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2018. évi
költségvetésének módosítására - normatív jellegű támogatás
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018
– informatívna správa
- Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés
módosítások a 2018-as évben
Návrh na prijatie “autokredit“ úveru
- Javaslat „autokredit“ hitel felvételére
Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu "Wifi pre teba"
- Határozati javaslat „Wifi neked“ projekt társfinanszírozására
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Rôzne - Egyéb
Záver - Befejezés

Mgr. Fekete Tomáš
Mgr. Csintalan Miklós
Anna Vargová
Mgr. Hedviga Polgárová

Mgr. Bajkai János

Ing. Kóňa Bohumír

Mgr. Fekete Tomáš
Ing. Dobi Róbert
Ing. Prodovszká Katarína
Ing. Bíró Adrianna

V čase od 16:00 hod podľa §12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: Podnety,
pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os bekezdésének értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.
_____________________________________________________________________________
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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 07.11.2018
- A pénzügyi bizottság beszámolója
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