
PROGRAM  ZASADNUTIA  13. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 13. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

12.12.2019 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

Ing. Kováčová Denisa 

4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie 
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Csintalan Miklós 

5. Návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet javaslatai 

Mgr. Nagy Tomáš 
 

6. Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine a štatútu Mestského 
kultúrneho strediska 

 Javaslat a Városi Művelődési Központ alapító okiratának és 
alapszabályának módosítására 

Mgr. art. Lakatos Róbert  
 

7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej 
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

 Pályázati kiírás a COM-MÉDIA, kft. ügyvezető igazgatói 
funkciójának betöltésére 

Mgr. Keszegh Béla 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2019  o 
miestnej dani z nehnuteľností 
Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására a helyi 
ingatlanadókról 

Ing. Kóňa Bohumír 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../ 2019 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území 
mesta Komárno 

 Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására, amely 
meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi 
illetékét Komárom város területén 

Ing. Kóňa Bohumír 
 
 

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 – 2022 
- A főellenőr szakvéleménye a város 2020 – 2022 –es költségvetési 
javaslatához  

Mgr. Csintalan Miklós 

11. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 
a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 
2021, 2022 

 Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és 
előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre  

Ing. Kóňa Bohumír 

12. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 

 Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

Ing. Kóňa Bohumír 

13. Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry 
a následného personálneho obsadenia 
A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti 
felépítés és az azt követő személyzet javaslata 

Ing. Šulák Marian 

14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  

 Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
 

Ing. Bíró Adrianna 

15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 

 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

PhDr. Szabó Ingrid 

16. TE-529 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných 
investičných akcií k 26.11.2019 

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról 

PhDr. Szabó Ingrid 

17. Rôzne - Egyéb  

18. Záver – Befejezés  

 



 
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. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 02.12.2019 
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Batta György 

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 04.12.2019 
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Szénássy Tímea 

3. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj 
mesta zo dňa 04.12.2019 

- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 
beszámolója  

Ing. Bujna Zoltán  

4. Správa finančnej komisie zo dňa 03.12.2019  
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Ruman Patrik  

 


