
PROGRAM  30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 30. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

16.12.2021 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések  

3. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

PhDr. Ingrid Szabó 

4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 

 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről 

Mgr. Miklós Csintalan 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Komárno na 1. polrok 2022 

- A főellenőr 2022-es év 1. félévi ellenőrzési terve 

Mgr. Csintalan Miklós 

6. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu Zariadenia pre 
seniorov Komárno 

 Az Idősek otthona költségvetésének módosítása 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

7. Návrh na schválenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 
2022-2024 
Az Idősek otthona költségvetésének tervezete a 2022-2024-es évekre 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

8. Návrh VZN č. .../2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 
5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby ZpS Komárno, v znení VZN č. 
7/2018 a VZN č. 6/2019  

 Javaslat a … /2021 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és 
kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. 
alatti nyugdíjas otthon által nyújtott szociális szolgáltatások 
köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó 
térítéséről módosítva a  7/2018 sz. ÁÉR és 6/2019 sz. ÁÉR 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

9. Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - 
účelového finančný príspevok 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet – célirányos pénzugyi 
hozzájárulás 

Ing. Gabriel Kollár 

10. Podnikateľský plán príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS na rok 
2022 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet üzleti terve a 2022-es 
évre 

Ing. Gabriel Kollár 

11. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 
2022-2024 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének 
tervezete a 2022-2024-es évekre 

Ing. Gabriel Kollár 

12. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska 
Béni Egressy na roky 2022 – 2024 

 Az Egressy Béni Városi Művelődési központ költségvetésének 
tervezete a 2022-2024-es évekre 

Mgr. art. Róbert Lakatos 

13. Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s. 

 A KOMVaK, Rt. kérelmei és javaslatai 

Mgr. Patrik Ruman 

14. Podnikateľský plán spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2022 

 A CALOR, Kft. üzleti terve a 2022-es évre 

Ing. Béla Balogh 

15. Podnikateľský plán spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. na rok 2022  

 A COM-MÉDIA, Kft. üzleti terve a 2022-es évre 

Peter Czékus 

16. Podnikateľský plán na rok 2022 obchodnej spoločnosti KN SMART 
SERVIS a.s. 

 A KN SMART SERVIS, Rt. üzleti terve a 2022-es évre 

JUDr. Tamás Varga 

17. Personálne zmeny v spoločnosti   
 KN SMART SERVIS, a.s. 

 Személyzeti ügyek a  A KN SMART SERVIS, Rt.-nél   

JUDr. Tamás Varga 



18. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2022-2024 

- A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2022-2024-es 
program alapú költségvetéséhez 

Mgr. Miklós Csintalan 

19. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 a predbežný 
návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2023, 2024 

 Komárom Város költségvetésének tervezete a 2022-es évre és 
előzetes költségvetési tervezete a 2023 és 2024-as évekre 

Ing. Bohumír Kóňa 
 

20. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.2/2021 a návrh 
VZN mesta Komárno č. .../2021, kt. sa vyhlasuje   záväzná časť Zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.2/2021  

 Komárom város Területrendezési tervének 2/2021 sz. módosítása  
és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező 
részeiről szóló.../2021 sz. ÁÉR elfogadására 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

21. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 

 Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

Ing. Bohumír Kóňa 

22. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry 

 Kérvények és javaslatok oktatás- és kulturális ügyekben 

Mgr. János Bajkai 

23. Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020 

 Javaslat Komárom Város.../2021-es sz. ÁÉR elfogadására, amely 
kiegészíti és módosítja a 9/2016 sz. a kommunális hulladék és az 
apró építkezési törmelék kezeléséről szóló ÁÉR-t a 3/2018 és a 
1/2020 rendeletek értelmében   

Ing. Attila Kulcsár Szabó 

24. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  

 Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

25. Žiadosti v majetkoprávnych veciach  

 Vagyonjogi kérvények  

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

26. Plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2022 
- A Komáromi Képviselő-testület üléseinek első féléves terve a 

2022- es évben 

Mgr. Béla Keszegh 

27. Rôzne - Egyéb  

28. 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. 
 
 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa bude konať v režime OTP. Vstup do rokovacej miestnosti bude 
umožnený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením 
o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní od odberu alebo potvrdením 
o prekonaní ochorenia COVID-19.  
V rokovacej miestnosti je povinný FFP2 respirátor počas celého rokovania. 
 
A képviselő-testület ülése OTP- üzemmódban lesz. A tárgyalóterembe azon személyek léphetnek be, akik 
igazolni tudják, hogy rendelkeznek a COVID-19 elleni oltási igazolással, 7 napnál nem öregebb negatív 
COVID-19 teszttel, vagy igazolással arról, hogy átestek a COVID-19 betegségen. 
A tárgyalóteremben az ülés teljes ideje alatt FFP2 reszpirátor szükséges. 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
   
1. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta 

zo dňa 30.11.2021 

 A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság   
beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna  

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 30.11.2021 

 Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Tímea 
Szénássy 

3. Správa finančnej komisie zo dňa 01.12.2021  
A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Patrik Ruman  

4. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 29.11.2021 
A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója 

Mgr. György Batta  

5. Správa Komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 30.11.2021  

 A Közrendi és közlekedési bizottság beszámolója 

Baltazár Ryšavý  

6. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 30.11.2021 

 Ifjúsági és sportbizottság beszámolója  

Dávid Kovács 
 

7. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 
01.12.2021 

 A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója 

Mgr. Ildikó Bauer 

 


