Program 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
dňa 12. septembra 2008
1.

Otvorenie – Megnyitó

2.

Interpelácie – Interpelláció

3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne
* Beszámoló a képviselık által jóváhagyott határozatok
teljesítésérıl

Ing. Peter Kovács

4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2008,
ktorým sa zrušuje VZN č. 27/2003 o podmienkach vydávania
záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Komárno
*
/2008 sz. általános érvényő rendelet javaslata, amellyel
megszőnik a 27/2003 sz., a Komárom város beruházási
tevékenységével kapcsolatos kötelezı állásfoglalások kiadásának
feltételeirıl szóló általános érvényő rendelet

Ing. Peter Kovács

5.

Návrh na spolufinancovanie projektu „ Výstavba viacúčelového
ihriska”
* Javaslat a „Többcélú játszótér kiépítése“ projekt társfinanszírozására

MUDr. Tibor Bastrnák

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
* Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Katarína Dubányová

7.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
* Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Katarína Dubányová

8.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
* Kérvények és javaslatok oktatási, mővelıdési és sportügyekben

Ing. Gabriel Weszelovszky

9.

Návrh Zmien Územného plánu mesta Komárno č. 3/2008
* Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 3/2008 sz.
módosítására

Ing. Peter Kovács

10.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2008 o výške príspevku za pobyt v
MŠ a v školských kluboch detí, o výške príspevku v ZÚS a o
čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
*
/2008 sz. általános érvényő rendelet javaslata a városi
fenntartású óvodai, napközis, szabadidıközponti, mővészeti
alapiskolai foglalkoztatás hozzájárulásáról, valamint az iskolai
étkeztetés részleges költségtérítésérıl

Ing. Peter Kovács

11.

Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie
konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o. Komárno
* Tájékoztató a Viator Kft. Komárno vállalat ügyvezetıi posztjára
kiírt pályázat eredményérıl

Mgr. Béla Keszegh

12.

Informatívna správa o problémoch vzniknutých po prevzatí tepelného
hospodárstva
* Tájékoztató jelentés a hıgazdálkodás átadása után keletkezett
problémákról

Ing. Peter Kovács

13.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
* Kérvények és javaslatok pénzügyekben

PaedDr. Tibor Papp

14.

Informatívna správa o právnych úkonoch v majetkových veciach,
o ktorých rozhodol primátor mesta podľa § 3 ods. 3 pís. a) a b)
VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta
Komárno v znení neskorších predpisov

MUDr. Tibor Bastrnák

* Beszámoló azokról a jogi eljárásokról, amelyekrıl a város
polgármestere döntött vagyonjogi ügyekben a 2003/3 számú
ÁÉR 3-as § -ának 3. bekezdése a) és b) pontja és további
módosító rendelkezések értelmében, amely Komárom város
vagyonának gazdálkodási elveirıl szól
15.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
* Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

16.

Rôzne – Egyéb

17.

Záver - Befejezés

Ing. Béla Sánta

Informatívne materiály:
1. Zápisnica Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 20.08.2008
* A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2008.08.20-i ülésének jegyzıkönyve
2. Zápisnica Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 19.08.2008
* Az Oktatásügyi, mővelıdésügyi, sport és ifjúságügyi bizottság 2008.08.19-i ülésének jegyzıkönyve
3. Zápisnica Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 12.08.2008
* A Környezetvédelmi és közrendi bizottság 2008.08.12-i ülésének jegyzıkönyve
4. Zápisnica Finančnej komisie zo dňa 19.08. a 25.08.2008
*A Pénzügyi bizottság 2008.08.19-i és 08.25-i ülésének jegyzıkönyve
5. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 19.08.2008
* Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottság 2008.08.19-i ülésének jegyzıkönyve
6. Zápisnica Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 29.07.2008 a 12.08.2008
* A Városfejlesztési bizottság 2008.07.29-i és 08.12-i ülésének jegyzıkönyve

