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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Komárno na 1. polrok 2019
- A főellenőr 2019-es év 1. félévi ellenőrzési terve
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania
sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok
2018
Beszámoló a 2018-as évben végzett ellenőrzésekről, panaszok
és beadványok intézéséről
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 – 2021
- A főellenőr szakvéleménye a város 2019 - 2021-as költségvetési
javaslatához
_________________________________________________
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný
návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021
- Komárom Város költségvetésének tervezete a 2019- es évre és
előzetes javaslat a 2020-2021-es évekre
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky
2019-2021
- A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021 -es
időszakra
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na
roky 2019-2021
- A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2019-2021
-es időszakra
Personálne zmeny v MsKS Komárno
- Személyzeti ügyek a Komáromi VMK-ban
Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
na roky 2019-2021
- Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es
időszakra
Predloženie súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich
bežnú opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku
mesta Komárna vykonaných spoločnosťou KOMVaK, a.s.
- A KOMVaK Rt. által az infrastrukturális vízügyi vagyonon az
általános javítás keretét meghaladó munkák és egyéb teljesítések
összesítése a 2018-as évre vonatkozólag
Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. na rok 2019
- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti
terve a 2019-es évre
Personálne otázky v dozorných radách mestom založených obchodných
spoločnostiach
- Személyzeti kérdések a város által létrehozott társaságok
felügyelőbizottságaiban
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14. Návrh ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2019
- A CALOR Kft. javaslata a hő árára a 2019 – es évben
15. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben
16. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a
záujmovú umeleckú činnosť na rok 2019
- Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város
költségvetéséből kultúr és művészeti tevékenységekre a 2019-es
évre
17. Žiadosti a návrhy na úseku športu
- Kérvények és javaslatok sportügyekben
18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
19. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2019, kt. sa mení
a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej
úhrade nákladov v CVČ a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno
- Javaslat a /2019 sz. ÁÉr-re, amely módosítja a város 7/2008 sz.
ÁÉR-t az óvodák, iskolai klubok, a Művészeti Alapiskola, a
Szabadidőközpont és az iskolai étkezdék látogatóinak nyújtott
városi költséghozzájárulás nagyságáról
20. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
21. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
- Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
22. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q
2018
- Beszámoló a közbeszerzésekről
23. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe
mesta Komárno
- Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
24. Zámer výstavby kompostárne
Komposztáló létrehozásának szándéka
25. Návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v
Komárne a členov komisií MsZ – neposlancov
- Javaslat a Komárom Városi képviselőtestület képviselőinek és
bizottsági tagjainak – nemképviselők anyagi juttatását tárgyaló
alapelveihez
26. Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne
- Javaslat bizottsági tagok megváltoztatására
27. Rôzne - Egyéb
28. Záver - Befejezés
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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 14.01.2019
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.01.2019
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie verejného poriadku a dopravy
zo dňa 15.01.2019
- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 16.01.2019
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 15.01.2019
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
15.01.2019
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság
beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.01.2019
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
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