Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne

dňa 23.05.2013 o 13:00 hod.

1

Otvorenie – Megnyitó

2

Interpelácie - Interpellációk

3

Kontrola plnenia uznesení
- A határozatteljesítések ellenőrzése

4

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok
2012
- A főellenőr szakvéleménye a város 2012-es évi gazdálkodásáról

Mgr. Csintalan Miklós,

5

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Mgr. Csintalan Miklós

6

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

7

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno
- Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének
javaslata

JUDr. Novák Vojtech

8

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.
/2013, ktorým sa mení a dopĺňa vzn mesta komárno č. 14/2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
- Javaslat az ........../2013 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és
szolgáltatások nyitvatartási szabályairól szóló14/2012 sz. ÁÉR
módosítása

JUDr. Novák Vojtech

9

Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácií za rok 2012
- A járulékos és költségvetési szervezetek gazdasági eredményeinek
kiértékelése
-mesto Komárno
-Zariadenie pre seniorov
-Mestské kultúrne stredisko
-ZŠ, ŠKD a ZUŠ
COMORRA SERVIS

10

Správa o činnosti hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2012
- Beszámoló a kereskedelmi cégek gazdálkodásáról és vagyoni
állapotáról
-CALOR, s.r.o
-COM-MÉDIA s.r.o
-COM-VARGAS s.r.o
-KOMVaK a.s.

11

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry, športu a mládeže
- Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sport ügyekben

12

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

13

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására
meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

Ing. Weszelovszky Gabriel

Ing. Bednáriková Katarína

Ing. Kóňa Bohumír
Ing. Hervayová Zuzana
Vargová Anna
Ing. Weszelovszky Gabriel
Mgr. Nagy Tomáš
Ing. Kóňa Bohumír

Ing. Veľký Ľuboš
Mgr. Pék Zoltán
Varga Juraj
Ing. Cséplő Gábor
Ing. Weszelovszky Gabriel

Ing. Prodovszká Katarína

JUDr. Bende Štefan

JUDr. Kanthová Mária

14
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno
- A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság
beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan
bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás
eredményéről
15

Rôzne - Egyéb

16

Záver - Befejezés

1

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
13.05.2013
Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága ülésének jegyzőkönyve

2

Správa komisie pre rozvoj mesta 06.05.2013
- A városfejlesztési bizottság beszámolója

3

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 7.5.2013
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Bende Štefan

4

Správa komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 7.5.2013
- Az oktatás-, művelődésügyi és sportbizottság beszámolója

PaedDr. Héder Ágnes

5

Správa finančnej komisie zo dňa 7.5.2013
- Pénzügyi bizottság beszámolója

Mácza Mihály

Mgr. Bača Juraj

Ing. Győrfy László

