
PROGRAM  ZASADNUTIA  15. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 15. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

27.02.2020 
 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  

2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Komárna  

 Komáros Város főellenőrének megválasztása 

Mgr. Béla Keszegh 

3. Personálne zmeny v COM-MÉDIA, spol. s r. o. - oznámenie výberovej 
komisie zriadenej na otváranie obálok prihlášok do výberového konania 
na pozíciu konateľa spoločnosti 

 Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA Kft–nál - a pályázati bizottság 
jelentése a benyújtott pályázatok elemzéséről a COM-MÉDIA Kft 
ügyvezetői pozíció betöltésére 

Mgr. Béla Keszegh 

4. Interpelácie a otázky 

 Interpellációk és kérdések 

 

5. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

Ing. Kováčová Denisa 

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

Mgr. Csintalan Miklós 

7. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, 
spol. s r.o. 

 A COM-MÉDIA Kft üzleti terve a 2020-as évre 

Peter Czékus 

8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 
2020-2022 

 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetési javaslata 
a 2020-2022- es időszakra 

Mgr. Tomáš Nagy 

9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressyho na roky 
2020 – 2022 

 Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetési 
javaslata a 2020-2022- es időszakra 

Mgr. Art. Róbert Lakatos 
 

10. Návrh VZN mesta Komárno č..../2020, ktorým sa určí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia 
na kalendárny rok 2020 

 Javaslat a.../2020 sz. ÁÉr-e, amely meghatározza a művészeti 
alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az 
iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát  a 
működtetésre és a bérekre a 2020-as évben  

Mgr. János Bajkai  
 

11. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Komárno na rok 2020 až 2022 

 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai 
intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre 

Mgr. János Bajkai  
 

12. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia 

 Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. 
évi költségvetésének módosítására – normatív dotáció 

Mgr. János Bajkai  
 

13. Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ 
rozmarínovej 

 „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában“ projekt 
megvalósítása a Rozmarin utcai alapiskolában 

Mgr. János Bajkai 

14. Informatívna správa o výsledkoch výberových konaní v mesiaci január 
2020 

 Tájékoztató 2020 januári igazgatóválasztások eredményeiről 

Mgr. János Bajkai  
 

15. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 
2019 – informatívna správa  

 Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés 
módosítások a 2019-es évben 

Ing. Bohumír Kóňa 



16. Návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie 

 Határozati javaslat  a támogatási kérelem benyújtására 

Ing. Adrianna Bíró  

17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 

 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben 

PhDr. Ingrid Szabó  

18. Návrh na schválenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 
2020-2022 

 Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2020-2022- es 
időszakra 

PhDr.Mgr. Hedviga 
Polgárová 

19. Rôzne - Egyéb  

20. 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 školstva a kultúry zo dňa 13.02.2020 
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Tímea Szénássy  

2. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj 
mesta zo dňa 10.02.2020 

- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 
beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna  

3. Správa finančnej komisie zo dňa 12.02.2020 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Patrik Ruman  

 


