PROGRAM ZASADNUTIA 7. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Personálne zmeny v MsKS Komárno
- Személyzeti ügyek a Komáromi Városi Művelődési Központban
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
Komárno za rok 2018
A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2018-as évi
gazdálkodásához
- ________________________________________________
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018
- Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018
- Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai
intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018:
- A 2018-as év gazdálkodásának kiértékelése:
a) Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ
b) CALOR, s.r.o. - CALOR, Kft.
c) COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
d) COMORRA SERVIS
Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému
- A városi parkolórendszer üzemeltetése
Návrh VZN Mesta Komárno č.…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v
Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018
- Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és
kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz.
alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről,
feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítéséről
Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
- Az Idősek otthona javaslatai
Personálne zmeny v spoločnosti Calor, s.r.o.
- Személyzeti ügyek a Calor, Kft.-nél
Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO
COMAROMIENSI, n. o.
- A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa
tagjainak kinevezése
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní
- Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta Komárno
- Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladási
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szándékának elfogadására és nyilvános kereskedelmi
versenytárgyalás meghirdetésére az ingatlan eladása céljából
Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach
Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení
VZN č. 28/2015
Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR
rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
k 30.04.2019
- Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q
2019
- Beszámoló a közbeszerzésekről
Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno
- Beszámoló Komárom városa biztonsági kamerarendszere
állapotáról
Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť
- Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság
összetételének változása
Rôzne - Egyéb
Záver - Befejezés
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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.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 06.05.2019
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 07.05.2019
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie verejného poriadku a dopravy
zo dňa 07.05.2019
- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 07.05.2019
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2019
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 06.05.2019
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
07.05.2019
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság
beszámolója
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