PROGRAM ZASADNUTIA 38. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 38. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
POKRAČOVANIE 14.02.2018 – FOLYTATÁS 2018.02.14.
Neprejednané body zo dňa 08.02.2018:
Nem tárgyalt pontok 2018.02.08-ról:
12. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu
mesta Komárno na rok 2018
- Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésből
tervezett tőke jellegű kiadásokra
13. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok
2018
- Javaslat a /2018 sz. ÁÉR elfogadására, 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 2018-as
évben
14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben
15. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017
- Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi
tervezetének 2017 - es évi megvalósítási terve kiértékelése
16. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2018
- Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi
tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervére
17. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben
18. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností
a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok
2017
- Beszámoló a 2017-os évben végzett ellenőrzésekről, valamint a
beérkezett panaszok és bejelentések intézéséről
19. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
20. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na
roky 2018-2020
- A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi
költségvetés tervezete
21. Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža
- Kisizsa városrész lakóinak petíciója
22. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017
- Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2017. évi
eredményeiről
23. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
24. Rôzne - Egyéb
25. Záver - Befejezés
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