PROGRAM ZASADNUTIA 11. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
30.10.2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie
- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o.
 A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre
Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na
rok 2019
 Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének
módosítására
Požiadavky príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérelmei
KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu
Nitra
 A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának
megtérítéséhez
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
Návrhy na podanie žiadostí o finančnú dotáciu
Javaslatok pályázati kérvények beadására
Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
k 30.09.2019
 Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
 Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh
VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019
 Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz. módosítása
és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező
részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v
centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno
 Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város
fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok, művészeti
alapiskola, szabadidőközpont és az iskolakonyhák illetékeinek
összegéről
Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
 Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Zámer vytvorenia mestského podniku pre komunálnu obsluhu mesta
 A szándék városi cég létrehozására a kommunális szolgáltatások
kiszolgálására
Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno
 Komárom Város tömegközlekedési koncepciójának tervezete
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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Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.10.2019
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 16.10.2019
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa komisie verejného poriadku a dopravy
zo dňa 15.10.2019
- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj
mesta zo dňa 16.10.2019
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 15.10.2019
- A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.10.2019
- Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
15.10.2019
- A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság
beszámolója
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