Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva
A Képviselő-testület ülésének programja
16.04.2015
1.

Otvorenie – Megnyitó

2.

Interpelácie a otázky
- Interpellációk és kérdések

3.

Informatívna správa o plnení uznesení
- Tájékoztató beszámoló a határozatok teljesítéséről

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Komárno č. 2/2013, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne
A návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk
v Komárne
A
/2015 sz. ÁÉR, amely megszünteti a Komáromi
többfunkciós sportpályák szabályzatáról rendelkező 2/2013
sz. ÁÉR-t és Szabályzat a Komáromi többfunkciós
sportpályák használatára

Ing. Kóňa Bohumír

5.

Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí
výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2015.
- Javaslat a 8/2014 sz. ÁÉR módosítására

6.

Návrh na podpísanie „Vyhlásenia CIVITAS Forum“
- Javaslat a „CIVITAS Forum nyilatkozat“ aláírására

7.

8.

Informatívna správa k zámeru Obnova mikroregiónu na sídliskách
mesta Komáro
- Beszámoló a Komárom város lakótelepi mikrorégiós felújítási
tervéről
Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb Mesta Komárno na rok 2014
- Komárom város szociális szolgáltatásairól szóló közösségi
tervezetének 2014 – es évi megvalósítási terve kiértékelése

Ing. Weszelovszky Gabriel

Ing. arch. Besse Katalin
Ing. arch. Besse Katalin

Ing. Dubányová Katarína

Ing. Bednáriková Katarína

9.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

10.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyi ügyekben

11.

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

12.

Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry
- Kérvények és javaslatok oktatási és művelődési ügyekben

Ing. Weszelovszky Gabriel

13.

Žiadosti a návrhy na úseku športu
- Kérvények és javaslatok sportügyekben

Ing. Weszelovszky Gabriel

14.

Parkovací systém mesta Komárno
- Komárom város parkolási rendszere

Ing. Kóňa Bohumír

Ing. Prodovszká Katarína

Mgr. Béla Keszegh

15.

Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe
mesta Komárno
- Javaslat Komárom város közútjainak egybefüggő javítására

Ing. Patus Alexander

16.

Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste
Komárno od 01. mája 2015 do 31.decembra 2015
- Javaslat a Komárom város helyi autóbuszközlekedés
forgalmának változtatására a 2015. május 1.– 2015.december
31. időszakra

Ing. Patus Alexander

17.

Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v
Komárne
- Javaslat a Komáromi városi rendőrség
alapdokumentumainak kidolgozására

JUDr. Varga Tamás

18.

Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v
Komárne
- Javaslat a Komáromi városi rendőrség kirendeltségének
létrehozására

JUDr. Varga Tamás

19.

Rôzne - egyéb

20.

Záver - Befejezés

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1.

Správa o plnení uznesenia č. 1165/2013
- Beszámoló a 1165/2013-as számú határozat teljesítéséről

2.

Informatívna správa o projekte: Sanácia environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR
- Informatív anyag: Környezet szennyező anyagok szanálása

Mgr. Gráfel Ľudovít

3.

Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo
dňa 31.03. 2015
- A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság
beszámolója

JUDr. Varga Tamás

4.

Správa Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa
30.03.2015
- A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

5.

Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 25.03.2015
a 30.03.2015
- Az oktatási, kultúrális és ifjúsági bizottság beszámolója

6.

Informatívna správa Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 30.03.2015
A városfejlesztési bizottság beszámolója

JUDr. Bende Štefan

7.

Správa komisie športu
- A sportbizottság beszámolója

Ing. Glič Konštantín

8.

Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
31.03.2015
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának
beszámolója

9.

Správa finančnej komisie zo dňa 31.03.2015
- A pénzügyi bizottság beszámolója

Ing. Dobi Róbert

Mgr. Batta György

Mgr. Szénássy Tímea

Kovács Dávid

Ing. Szabó Béla

