Program 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
dňa 26. marca 2009
1.

Otvorenie - Megnyitó

2.

Interpelácie – Interpelláció

3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v
Komárne
* Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

Ing. Peter Kovács

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
* Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok
2008
* Beszámoló a 2008-as évben végzett ellenőrzésekről és
panaszok, valamint a petíciók intézéséről

Mgr. Miklós Csintalan

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
* Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Katarína Dubányová

7.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
* Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Katarína Dubányová

8.

Návrh VZN mesta Komárno č…../2009 o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
* Komárom város általános érvényű rendelete a gyermekek
szociáljogi védelméhez és a szociális gondnokság megvalósításához
nyújtott pénzügyi juttatásokról

Ing. Peter Kovács

9.

Návrh VZN mesta Komárno č…../2009 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta
Komárno
* Komárom város általános érvényű rendelete a Komárom város
területén nyújtott szociális szolgáltatásokról, a térítés módjáról és
mértékéről

Ing. Peter Kovács

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
* Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

Ing. Gabriel Weszelovszky

11.

Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne
* Javaslat a Komáromi Városi Hivatal szervezeti struktúrájának
módosítására

Ing. Peter Kovács

12.

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Komárno č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č.
10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení VZN č. 10/2008.
* Javaslat Komárom Város .../2009 sz. általános érvényű
rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Komárom Város 10/2003
számú általános érvényű rendelet a levegőtisztaságról és
a légszennyezésért fizetendő illetékekről a 10/2008 sz. általános
érvényű rendelettel összhangban

Ing. Peter Kovács

13.

Informatívna správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne
č. 1049/2008
* Informatív jelentés a Komáromi Képviselőtestület 1049/2008 sz.
határozatához

Ing. Peter Kovács

14.

Žiadosť Doroty Feketeovej k zmene uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 348/2000
* Feketeová Dorota kérvénye a Komáromi Képviselőtestület
348/2000 sz. határozat megváltoztatásához

Ing. Štefan Zámbó

15.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
*Kérvények és javaslatok pénzügyekben

PaedDr. Tibor Papp

16.

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

Ing. Béla Sánta

17.

Návrh bodovej diferenciácie územia mesta Komárno
* Komárom város ponttérképének javaslata

Ing. Peter Kovács

18.

Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008
* Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz.
módosítására

Ing. Peter Kovács

19.

Rôzne - Egyéb
Informatívna správa ohľadne očakávanej návštevy družobných miest
Mesta Komárno z príležitosti XVIII. Komárňanských dní v roku 2009
* Beszámoló a 2009. évi XVIII. Komáromi napokra érkező
testvérvárosi látogatásokról
Zmena konateľa VIATOR, s.r.o.
* Ügyvezetőváltás a VIATOR kft.-ben

20.

Ing. Peter Békési

MUDr. Tibor Bastrnák

Záver - Befejezés

Informatívne materiály:
1. Zápisnica Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.3.2009
* A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2009.3.11-i ülésének jegyzőkönyve
2. Zápisnica Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 10.3.2009
* Az Oktatásügyi, művelődésügyi, sport és ifjúságügyi bizottság 2009.3.10-i ülésének jegyzőkönyve
3. Zápisnica Finančnej komisie zo dňa 5.2.2009, 19.2.2009, 5.3.2009, 12.3.2009 a 17.3.2009
*A Pénzügyi bizottság 2009.2.5, 2009.2.19, 2009.3.5, 2009.3.12, 2009.3.17-i üléseinek jegyzőkönyvei
4. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 10.3.2009 a 17.3.2009
* Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottság 2009.3.10, 2009.3.17-i beszámolói
5. Zápisnica Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 3.3.2009
* A Környezetvédelmi és közrendi bizottság 2009.3.3-i ülésének jegyzőkönyve
6. Zápisnica Komisie pre rozvoj mesta zo dňa 10.2.2009 a 24.2.2009
* A Városfejlesztési bizottság 2009.2.10, 2009.2.24-i beszámolói

