Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva
dňa 22.05.2014

1

Otvorenie – Megnyitó

2

Interpelácie - interpellációk

3

Kontrola plnenia uznesení
- A határozatteljesítések ellenőrzése

4

Informatívna správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
- Tájékoztató az elvégzett ellenőrzésekről

Mgr. Csintalan Miklós

5

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013
- A főellenőr álláspontja a 2013-as év zárszámadásához

Mgr. Csintalan Miklós

6

Záverečný účet – výsledky hospodárenia za rok 2013
- Zárszámadás – a 2013. év gazdasági eredményei

7

Správa o výsledku hospodárenia obchodných spoločností mesta
- Beszámoló a városi cégek gazdasági eredményeiről

8

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2014
- Javaslat Komárom Város 2014. évi Programozott
költségvetésének módosítása

Ing. Kóňa Bohumír

9

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben

Ing. Kóňa Bohumír

10

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

11

Odovzdanie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS
- Komárom
Város
vagyonának
a COMORRA
SERVIS
kezelésébe történő átadása

MUDr. Marek Anton

12

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Komárno č. 2/1991 o zriadení mestskej polície a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č...../2014, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/1991
o zriadení mestskej polície
- Komárom
város
2/1991
sz.
a városi
rendőrség
megalakításának
Általános
érvényű
rendelete
ellen
benyújtott Ügyészi tiltakozás megtárgyalása és Komárom
város .... /2014 sz. Általálos érvényű szabályrendelete, amivel
megváltoztatja Komárom város 1991/2 sz. a városi rendőrség
megalakításáról
rendelkező
Általános
érvényű
szabályrendeletét

JUDr. Novák Vojtech

13

Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2014
- Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi
tervezetének 2014-es évi megvalósítási tervére
Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže
- Kérvények
és
javaslatok
oktatási,
művelődési
és
sportügyekben

Ing. Dubányová Katarína

14

Mgr. Gráfel Ľudovít

Ing. Kóňa Bohumír

Konatelia spoločnosti

Ing. Prodovszká Katarína

Ing. Weszelovszky Gabriel

15

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

16

Žiadosti a návrhy v bytových veciach
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben

17

Informácia o zmeny pôvodného návrhu plavárne a zimného
štadiónu
- Tájékoztatás az uszoda és a műjégpálya megváltozott
tervezetéről

18

Rôzne - Egyéb

19

Záver - Befejezés

Ing. Dubányová Katarína

Ing. Bednáriková Katarína

Mgr. Bača Juraj

_______________________________________________________________________________

1

Záznam zo zasadnutia komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo
dňa 7.5.2014
- Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója

2

Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 7.5.2014
– A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Bende Štefan

3

Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 6.5.2014
- Az oktatási- és művelődésügyi bizottság beszámolója

PaedDr. Héder Ágnes

4

Správa komisie pre rozvoja mesta zo dňa 05.05.2014
- A városfejlesztési bizottság beszámolója

5

Správa komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 6.5.2014
- A környezetvédelmi bizottság beszámolója

6.

Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2014
- A pénzügyi bizottság beszámolója

Mácza Mihály

Mgr. Bača Juraj

JUDr. Varga Tamás

Ing. Győrfy Lászó

