Návrh programu na zasadnutie
Komisie školstva, kultúry a mládeže pri MZ v Komárne
Termín: 25. januára 2016 o 1500 hod. v obradnej sieni MsÚ Komárno
Návrh programu:
A. Žiadosti a návrhy na úseku školstva
1. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2016 – pripomienkovanie
(materiál TE-563/2016)
2. Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno
(materiál TE-576/2016)
3. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na roky 2016-2018
(materiál TE-577/2016)
4. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacie
správy) škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
(materiál TE-598-618/2016)

B. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry
1. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť
(materiál TE-619/2016)

C. Rôzne
1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2015
(materiál TE-597/2016)

Az Iskolaügyi, kultúr és ifjúságügyi bizottság ülésének
programjavaslata
Idıpont: 2016 január 25-e 1500 órakor a Komáromi Városi Hivatal esketıtermében
Programjavaslat:
A. Kérvények és javaslatok iskolaügyi dolgokban
1. Javaslat a /2016 sz. általános érvényő rendelet elfogadására, amely meghatározza a
mővészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai
intézmények egy diákjára esı dotációjának magasságát a mőködtetésre és a bérekre
a 2016-os évben – véleményezés
(TE-563/2016 sz. anyag)
2. Javaslat a /2016 sz. általános érvényő rendelet elfogadására, amely a város által
fenntartott iskolák körzetesítésének szabályozásáról és a tanköteles gyermekek
iskolai beíratkozási helyének és idıpontjának meghatározásáról szól
(TE-576/2016 sz. anyag)
3. Komárom város fenntartásában lévı iskolák és iskolai intézmények költségvetés
javaslata a 2016-2018-as évekre
(TE-577/2016 sz. anyag)
4. Jelentés Komárom város fenntartásában lévı iskolák és iskolai intézmények
nevelési–oktatási tevékenységeinek eredményeirıl és feltételeirıl
(TE-598-618/2016 sz. anyag)
B. Kérvények és javaslatok kultúr ügyekben
1. Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város költségvetésébıl kultúr és
mővészeti tevékenységekre
(materiál TE-619/2016)

C. Egyéb
1. Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2015-ös
évben
(materiál TE-597/2016)

