PROGRAM ZASADNUTIA 33. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 33. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA
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Otvorenie – Megnyitó
Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
Správa o plnení uznesení
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
 Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok
2022
- A főellenőr 2022-es év 2. félévi ellenőrzési terve
Návrh na zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2022
 Az Idősek otthona költségvetésének módosítására 2022-ben
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy Egressy Béni Városi Művelődési Központ
 Javaslat az Egressy Béni VMK költségvetésének módosítására
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
 Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
 Kérvények és javaslatok pénzügyekben
REKO RECYCLING spol. s r.o. – Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 6 k
Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu
 Javaslat a hulladék tárolásáról szóló szerződés 6. számú
szerződés kiegészítésének megkötésére
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
 Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Návrh VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č.
12/2019 v znení VZN č. 5/2021 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 a .../2022 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 12/2019
sz. ÁÉR-t az 5/201-es ÁÉR módosításában
Žiadosti a návrhy na úseku školstva
 Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q
2022
 Beszámoló a közbeszerzésekről
Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú.
Komárno – Nová Stráž“
 Petíció a hulladéklerakó építésének és üzemeltetésének
szándékával szemben Őrsujfalun
Petícia „proti zámeru predaja mestských pozemkov a výstavbe obytných
blokov“
 Petíció „városi földek eladásának és tömbházak építésének
szándéka ellen”
Petícia – žiadosť o zmenu územného plánu v Komárne medzi ulicami
gen. Klapku a J. Selyeho – zmena funkčného využitia na verejnú parkovú
zeleň bez možnosti zastavania
 Petíció – kérelem területrendezési terv módosítására
Komáromban a Klapka György u. és a Selye u. közt - nyilvános
zöldterületre (parkra) való átminősítés beépítés lehetősége nélkül
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 v meste Komárno
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Javaslat Komárom város választókerületeinek és a képviselők
számának meghatározására az egyes választókerületekben
a 2022 évi önkormányzati választásokhoz
Návrh na uznesenie k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora
 Javaslat a polgármester munkaköre terjedelmének
meghatározására
Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno
 Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej
podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
 Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz.
alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság
tevékenységéről
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na 3. kvartál 2022
 A Komáromi Képviselő-testület üléseinek terve a 3. negyedévben
2022-ben
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 územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
zo dňa 30.05.2022
 A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
beszámolója
Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 31.05.2022
 Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
Správa finančnej komisie zo dňa 01.06.2022
A pénzügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 30.05.2022
A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa
01.06.2022
A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
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