
PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
V KOMÁRNE DŇA 24. NOVEMBRA 2022 

 
A KOMÁROMI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

2022. NOVEMBER 24. 
 

I. slávnostná časť – ünnepi rész 

1. Otvorenie – Megnyitó 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
- A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők kijelölése 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o 
zvolení primátorovi a poslancom zvoleného zastupiteľstva 

- Az önkormányzati választások eredményének ismertetése valamint a képviselők 
és a polgármester megválasztását igazoló tanusítványok átadása 

4. Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta  
- A megválasztott polgármester eskütétele 

5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva  
- A városi képviselőtestület képviselőinek eskütétele 

6. Vystúpenie zvoleného primátora mesta  
- A megválasztott polgármester beszéde 
 

Návrh programu rokovania – Javaslat a tárgyalás programjára: 
 

II. pracovná časť – hivatalos rész 

1. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  
- A hitelesítő, előkészítő és választási bizottság tagjainak megválasztása  

2. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva  

- A városi képviselő-testület üléseinek összehívására és vezetésére jogosult városi 
képviselő megbízása 

3. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
- Javaslat a városi tanács létrehozására és tagjainak megválasztására 

4. Návrh na zriadenie odborných komisií a voľba ich predsedov 
- Javaslat a szakbizottságok létrehozására és az elnökök megválasztására 

5. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií 
- Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére 

6. Schválenie poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych obradov  
- A házasságkötésekre kijelölt városi képviselők megválasztása 

7. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so 
skončením funkčného obdobia 2018- 2022  

- Javaslat a polgármester 2018-2022 hivatali idő lejártával kapcsolatos 
kihasználatlan szabadságának rendezésére 

8. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
na rok 2022 - normatívna dotácia 

- Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2022. évi költségvetésének 
módosítása - normatív támogatás 

9. Žiadosť ZŠ s VJM Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom o zmenu rozpočtu školskej jedálne v roku 2022  

- Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom kérvénye pénzügyi 
kiadások átcsoportosítására az iskolakonyhán a 2022-es évben 



10. Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB 
- Beleegyezés zálogjog létesítésére 

11. Personálna zmena v spoločnosti  CALOR, s.r.o., Komárno 
- Személyzeti ügy a CALOR, Kft.-nél Komárno 

12. Návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Komárno a 
spoločnosťou CALOR, s.r.o.  

- Komárom Város és a CALOR Kft. közötti bérleti szerződés 2. sz. kiegészítésének 
javaslata 

13. Záver - Befejezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


