
PROGRAM  ZASADNUTIA  2. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA 

15.12.2022 
 

1. Otvorenie – Megnyitó  
2. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva  

- A városi képviselőtestület képviselőjének eskütétele 
 

3. Interpelácie a otázky 
- Interpellációk és kérdések 

 

4. Správa o plnení uznesení 
- Beszámoló a határozatok teljesítéséről 

PhDr. Ingrid Szabó 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Komárno na 1. polrok 2023 

- A főellenőr 2023-as év 1. félévi ellenőrzési terve 

Mgr. Csintalan Miklós 

6. Podnikateľský plán na rok 2023 spoločnosti CALOR, s.r.o.  
- A CALOR, Kft. üzleti terve a 2023-as évre 

Ing. Béla Balogh 
 

7. Podnikateľský plán na rok 2023 spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
- A COM-MÉDIA, Kft. üzleti terve a 2023-as évre 

Peter Czékus 
 

8. Žiadosť spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
o nerovnomerné zasielanie finančných  prostriedkov v roku 2023 

- A COM-MÉDIA, Kft. kérelme a pénzügyi hozzájárulás nem 
egyenletes továbbítására 2023-ban 

Peter Czékus 
 

9. Podnikateľský plán na rok 2023 príspevkovej organizácii COMORRA 
SERVIS 

- A COMORRA SERVIS járulékos szervezet üzleti terve a 2023-
as évre 

Ing. Gabriel Kollár 
 

10. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 
2023-2025 

- A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének 
tervezete a 2023-2025-ös évekre 

Ing. Gabriel Kollár 
 

11. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressy 
na rok 2022 - účelový kapitálový príspevok 

- Javaslat az Egressy Béni VMK 2022 –s költségvetésének 
módosítására – célirányos tőkejellegű hozzájárulás 

Mgr. art. Róbert Lakatos 

12. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressy– 
vlastné príjmy 

- Javaslat az Egressy Béni VMK 2022-s költségvetésének 
módosítására – saját bevételek 

Mgr. art. Róbert Lakatos 

13. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 príspevkovej organizácie Mestského 
kultúrneho strediska Béni Egressy  

- Az Egressy Béni Városi Művelődési központ költségvetésének 
tervezete a 2023-2025-ös évekre 

Mgr. art. Róbert Lakatos 

14. Návrh VZN č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno 
číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov 
Komárno v znení VZN č. 7/2018, VZN č. 6/2019 a VZN č. 7/2021 

- Javaslat a .../2022 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és 
kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. 
alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások 
köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó 
térítéséről módosítva a 7/2018 sz. ÁÉR, 6/2019 sz. ÁÉR és 
7/2021 sz. ÁÉR 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

15. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie 
ZpS 

- Javaslat a behajthatatlan követelések leírására az Idősek 
otthonában 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

16. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu ZpS 
- Az Idősek otthona költségvetésének módosítása 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 



17. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno RO - ZpS 
Komárno na r. 2022  

- Az Idősek otthona költségvetésének módosítása 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

18. Návrh na schválenie rozpočtu ZpS na roky 2023-2025 
- Az Idősek otthona költségvetésének tervezete a 2023-2025-ös 

évekre 

PhDr. Mgr. Hedviga 
Polgárová 

19. Podnikateľský plán na rok 2023 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. a 
návrh Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016 so 
spoločnosťou KOMVaK, a.s. 

- A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2023-as évre és javaslat a 
2016.6.30-i bérleti szerződés 8. kiegészítésének 
elfogadására 

Mgr. Patrik Ruman 

20. Podnikateľský plán na rok 2023 spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s. 
- A KN SMART SERVIS, Rt. üzleti terve a 2023-as évre 

JUDr. Tamás Varga 

21. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 
a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 
2024, 2025 

- Komárom Város költségvetésének tervezete a 2023-as évre 
és előzetes költségvetési tervezete a 2024 és 2025-ös évekre 

Ing. Bohumír Kóňa 

22. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
- Kérvények és javaslatok pénzügyekben 

Návrh na úpravu podmienok úveru na súvislú ucelenú opravu miestnych 
komunikácií v správe Mesta Komárno 

- Javaslat az útfelújítási kölcsön feltételeinek módosítására 
 

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 v 
súvislosti s projektom „Zlepšenie environmentálnych aspektov 
sídliskových vnútroblokových priestorov“ 

- Javaslat a 2022-es költségvetés módosítására a „Zlepšenie 
environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových 
priestorov“ projekt kapcsán 

 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Lidl Čistinka“  

- Javaslat pályázati önrész jóváhagyására „Lidl Čistinka“ projekt 
kapcsán 

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 7 k Zmluve o ukladaní komunálneho 
odpadu  

- Javaslat a hulladék tárolásáról szóló szerződés 7. számú 
szerződéskiegészítésének megkötésére 

 
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 
2022 

- Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés 
módosítások a 2022-es évben 

 Ing. Bohumír Kóňa 
 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 
 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 
 
 
 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 
 
 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 
 
 
 

Ing. Bohumír Kóňa 
 
 

23. Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2022 o priznaní finančnej dotácie z 
fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia,  
tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce 
obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno  

- Javaslat a .../2022 sz. ÁÉR-re, mely tárgyalja a polgármesteri 
alapból nyújtott pénzügyi támogatást a környezetvédelem, a 
lakosság egészséges élet- és munkamódszerének 
megteremtését és védelmét, valamint a természeti értékek 
megőrzését 

Mgr. Béla Keszegh 

24. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3. Q. 
2022 

- Beszámoló a közbeszerzésekről 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 



25. Návrh VZN Mesta Komárno č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno v znení 
VZN č. 4/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 11/2020 

- Javaslat a …/2022 sz.ÁÉR-re, amely változtatja és kiegészíti a 
08/2017 sz. ÁÉR Komárom város által nyújtott szociális 
szolgáltatásokról, módosítva 4/2019 sz. ÁÉR, 14/2019 sz. 
ÁÉR, 11/2020 sz. ÁÉR   

Mgr. János Bajkai  
 

26. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 
12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. 5/2022 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v ZUŠ 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, Komárom város fenntartói köréhez tartozó 
óvodák, iskolai klubok, művészeti alapiskola, 
szabadidőközpont és az iskolakonyhák illetékeinek összegéről 

Mgr. János Bajkai  
 

27. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry 
- Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben  

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 – 
vybudovanie multifunkčného ihriska pre MŠ Vodná 

- Javaslat Komárom város 2022. évi Programozott 
költségvetésének módosítására – multifunkciós játszótér 
kiépítése a Víz utcai ovodában 

 
Žiadosť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o 
pridelenie finančných prostriedkov na mzdy asistentov učiteľa 

- Komárom város fenntartásában működő alapiskolák kérvénye 
pénzügyi támogatás jóváhagyására a tanári aszisztensek 
bérére 

 
Žiadosť ZŠ M. Jókaiho s VJM o preklasifikovanie finančných prostriedkov 

- A Jókai Mór alapiskola kérvénye pénzügyi források 
átcsoportosítására 

 
Návrh Výzvy na predkladanie ponuky „Zabezpečenie a organizácia 
celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 
2026“ 

- Javaslat ajánlatkérésre  "A 2023., 2024., 2025., 2026. évi 
komáromi városi ünnepségek szervezése és bebiztosítása” 
tárgyában 

Mgr. János Bajkai 

28. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
- Kérvények és javaslatok lakásügyekben 

 
Pridelenie mestských nájomných bytov v Novej Stráži 

- Az Őrsújfalusi lakások kiutalása 
 

Návrh na zmenu programového rozpočtu 2022 - poistné plnenie 
- Javaslat költségvetés módosítására 2022-ben - biztosítás 

           Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

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

Mgr. Mónika Nagy 
Telkesi 

30. Plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2023 
- A Komáromi Képviselő-testület üléseinek első féléves terve a 

2023- as évben 

Mgr. Béla Keszegh 

31. Rôzne - Egyéb  
32. Záver – Befejezés  

 
 



 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
   
 
1. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta 

zo dňa 28.11.2022 
- A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság   

beszámolója  

Ing. Zoltán Bujna  

2. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 29.11.2022 
- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója 

Mgr. Tímea 
Szénássy 

3. Správa finančnej komisie zo dňa 30.11.2022 
- A pénzügyi bizottság beszámolója 

Mgr. Patrik Ruman  

4. Správa komisia pre otázky sociálne, bytové a verejného poriadku 28.11.2022 
- A szociális, lakásügyi és közrendi bizottság beszámolója 

Mgr. Magdaléna 
Tárnok 

 
 
 


