
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a  
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo 

Fiľakove 
 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 
28. novembra 2019 

______________________________________ 
 
 

Prítomní: 
Predseda komisie : 
Ing. László Kerekes 
Členovia:  
Mgr. Marian Bozó 
Mgr. Ildikó Kotlárová 
Bc. Pavel Kaško 
Mgr. Andrea Reiszová 
PhDr. Róbert Rubint 
Ospravedlnený:  
Bc. František Mojzeš 
 
Ďalší prítomní: 
Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora mesta 
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 
Ing. Judita Mihályová – hlavná kontrolórka  mesta 
Členovia a zapisovateľky  komisií pri MZ vo Fiľakove. 
 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie otvoril zástupca primátora mesta a všetkých prítomných 
privítal. 

 
 
 
 



K bodu č. 2) Návrh  rozpočtu  mesta na roky 2020-2022 
Pani prednostka oboznámila členov komisií  s návrhom rozpočtu na rok 

2020 formou prezentácie. Ďalej členov jednotlivých   komisií  informovala o 
rozvojových aktivitách mesta na rok 2020. 

Pripomienky komisií k návrhu rozpočtu treba odovzdať do 09.12.2019. 
 

 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež nemala k predloženému 
návrhu žiadne pripomienky.  
  
                                                                
K bodu č. 3) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pán primátor vyhlásil dnešné 
rokovanie za ukončené.  
 
 
                                                                                        Ing. László Kerekes, v. r.  
                                                                                        predseda komisie   
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               
                 zapisovateľka komisie 
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