Meghívó
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 13 § 4a) bekezdésének alapján ezúton
meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 3-ik ülését, amelyet
2019. február 14-én (csütörtök) 09.00 órai kezdettel
tartunk a Városi Művelődési Központ nagytermében
Fő utca 58, Szepsi
Program:
1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- a javaslati bizottság megválasztása
2. Polgárok hozzászólásai.
3. Képviselői interpellációk.
4. Határozatok ellenőrzése.
5. A polgármester és a városi hivatal jelentése.
6. A városi rendőrparancsnok jelentése a városi rendőrség tevékenységéről.
7. A főellenőr ellenőrzéséről szóló HK/1/2019-as számú jelentés, az ellenőrzés eredményéről
szóló HK/4/2018 és a HK /6/2018 sz. jelentések.
8. Javaslat a város alapszabályzatára.
9. Javaslat a szepsi képviselő testület tárgyalási rendjére.
10. Javaslat a szepsi városi tanács tárgyalási rendjére.
11. A nemzeti ellenőrző hivatal (NKÚ) jegyzőkönyve a szelektált háztartási hulladék hatékony
begyűjtéséről.
12. Javaslat a 2016-2020-as évekre szóló Hulladékgazdálkodási Programra.
13. A város pénzügyi eszközeinek gazdaságos felhasználásáról szóló alapelvek javaslata.
14. A városi vagyonnal való gazdálkodási alapelvek javaslata.
15. Javaslat a város területén működő iskolai intézmények működésére, munkabérre kapott - a
tanulói létszámhoz kötött - támogatás összegének meghatározásáról szóló általános érvényű
rendeletre.
16. Javaslat jogi személyeknek nyújtott anyagi juttatásokat szabályozó általános érvényű
rendeletre.
17. Javaslat a nappali foglalkoztató központ alapszabályzatára és házirendjére.
18. Javaslat Bodolló városrész címerére és lobogójára, a városrész lakóinak petíciója.
19. Javaslat a városrendezési terv 6. változásaira és módosításaira.
20. Javaslat a város tartalék alapjának felhasználására a 2019. évi költségvetésben.
21. A város költségvetéséből nyújtott anyagi támogatásokat szabályozó 89-es számú általános
érvényű rendelet alapján javasolt 2019-es évi anyagi juttatások jóváhagyása.
22. Javaslat hosszúlejáratú beruházási hitel felvételére.
23. Városi sportklub létrehozásának szándéka.
24. ,,Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania"
projekthez való csatlakozási szándék.
25. Kamera rendszer bővítése a ,,Bűnmegelőzés 2019" felhíváshoz való csatlakozási szándék.
26. ,,Sportfejlesztés támogatása 2019" felhíváshoz való csatlakozási szándék.
27. A Bartalos utcán álló 698 számú C1 lakóház eltávolítási szándéka.
28. Javaslat a város költségvetésének 2. számú költségvetési módosítására.
29. Zachraňujeme životy - nem lakás célú helyiségek bérlése egyéni elbírálás alapján.
30. Javaslat a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. szerveiben lévő, a várost képviselő
személyek változtatására.
31. A volt gyerekkórház bérleti szerződésének lezárása.
32. A képviselő testület ülésezésének terve.

33. Egyéb
- Szlovákia Köztársasági Elnökének választása - 2019 márciusa
- étkezési szokásokra vonatkozó nevelés támogatására nyújtott anyagi juttatás
34. Befejezés.
Kérem a meghívottak pontos megjelenését!
Szepsiben, 2019. február 4-én
JUDr.Ing. Borovský Slavomír, polgármester

