Meghívó
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 13 § 4a) bekezdésének alapján ezúton
meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 10-dik ülését, amelyet
2019. szeptember 19-én (csütörtök) 09.00 órai kezdettel
tartunk a Szepsi 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 teljesítésének ellenőrzése.
5. A polgármester és a városi hivatal jelentése.
6. A főellenőr tevékenységének eredményéről szóló 4/2019 számú jelentés valamint ellenőrzés
eredményéről szóló HK/4/2019 számú jelentés és ellenőrzés eredményéről szóló HK/5/2019 számú
jelentés.
7. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés
terén.
8. A 2019-2021-es évekre szóló városi rendőrség tevékenységének koncepciója valamint a 2019-2021es évekre szóló bűnmegelőzési és más társadalomellenes tevékenység koncepciója.
9. A 626/2018 számú határozat eltörlése, amellyel jóváhagyták a város tulajdonának átruházási
szándékát a Szlovák Állam javára – Správa štátnych hmotných rezerv SR részére.
10. A város 2019-es költségvetésének teljesítése 2019. június 30-ához.
11. Javaslat a város 2019-es évi költségvetésének 13 számú módosítására a 2019/13 számú
költségvetési intézkedéssel.
12. A Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítása.
13. Javaslat a PKF a.s. részvényeinek eladási szándéka.
14. Kintlevőségek behajtása 2018-ban, és 2019 június 30-ához.
15. Javaslat a háztartási hulladék és apró építkezési hulladék illetékének meghatározásáról szóló 99.
számú általános érvényű rendelet 1. számú módosítására.
16. Szepsi Város Díjazottai – ÁÉR javaslata.
17. Javaslat a város belépésére az Únia miest Slovenska-ba.
18. Javaslat helyi városi lap kiadására és a média terv aktualizációja.
19. Az Agro-perfect, s.r.o. Moldava nad Bodvou kérelme földterület megvételére (a Poľovník borozó
előtti terület)
20. Javaslat Rutkai Oto és Rutkai Štefan tulajdonában lévő földterület előszerződésének jóváhagyására.
21. Javaslat iskolai tanács tagjainak delegálására.
22. Javaslat a Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou bérleti szerződésének
meghosszabbítására.
23. Javaslat nem lakás célú helyiségek bérbeadására a Sociálna poisťovňa részére.
24. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására az Északi utcai Alapiskola számára.
25. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására a Szepsi Városi Művelődési Központ számára.
26. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására a Szepsi Művészeti Alapiskola számára.
27. Egyéb.
28. Befejezés.
Kérem a meghívottak pontos megjelenését!
Szepsiben, 2019. szeptember 3-án
JUDr. Ing. Borovský Slavomír,
polgármester, s.k.

