Szepsi Város Képviselőtestülete 11-dik ülésén az alábbi programpontokat vitatta meg:
1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- a javaslati bizottság megválasztása
2. Lakhatási rendszer elfogadása, átmeneti lakhatás elemekkel.
3. Az Environmentális Alapról szóló 2004 évi 587 számú törvény, egyes törvények módosítása és
kiegeszítése mellett a 4-dik §-ának 1a) bekezdésétől 1c) bekezdés értelmében a 2020-as évre szóló
támogatási kérelem benyújtása.
4. Javaslat a város 2019-es költségvetésének 16-dik módosítására, 16-dik költségvetési intézkedéssel.
5. Egyéb.
6. Befejezés.

1. pont

155/2019 számú határozat
Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása

Szepsi Város Képviselőtestülete:
a) megválasztja
a jegyzőkönyv hitelesítésére Norbert Krušinský-t és Vojtech Bodnár-t
b) tudomásul veszi,
hogy jegyzőkönyvírónak Henrieta Tóthová-t jelölték ki
c) jóváhagyja az előterjesztett programot:
4-dik pont pontosításával – Javaslat a város 2019-es költségvetésének 17-dik módosítására,
17-dik költségvetési intézkedéssel.
d) megválasztja
a javaslati bizottság tagjaivá: Zachariaš István-t és Július Grulyo-t,
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a képviselőtestületi tagok többsége jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2019.10.30-án

156/2019 számú határozat
2. pont

Lakhatási rendszer elfogadása, átmeneti lakhatás elemekkel.

Szepsi Város Képviselőtestülete:
 jóváhagyja
Lakhatási rendszert, átmeneti lakhatás elemekkel a kidolgozott módosításokkal.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a képviselőtestületi tagok többsége jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2019.10.30-án

157/2019 számú határozat
3. pont

Az Environmentális Alapról szóló 2004 évi 587 számú törvény, egyes törvények
módosítása és kiegeszítése mellett a 4-dik §-ának 1a) bekezdésétől 1c) bekezdés
értelmében a 2020-as évre szóló támogatási kérelem benyújtását

Szepsi Város Képviselőtestülete:
 jóváhagyja
Az Environmentális Alapról szóló 2004 évi 587 számú törvény, egyes törvények módosítása és kiegeszítése
mellett a 4-dik §-ának 1a) bekezdésétől 1c) bekezdés értelmében a 2020-as évre szóló támogatási kérelem
benyújtását a C1 szelektált háztartási hulladék tevékenység keretén belül.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a képviselőtestületi tagok többsége jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2019.10.30-án

156/2019 számú határozat
4. pont

Javaslat a város 2019-es költségvetésének 17-dik módosítására, 17-dik
költségvetési intézkedéssel

Szepsi Város Képviselő testülete a pont megvitatása után:


jóváhagyja

2019 február 14-én jóváhagyott 46/2019 számú határozat, a területi önkormányzatok költségvetési
szabályairól valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2004 évi 583 számú
törvény 14 § alapján a polgármester 2019. szeptember 20-án jóváhagyott 6/2019 számú
költségvetési intézkedését, 2019. szeptember 30-án jóváhagyott 7/2019 számú költségvetési
intézkedését valamint a 2019. október 10-én jóváhagyott 8/2019 számú költségvetési intézkedését.


jóváhagyja

17. változtatást a város 2019-es költségvetésének, beleértve a 17.számú költségvetési intézkedés
programjait, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól valamint egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló 2004 évi 583 számú törvény 14 § 2 bekezdésének b), c) és
d) pontjának alapján, bővebben:
Befolyt bevétel:
10 849 678 EUR
ebből költségvetési szervek:
632 024 EUR
Tőkejövedelem:
124 823 EUR
ebből költségvetési szervek:
0 EUR
Pénzügyi műveletek bevételei:
770 395 EUR
Összbevétel:
11 744 896 EUR

Folyó kiadások:
10 272 821 EUR
ebből költségvetési szervek: 5 117 942 EUR
Tőkekiadás:
1 297 432 EUR
ebből költségvetési szervek:
0 EUR
Pénzügyi műveletek kiadásai:
170 343 EUR
Összes kiadás
11 740 596 EUR

 tudomásul veszi
a Főellenőr álláspontját a város 2019-as költségvetés tizenhetedik változtatásához.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a képviselőtestületi tagok többsége jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2019.10.30-án

