Meghívó
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 13 § 4a) bekezdésének alapján ezúton
meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 16-ik ülését, amelyet
2020. január 30-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel
tartunk a Szepsi 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. Képviselői interpellációk.
3. Határozatok teljesítésének ellenőrzése.
4. A polgármester és a városi hivatal jelentése.
5. A főellenőr tevékenységének eredményéről szóló 1/2020 számú jelentés.
6. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés
terén.
7. Javaslat a városi sportklub igazgatójának kinevezésére.
8. Javaslat anyagi juttatások jóváhagyására az anyagi juttatásokat szabályozó 89-es számú általános
érvényű rendelet alapján.
9. Javaslat a 2019-es év Tartalék Alap anyagi eszközeinek felhasználására valamint javaslat a város
2020-as költségvetés I. számú módosítására I. számú költségvetési intézkedéssel.
10. Javaslat Szepsi város háztartási hulladék kezelésének biztosítására kiírt közbeszerzés feltételeinek
jóváhagyására.
11. A város csatlakozása a ,,Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v
úrovni miestnej územnej samosprávy” c. felhíváshoz - javaslat jóváhagyása.
12. Jelentés a 2018/2019-es iskolai év nevelő oktatói tevékenységéről, eredményeiről a város által
alapított iskolákban és iskolai intézményekben.
13. Javaslat a Matica slovenská bérleti szerződésének meghosszabbítására egyéni elbírálás alapján.
14. Javaslat Bodolló kataszterében lévő ingatlanrész megvételére Oto Rutkai és Štefan Rutkaitól.
15. Telekrész eladásának jóváhagyása az Agro-perfect s.r.o. társaságnak.
16. Javaslat telekrész eladására Tibor Tvergyák részére.
17. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására
a) a ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou – a Csehszlovák hadsereg utcai Alapiskola részére
b) a Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou – a városi művelődési k. részére
18. Szepsi Városa és a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat között kötött jövőbeli adásvételi szerződés
jóváhagyása- közérdekű árvízvédelmi építmény létrehozására
19. Egyéb
20. Polgárok hozzászólásai.
21. Befejezés.
Kérem a meghívottak pontos megjelenését!
Szepsiben, 2020. január 22-én
JUDr.Ing. Borovský Slavomír
polgármester

