Meghívó
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 13 § 4a) bekezdésének alapján ezúton
meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 20-dik ülését, amelyet
2020. június 22-én (hétfő) 10.00 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 HK 3/2020 számú jelentés.
6. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés
terén.
7. A város költségvetésének teljesítése 2020. március 31-hez.
8. Javaslat a város 2020-as költségvetésének 7. módosítására 7. költségvetési intézkedéssel.
8/1 Javaslat a városi művelődési központ 2020-as költségvetésének 1. módosítására.
9. Javaslat mezőgazdasági magántermelők nyilvántartását, a vállalkozási feltételeket, a helyi üzletek és
üzemek nyitvatartási és üzemeltetési idejét szabályozó 61. sz. ÁÉR 1. sz. módosítására.
10. Javaslat a vállalkozásra jogosult jogi és fizikai személyek regisztrációs kötelességeinek feltételeit és
a város területén illeték- és adófizetők bejelentési kötelességét szabályozó 62. sz. ÁÉR 1. sz.
módosítására.
11. Javaslat a lakosság részéről igényelt vissza nem térítendő anyagi juttatásokat szabályozó 96. sz. ÁÉR
1. sz. módosítására.
12. ,,Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej
územnej samosprávy” c. felhívásra való jelentkezési szándék jóváhagyása.
13. Javaslat vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmének benyújtására, amely hátrányos helyzetű
közösségek tankötelezettség előtti intézményének felújítására és építésére igényelhető - kódja:
OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
14. Javaslat anyagi juttatás kérelmének benyújtására régiófejlesztés támogatására.
15. Javaslat vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmére regionális és helyi szintű energetikai
szolgáltatások fejlesztésére.
16. Vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmének benyújtási szándéka ,,Modern technológia”
elnevezéssel.
17. Vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmének benyújtási szándéka urbanizált vidék víz visszatartó
intézkedéseire.
18. Javaslat a Penzión Bodva s.r.o. bérleti díjának csökkentésére és bérleti tárgyának módosítására.
19. Javaslat a város klubtagságára a Kelet-szlovákiai Vízművek Részvénytulajdonosai Klubjában.
20. Javaslat jövőbeli szerződés jóváhagyására tárgyi teher létrehozására a K3 s.r.o. Hviezdoslavova 38,
Moldava nad Bodvou javára – vezetékek áthelyezése céljából az Építők terén lévő élelmiszerbolt
átépítése miatt.
21. Egyéb
22. Polgárok hozzászólásai.
23. Befejezés.
Kérem a meghívottak pontos megjelenését!
Szepsiben, 2020. június 12-én
JUDr. Ing. Borovský Slavomír
polgármester

