Meghívó
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 13§ 4a) bekezdésének alapján
ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselőtestület 33-dik ülését, amelyet
2021. december 16-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel
tartunk a Szepsi Művelődési Központ nagytermében, Fő utca 58.

Program:
1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
a. a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
b. a jegyzőkönyvvezető kijelölése
c. a javaslati bizottság megválasztása
2. Képviselői interpellációk és válaszadás.
3. Határozatok teljesítésének ellenőrzése.
4. A polgármester és a városi hivatal jelentése.
5. A községi önkormányzatokról szóló törvény 18dik §-a értelmében a főellenőr részére
jóváhagyott kivétel kérelmezése.
6. Jelentés a városi rendőrség feladatainak teljesítéséről a közbiztonság, kihágások és bűnözés
terén.
7. Javaslat a város területén működő oktatási intézmények működésére, munkabérére kapott –
a tanulói létszámhoz kötött – támogatás összegének meghatározásáról szóló 118-dik
általános érvényű rendelet 4-dik módosítására.
8. Javaslat az iskolákban és oktatási intézményekben fizetett részleges költségtérítés mértékét
szabályozó 113-dik általános érvényű rendelet 3-dik módosítására.
9. Javaslat a szociális szolgáltatásokat szabályozó 108-dik általános érvényű rendelet 3-dik
módosítására.
10. Javaslat a nyugdíjasok étkeztetéséhez nyújtott hozzájárulást szabályozó 98-dik általános
érvényű rendelet 3-dik módosítására.
11. Javaslat a helyi adók és háztartási hulladék illetékének meghatározásáról szóló 115-dik
általános érvényű rendelet 1. módosítására.
12. Javaslat a város 2020-as konszolidált éves jelentésének jóváhagyására.
13. Javaslat a város 2022-es évi valamint a 2023-2024-es évi költségvetésének jóváhagyására, a
főellenőr álláspontja.
14. Javaslat a városi művelődési központ 2020-es évi valamint a 2023-2024-es évi
költségvetésének jóváhagyására.
15. Javaslat a városi sportklub – Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 2021-es évi
költségvetésének módosítására.
16. Javaslat a városi sportklub – Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 2022-es évi
valamint a 2023-2024 évi költségvetésére.
17. A 2021-2027 program évre vonatkozó Szepsi Város Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Programja.

18. A város 2022-2027 évekre szóló szociális szolgáltatások közösségi tervezete.
19. A város 2022-2027 évekre szóló utasforgalmi fejlesztési koncepciója.
20. A város 2022-2027 évekre szóló kulturális koncepciója.
21. A város 2022-2027 évekre szóló sportfejlesztési koncepciója.
22. Gyűjtő udvar létrehozásának szándéka valamint annak technikai biztosítása.
23. Egyéb.
24. Polgárok hozzászólásai.
25. Befejezés.

Kérem a meghívottak pontos megjelenését!
Szepsiben, 2021. december 10-én.

JUDr. Ing. Borovský Slavomír
polgármester

