Szepsi Város Képviselőtestülete 38. ülésén az alábbi programpontokat vitatta meg:
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 Főellenőr HK/1/2022 sz., valamint HK/3/2022 sz. ellenőrzésről szóló jelentése. A HK 2/2022
ellenőrző tevékenységről szóló jelentés. 2022 II. félévére tervezett ellenőrzési tevékenység.
6. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és
bűnözés terén 2022 első negyedévében.
7. „Voda a život” nonprofit szervezet (Bodolló városrész 121.) 2021-es évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentése.
8. „Večné deti”, nonprofit szervezet (Iskola u. 2., Szepsi) 2021-es évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentése.
9. Jelentés a város vagyonának, kötelezettségeinek és ezek különbözeteinek leltározásáról 2021.
december 31-vel.
10. Javaslat a város 2021-es év zárszámadásának jóváhagyására, a főellenőr álláspontja.
11. Javaslat a város 2022-es költségvetésének harmadik módosítására a 3/2022 sz. költségvetési
intézkedéssel.
12. Javaslat bérleti díjak elengedésére.
13. Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással Ing. Martin Rakacky
részére.
14. Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással Andrea Štefánová
részére.
15. Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással ¼ részben/fő Ing.
Mária Konderlová, Salmáš házaspár, Tarabčák család és Draskóczy úr részére.
16. Javaslat városi tulajdonban lévő telkek értékesítésére közvetlen eladással Pekár József részére.
17. Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással az RTCI s.r.o.
részére.
18. A városrendezési terv módosításainak módszertana.
19. A kassai Püspöki Hivatal – Košická arcidiecéza kérelme a Szepsi Egyházi Iskolaközpont iskolai
étkezdéjének és szabadidőközpontjának az országos iskolák és iskolai intézmények hálózatába
való besorolására adott jóváhagyó álláspont iránt.

20. A szepsi közvilágítás berendezéseinek felújításának, modernizálásának, üzemeltetésének,
karbantartásának és bővítésének szándékáról szóló 464/2021 számú határozat törlése.
21. A Mestský športový klub Moldava nad Bodvou alapszabályzatának jóváhagyásáról szóló
86/2019 számú határozat egyes részeinek törlése.
22. A Nadácia pre budúcnosť – Jövőért Alapítvány kérelmének megvitatása 140 000 € egyszeri
anyagi juttatásra.
23. Egyéb.
24. Polgárok hozzászólásai.
25. Befejezés.

555/2022. számú határozat
1. pont: Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
Szepsi Város Képviselőtestülete:
a) megválasztja
a jegyzőkönyv hitelesítésére Ing. István Zachariašt és Ing. Vojtech Bodnár
b) tudomásul veszi,
hogy jegyzőkönyvvezetőnek Ing. Henrieta Tóthovát jelölték ki,
c) jóváhagyja az előterjesztett programot
1. kiengedni az alábbi programpontokat:
4. pont A polgármester és a városi hivatal jelentése.
13. pont Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással
Ing. Martin Rakacky részére.
14. pont Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással
Andrea Štefánová részére.
15. pont Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással ¼
részben/fő Ing. Mária Konderlová, Salmáš házaspár, Tarabčák család és
Draskóczy úr részére.
17. pont Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész értékesítésére közvetlen eladással
az RTCI s.r.o. részére.
20. pont A szepsi közvilágítás berendezéseinek felújításának, modernizálásának,
üzemeltetésének, karbantartásának és bővítésének szándékáról 464/2021 számú
határozat törlése
22. pont A Nadácia pre budúcnosť – Jövőért Alapítvány kérelmének megvitatása 140 ezer
Euro egyszeri anyagi juttatásra.
2. beilleszti az alábbi programpontokat:
23. pont Javaslat jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződésre. A város tulajdonában lévő
területekre a Slovenský vodohosporásky podnik, štátny podnik javára a ,,Moldava
nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05” építkezésre.
24. pont Javaslat jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződésre. A város tulajdonában lévő
területekre elektro-energetikai berendezés elhelyezésére kisméretű építmény
megvalósítására ,,Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN prípojky a TS11”
a Východoslovenská distribučná a.s. javára.

3. az alábbi pontok átszámozását:
23. pont Egyéb, 24. pont Polgárok hozzászólásai, 25. pont Befejezés átszámozás után
25. pont Egyéb, 26. pont Polgárok hozzászólásai, 27. pont Befejezés.
d) megválasztja
a javaslati bizottság tagjaivá

Ing. Roland Cingeľt és Elek Tamást.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot az összes képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

556/2022. számú határozat
2. pont: Képviselői interpellációk és válaszadás.
Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

2022. 3.24-én a 36-dik testületi ülésen előterjesztett interpellációkra adott válaszokat valamint az
Egyéb pontban, 2022. 5. 18-án a 37-dik testületi ülésen előterjesztett interpellációkra adott
válaszokat és a 2022. 2.3-án a 34-dik testületi ülésen előterjesztett interpellációkra adott
válaszokat.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

557/2022 számú határozat
3. pont: Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

a városi hivatal jelentését a 36., 37. és az előző képviselőtestületi üléseken elfogadott határozatok
teljesítésének ellenőrzéséről.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő testületi tag több, mint fele jóváhagyta.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

558/2022 számú határozat
5. pont: A főellenőr HK/1/2022 sz. ellenőrzés eredményéről szóló jelentése
a HK/3/2022 sz. ellenőrzés eredményéről szóló jelentése valamint a HK 2/2022
sz. ellenőrző tevékenységéről szóló jelentése.
A főellenőr ellenőrzési tervezete 2022 II. félévére.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

1) a HK/1/2022 sz. ellenőrzés eredményéről szóló jelentést.
2) a HK/3/2022 sz. ellenőrzés eredményéről szóló jelentést.
3) a HK 2/2022 sz. ellenőrző tevékenységéről szóló jelentést.


jóváhagyja

a főellenőr ellenőrzési tervezetét 2022 II. félévére.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

559/2022 számú határozat
6. pont: A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság,
kihágások és bűnözés terén 2022. év negyedévére.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

a városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentést a közbiztonság, kihágások és bűnözés
terén 2022. év első negyedévére.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

560/2022. számú határozat
7. pont: „Voda a život” nonprofit szervezet (Bodolló városrész 121.) 2021-es évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló jelentése.
Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

a „Voda a život” nonprofit szervezet (Bodolló városrész 121.) 2021-es évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentését.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

561/2022. számú határozat
8. pont: „Večné deti”, nonprofit szervezet (Iskola u. 2., Szepsi) 2021-es évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló jelentése.
Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

a „Večné deti”, nonprofit szervezet (Iskola u. 2., Szepsi) 2021-es évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentését.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

562/2022. számú határozat
9. pont: Jelentés a város vagyonának, kötelezettségeinek és ezek különbözeteinek
leltározásáról 2021. december 31-vel.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


tudomásul veszi

2021. december 31-vel a város vagyonának, kötelezettségeinek és ezek különbözeteinek
leltározásáról szóló jelentést.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

563/2022. számú határozat
10. pont: Javaslat a város 2021-es év zárszámadásának jóváhagyására, a főellenőr
álláspontja

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

a) a város 2021-es év zárszámadásának jóváhagyását és egész éves gazdálkodását fenntartás nélkül.
b) 855 425,83 € költségvetési többlet felhasználását tartalékalap képzésére.



tudomásul veszi

a város főellenőrének álláspontját a város 2021-es év zárszámadásához.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

564/2022. számú határozat
11. pont: Javaslat a város 2022-es költségvetésének harmadik módosítására a 3/2022 sz.
költségvetési intézkedéssel.
Szepsi Város Képviselőtestülete:
 tudomásul veszi
a 2/2022 számú költségvetési intézkedéssel végrehajtott 1/2022 polgármesteri költségvetési
intézkedést.
 jóváhagyja
az 583/2004 számú, a területi önkormányzat költségvetési szabályairól szóló törvény alapján, a
későbbi törvénymódosítások értelmében a 15. paragrafus szerint a pénzügyi eszközök tárgyi
felhasználását Szepsi város Tartalékalapjából a 2022-es évben 185 000 euró értékben
a tőketevékenységek pénzügyi fedezésére:
- a ,,Prestupné bývanie“ projekt előre nem látható munkálataira ............................ 25 000,00 €
- a művelődési központ felújítására .......................................................................... 10 000,00 €
- multifunkciós csarnok ........................................................................................ 150 000,00 €
- kamerarendszer bővítésére ................................................................................. 25 000,00 €
 jóváhagyja
a 2022-es év költségvetésnek 3. változtatását, beleértve a 3. számú költségvetési rendelkezéssel
elfogadott programokat, az 583/2004 számú, a területi önkormányzat költségvetési szabályairól
törvény alapján, a későbbi törvénymódosítások értelmében a 14. paragrafus második bekezdés b),c),
és d) fejezet szerint a benyújtott javaslat alapján:
Folyó bevételek:
11 977 288 €
Folyó kiadások:
11 913 986 €
Ebből a költségvetési szervezetek: 485 507 €
Ebből a költségvetési szervezetek: 5 474 150 €
Tőkebevétel:
2 177 717 €
Tőkekiadás:
4 813 501 €
Ebből a költségvetési szervezetek:
0€
Ebből a költségvetési szervezetek: 60 454 €
Bevételi pénzügyi műveletek: 3 058 825 €
Kiadási pénzügyi műveletek:
486 343 €
Bevételek összesen
17 213 830 €
Kiadások összesen
17 213 830 €
 tudomásul veszi
A főellenőr álláspontját Szepsi város 2022-es év költségvetésének 3. számú módosításáról.
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

565/2022. számú határozat
12. pont: Javaslat bérleti díjak elengedésére.
Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

bérleti díjak elengedését az alábbiaknál:
Új utca

– MK Hair Studio Mgr. Mária Kovácsová – 26,79 €
2021.11.25-től 2021.12.10-ig
Iskola utca
– HILLTON s.r.o. – 291,20 €
2021.11.15-től 2022.1.9-ig
- Fischer games s.r.o Bratislava – 400,83 €
2021.11.25-től 2022.1.2-ig
Hegy alatti terület – Bowling Klub Lineas Prešov – Vladimír Merkovský – 771,27 €
2021.11.15-től 2022.1.9-ig

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7 bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
aláírva 2022.06.8-án

566/2022 számú határozat
16. pont: Javaslat városi tulajdonban lévő telkek értékesítésére közvetlen eladással
Pekár József részére

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

a községi vagyonról szóló 1991. évi 138. sz. törvény 9a § 1.bekezdés c) pontja alapján városi vagyon
értékesítését közvetlen értékesítéssel.
Az érintett terület Szepsi kataszterében a 3443. tulajdonlapon vezetett C KN regiszterű 748/20
számú 21 m2 kiterjedésű beépített terület és udvar valamint az 1784 sz. tulajdonlapon vezetett C KN
regiszterű 748/21 számú 21 m2 kiterjedésű beépített terület és udvar.
Az értékét a 2022. 5.6-án készült 56/2022 számú értékbecslés alapján határozták meg. Az
értékbecslő Ing. Juraj Miškovič, Námestie Ľudovíta Štúra 11, 045 01 Moldava nad Bodvou,
ig.száma 912363. Értéke 280 euró (kétszáznyolcvan euró), összterülete 42 m2.
Az értékesítés 1/1 részben Jozef Pekár szül. Pekár született 1977.
, lakhelye
,
Moldava nad Bodvou részére valósul meg.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-án

567/2022 számú határozat
18. pont: A városrendezési terv módosításainak módszertana.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

a városrendezési terv módosításainak módszertanát az előterjesztett javaslat szerint.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-án

568/2022 számú határozat
19. pont: A kassai Püspöki Hivatal – Košická arcidiecéza kérelme a Szepsi Egyházi
Iskolaközpont iskolai étkezdéjének és szabadidőközpontjának az országos iskolák és
iskolai intézmények hálózatába való besorolására adott jóváhagyó álláspont iránt.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

a kassai Püspöki Hivatal – Košická arcidiecéza mint alapító kérelmét a Cirkevná spojená škola, ČSA
39, Moldava nad Bodvou - Szepsi Egyházi Iskolaközpont Iskolai étkezőjének az országos iskolák és
iskolai intézmények hálózatába való besorolására adott jóváhagyó álláspontját. Tevékenységének
kezdete 2022. szeptember 1.


jóváhagyja

a kassai Püspöki Hivatal – Košická arcidiecéza mint alapító kérelmét a Cirkevná spojená škola, ČSA
39, Moldava nad Bodvou - Szepsi Egyházi Iskolaközpont szabadidőközpontjának az országos
iskolák és iskolai intézmények hálózatába való besorolására adott jóváhagyó álláspontját.
Tevékenységének kezdete 2022. szeptember 1.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-én

569/2022 számú határozat
21. A Mestský športový klub Moldava nad Bodvou alapszabályzatának jóváhagyásáról szóló
86/2019 számú határozat egyes részeinek törlése.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


megszünteti

a Mestský športový klub Moldava nad Bodvou alapszabályzatának jóváhagyásáról szóló 86/2019
számú határozat a) részét, melyet a testület 2019.5.28-án hagyott jóvá.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-án

570/2022 számú határozat
23. Javaslat jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződésre. A város tulajdonában lévő
területekre a Slovenský vodohosporásky podnik, štátny podnik javára a ,,Moldava
nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05” építkezésre.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződés megkötését a Slovenský vodohosporásky podnik, štátny
podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica , IČO: 36 022 047 javára a ,,Moldava nad
Bodvou – ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05” építkezésre.
A város tulajdonában a Kassa-vidéki Járási hivatal által vezetett a 2272 sz. tulajdonlapon vezetett
KN ,,E” regiszterű 890 m2 terjedelmű 617/1 számú szántóföld valamint a KN ,,E” regiszterű 1533
m2 terjedelmű 609/3 beépített területeket lecsatolják egy geometrikus terv alapján. A tárgyi teher
értéke értékbecslés alapján lesz meghatározva melyet majd a jövőbeni jogosult térít.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-án

571/2022 számú határozat
24. Javaslat jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződésre. A város tulajdonában lévő
területekre elektro-energetikai berendezés elhelyezésére kisméretű építmény
megvalósítására ,,Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN prípojky a TS11”
a Východoslovenská distribučná a.s. javára.

Szepsi Város Képviselőtestülete:


jóváhagyja

jövőbeni tárgyi teherről szóló szerződés megkötését a Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská
31, 040 01 Košice, IČO: 36599361 javára elektro-energetikai berendezés elhelyezésére kisméretű
építmény megvalósítására ,,Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN prípojky a TS11”
A város tulajdonában a város kataszterében a 1533 sz. tulajdonlapon vezetett KN ,,C” regiszterű
543 m2 terjedelmű 654/4 számú beépített terület és udvar,
1526 m2 terjedelmű 1106 számú beépített terület és udvar,
a 2272 sz. tulajdonlapon vezetett KN ,,C” regiszterű
467 m2 terjedelmű 198/3 számú beépített terület és udvar
3678 m2 terjedelmű 200/5 számú beépített terület és udvar
554 m2 terjedelmű KN,,E” regiszterű 610/1 szántóföld
352 m2 terjedelmű KN,,E” regiszterű 611/1 beépített terület és udvar
34 m2 terjedelmű KN,,E” regiszterű 613/2 beépített terület és udvar
890 m2 terjedelmű KN,,E” regiszterű 617/1 szántóföld
9235 m2 terjedelmű KN,,E” regiszterű 2798 szántóföld
121/2014 számú geometrikus terv alapján. A tervet a Geodetic spol. s.r.o., Dunajská 10, 040 01
Košice dolgozta ki. A tárgyi teher megegyezés alapján 2 748 € , melyet majd a jövőbeni jogosult
térít.
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlévő képviselőtestületi tag több, mint fele jóváhagyta.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester
s.k.
aláírva 2022.6.8-án

