Starosta obce Iža

Vážená pani poslankyňa!
Vážený pán poslanec!
V zmysle zák.č. 369/90 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam
33. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
v pondelok, 14. augusta 2017, o 15:30 hod.
do zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie overovateľov zápisnice
c) určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Interpelácia poslancov
4. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky za 2.Q 2017
5. Plnenie čerpania rozpočtu obce k 30.06.2017
6. Návrh zmluvy o poskytnutí právnych služieb
7. Žiadosť o nájomný byt: a) Arpád Vörös
b) Richard Vörös
8. Žiadosť o dotáciu: MO Csemadoku IFE
9. Návrh VZN č.3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
obce Iža
10. Návrh VZN č.4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov“
11. Návrh VZN č. 5/2017- Trhový poriadok
12. Žiadosť o predbežný súhlas na umiestnenie plánovanej trafostanice-Západoslovenská
distribučná, a.s.
13. Diskusia
14. Záver
Za Vašu aktívnu účasť vopred ďakujem!

Ing. István DOMIN, v. r.
starosta obce

Izsa község polgármestere
____________________________________________________________________

Tisztelt képviselőnő!
Tisztelt képviselő úr!
A 369/90 sz. törvény értelmében összehívom az Izsai Önkormányzat
33. ütemterv szerinti ülését
2017. augusztus 14-én, hétfőn 15:30 órára
a Községi Hivatal üléstermébe
Program:

1. Megnyitó
a) az ülés napirendi pontjainak jóváhagyása
b) a jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelölése
c) a jegyzőkönyvvezető kijelölése
2. Az önkormányzati határozatok teljesítésének ellenőrzése
3. Képviselők interpellációi
4. Jelentés község pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzéséről 2017. második félévében
5. A költségvetés teljesítése 2017.június 30-hoz
6. Szerződés javaslat jogi tanácsadás szolgáltatására
7. Bérlakás kérelmezése – a) Arpád Vörös
b) Richard Vörös
8. Támogatás kérelmezése: IFE Csemadok
9. Termékek és szolgáltatások értékesítése az Izsai piactér területére vonatkozó 3/2017-es ÁER
javaslata
10. Választási plakátok helyének kijelölése és a választási plakátok elhelyezésének feltételeinek
meghatározására vonatkozó 4/2017-es ÁER javaslata
11. Piaci szabályokra vonatkozó 5/2017-es ÁER javaslata
12. Kérelem a ZD transzformációs állomás elhelyezésének előzetes jóváhagyására
13. Vita
14. Zárszó
Aktív részvételét előre is köszönöm!

Ing. DOMIN István, s. k.
polgármester

