OZNÁMENIE
Oznamujeme obyvateľom obce, že sa dňa
11. novembra 2014 o 17.00 hodine
v miestnom kultúrnom stredisku uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Turňa nad Bodvou vo volebnom období 2010 - 2014 s nasledovným n a v r h o v a n ý m
programom:
Zahájenie
Schválenie programu rokovania
Voľba pracovných komisii
Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce o aktualitách a informácie o aktivitách v obci
Vyjadrenie hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu a programového rozpočtu obce Turňa
nad Bodovou za rok 2014
7. Schválenie úpravy rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
8. Schválenie predaja nehnuteľností:
- slobodárne komerčnou formou
- priestorov „učební – dielní“ pri bývalej Vesne spolumajiteľom pozemku majúcimi zo
zákona predkupné právo
- na Dolnej Kostolnej ulici parc. č. 5014 o výmere 450 m2 z dôvodov osobitného zreteľa
Imrichovi Tóthovi a manželke
a s tým súvisiacich rozhodnutí (uznesení)
9. Úprava uznesenia č. 209 zo dňa 26.06.2014 o odpredaji nehnuteľností pani Margite
Téglášovej
10.Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Turňa a SLSP a.s. o nájme 3 m2 v budove
obvodného zdravotného strediska – pediatrie na umiestnenie bankomatu
11.Odmena zástupcu starostu obce
12.Interpelácia poslancov
13.Diskusia
14.Schválenie uznesení z rokovania OZ
15.Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük lakosainkat, hogy
2014 november 11.-én 17.00 - órai kezdettel
a Torna-i Kultúrközpont nagytermében sorra kerül a Torna-i Képviselőtestület 22.-ik ülésére.
Javasolt program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnyitó
A program jóváhagyása
Munkabizottságok megválasztása
Az elfogadott határozatok ellenőrzése
A polgármester beszámolója az aktuális eseményekről
A főellenőr álláspontja a 2014-es évi költségvetés módosításához
A község 2014-es év költségvetésének módosítása
Ingatlan felesleg eladása:
- munkásszáló kereskedelmi módon
- volt iskolatantermek és telkek a hajdani Vesznaudvarban társtulajdonosoknak
- telek az Alsó Templomutcába tekinettel a különös indokoltságra Tóth Imrének és
nejének
A képviselőtestület 2014.06.26.-án kelt 209-es számú határozatának ujrafogalmazása (a
1738-as számú tulajdon lapon lévő ingatlanok eladása Margita Téglásovának)
Bérleti szerződés jóváhagyása bankautomata elhelyezésére a egészségügyi központba
Az alpolgármester jutalmazása
A képviselők interpelációja
Vita
Határozat
Zárszó

