Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
Fiľakovo

POZVÁNKA
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
z v o l á v a m zasadnutie mestského zastupiteľstva

na deň 16. decembra 2020 (streda) 09.00 hod.
do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:

1)
2)
3)
4)

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
predkladá: zástupca primátora mesta
5) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v školskom roku 2019/2020
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení
6) Správa o činnosti MsP za III. Q 2020
predkladá: náčelník MsP
7) Prevádzkový poriadok pohrebiska – Zmena Cenníka služieb
predkladá: riaditeľ VPS
8) Koncepcia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
predkladá: riaditeľ VPS
9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020
predkladá: vedúca referátu ekonomiky
10) VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
predkladá: vedúci odd. EaMM
11) Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 a žiadosti o zaradenie do
zoznamu súborov s podporou mesta
predkladá: vedúca referátu ekonomiky
12) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023
predkladá: prednostka MsÚ
13) VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Fiľakovo - úplné znenie
predkladá: vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP
14) VZN č.9/2020 o prideľovaní nájomných bytov
predkladá: vedúci odd. EaMM
15) Majetkovoprávne záležitosti
predkladá: vedúci odd. EaMM

16) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2021
predkladá: prednostka MsÚ
17) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta
predkladá: hlavná kontrolórka mesta
18) Aktuálne záležitosti mesta
a) Návrh na odvolanie náčelníka MsP vo Fiľakove
b) Návrh na vymenovanie zastupujúcej riaditeľky HMF
19) Záver
Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná
ušlá mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.

Vo Fiľakove 04.12.2020

