Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri MZ vo Fiľakove
zo dňa 23.novembra 2015 v rámci spoločného zasadnutia komisií
k príprave rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2016-2018
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Účasť na prezentácii návrhu rozpočtu a pripomienkovanie návrhu
3. Aktuálne záležitosti našej komisie
4. Záver

K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisií privítal primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD.
a všetkým členom zároveň predstavil novú prednostku MsÚ.
K bodu č.2:
Návrh finančného rozpočtu na r. 2016-2018 podľa programov a aktivít k nahliadnutiu a na
prípadné doplnenie dostali členovia našej komisie pred zasadnutím komisií v emailovej forme.
Na spoločnom stretnutí s vedením mesta potom prednostka MsÚ PhDr. Andrea Mágyelová
vysvetlila jednotlivé kapitoly a aktivity v príjmovej i výdavkovej časti návrhu rozpočtu.
V rámci diskusie informovali primátor mesta a jeho zástupca o plánovaných investičných
akciách mesta a o potrebe prípravy veľkého počtu projektových dokumentácií, ako aj
o možnostiach, ktoré má mesto pri úspore výdavkov na energie, prakticky vo všetkých
organizáciách k mestu patriacich, alebo v jeho zriaď. pôsobnosti. Návrhom rozpočtu sa bude
o 3 dni zaoberať mestská rada a bude vyvesený aj na pripomienkovanie občanmi, a tak prípadné
doplnenia a návrhy sa môžu spolu s navrhovaným riešením doručovať mestu až do 9.decembra.
V emailoch boli následne členom rozposlané aj ďalšie sprievodné materiály - prezentácia,
zásobník projektov a predpokladané práce na obnove miestnych komunikácií, a tiež finálny
návrh Programu rozvoja mesta na obdobie od 2015 do 2023ktorý má slúžiť ako základný
dokument k podávaniu žiadostí o dotácie a príspevky z rôznych štrukturálnych fondov.
Členovia našej komisie mali možnosť poslať dodatočne svoje vlastné pripomienky, či návrhy,
no do určeného termínu sa všetci vyjadrili, že pripomienky nemajú.
K bodu č.3 a 4:
Predseda komisie po skončení spoločného zasadnutia komisií ukončil aj samostatné zasadnutie
našej komisie.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie

