STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad
zvoláva
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad,
ktoré sa bude konať dňa 24.06.2020
v Made s nasledovným programom:

o 18:00 hod. vo veľkej sále budovy kultúrneho domu

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa starostu obce o činnosti orgánov samosprávy
Interpelácie
Správa o plnení uznesení
VZN -znečisťovanie ovzdušia
Majetkovo-právne operácie:
- Územný plán obce Povoda
- Žiadosť KO-MONT Mad, s.r.o.
9. Voľné návrhy
a) vyradenie Základnej školy s VIM zo siete škôl
b) vyradenie MŠ zo siete škôl
c) vyradenie školského klubu zo siete škôl
d) vyradenie výdaj ne jedál zo siete škôl
e) dotácia KULT MINOR - Madi Bicsaknap 1.500 EUR
f) dotácia EUROPE for CITIZEN
10. Diskusia
11. Záver

V Made dňa 21.06.2020

Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

NAGYMAD KOZSÉG POLGÁRMESTERE
MEGHÍVÓ
A teruleti onkormányzatokról

szóló 369/1990 sz. tôrvény

l3.§-a 4. bekezdésének a) pontja

értelmében

Nagymad kôzség polgármestere
meghívja Ônt a képviselôtestíilet 3. rendes iilésére
2020. június 24-én 18.00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

Programjavaslat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnyitó
Testuleti illés programpontjainak beterjesztése
Jegyzôkônyv hitelesítôk meghatározása
A polgármester jelentése az ônkormányzati szervek tevékenységérôl
Interpellációk
Határozatok ellenórzése, jelentés az ellenórzésrôl
A kis légszennyezô forrásokról szóló általános érvényú rendelet
Vagyonjogi kérvények:
a) Pódafa teruletrendezési terve
b) KO-MONT Mad Kft kérvénye
9. Szabad javaslatok
a) Az MT A - kivonása az iskolahálózatból
b) Az óvoda kivonása az iskolahálózatból
c) A napkôzi kivonása az iskolahálózatból
d) Az ételkiadó kivonása az iskolahálózatból
e) KULT MINOR - támogatás Madi Bicsaknap l.500 EUR
f) EUROPE FOR CITIZEN - támogatás
10. Vita
11. Zárszó

Nagymad, 2020. június 21.

Mgr. Gabriel László, MBA
polgármester

