Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.02.2011
Uznesenie č. 37/OZ/2011
OZ neschvaľuje odpredaj obecného pozemku parc. č. 1184 o výmere 500 m2, nakoľko p.
František Gál nevlastní ani susedné pozemky, cez ktoré by mal prístup k spomenutému
pozemku. Keď p. Gál nadobudne vlastnícke právo k týmto pozemkom, OZ nebude mať
výhrady k odpredaju.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 38/OZ/2011
OZ schvaľuje zámer predať pozemky: par. č. 1727/4 – záhrady o výmere 226 m2, parc. č.
1727/5 – vodné plochy o výmere 357 m2 a parc. č. 1727/6 – záhrady o výmere 402 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, zapísané na LV č. 2041, a to
priamym predajom najmenej za cenu 13,27 eur /m2. OZ poveruje obecný úrad, aby zverejnil
zámer predať pozemky formou priameho predaja na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 39/OZ/2011
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2010
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 40/OZ/2011
OZ berie na vedomie kontrolu hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2010.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 41/OZ/2011
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2011-2013
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 42/OZ/2011
OZ deleguje člena do stravovacej komisie ŠJ pri MŠ – Ladislav Darázs
Hlas.: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie č. 43/OZ/2011
OZ deleguje člena do rady MŠ-Óvoda – Ing. Alexander Mozoli
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 44/OZ/2011
OZ deleguje členov do rady školy pri ZŠ – Alapiskola – Alexander Kovács a Zoltán Szabó
Hlas.: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie č. 45/OZ/2011
OZ deleguje člena do rady školy pri ZŠ s VJS – Richard Nagy
Hlas.: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie č. 46/OZ/2011
OZ berie na vedomie referát Komisie informačnej, mediálnej, komunikačnej činnosti a pre
spoluprácu s civilnými organizáciami a poveruje obecný úrad vyzvať prevádzkovateľa
internetovej stránky tesedikovo.info o odstránení neprávom používaných symbolov obce.
Termín plnenia: do 15 dní
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 47/OZ/2011
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac február 2011 vo výške 24,9%.
Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 48/OZ/2011
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 49/OZ/2011
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme.
Hlas.: všetci za

A 2011. február 15-i KT ülés határozatai
37/KT/2011 számú határozat
A KT elutasítja az 500 m2-es teruletu, 1184-es számú parcella eladását Gál Ferencnek, mivel
Gál úr azon szomszédos telkeknek sem tulajdonosa, melyeken keresztul tudna odajutni
a fentemlített telekhez. Amennyiben Gál úr megszerzi ezen telkek tulajdonjogát, a képviselo
testulet nem fogja kifogásolni a kozség tulajdonában levo telek eladását.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

38/KT/2011 számú határozat
A KT kezdeményezi a kozségi tulajdonban lévo ingatlanok: 1727/4 parcella - 226 m2 kert,
1727/5 parcella – 357 m2 vizes terulet és a 1727/6 – 402 m2 kert értékesítését, melyek
a peredi kataszterben találhatóak és a 2041-es tulajdonlapon vannak nyilvántartva.
A minimális értékesítési ár 13,27 euró négyzetméterenként. A KT megbízza a kozségi
hivatalt, hogy az értékesítési tájékoztatót tegye kozzé a kozség hirdetotábláján és honlapján.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

39/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi a 2010-es év költségvetés végrehajtását.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

40/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi a község főellenőrének beszámolóját a község 2010-es év IV.
negyedéves gazdálkodásáról.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

41/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja a 2011-2013-as évekre szóló költségvetéstervezetet.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

42/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza Darázs László képviselőt a Peredi Magyar Óvoda Étkezdéje mellett működő
étkezési bizottság tagságával.
Szavazás: mellette: 9, ellene: 0, tartózkodott: 1

43/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza Mozoli Sándor képviselőt a Peredi Magyar Óvoda mellett működő iskolatanács
tagságával.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

44/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza Kovács Sándor és Szabó Zoltán képviselőket a Peredi Magyar Alapiskola
mellett működő iskolatanács tagságával.
Szavazás: mellette: 8, ellene: 0, tartózkodott: 2

45/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza Nagy Richárd képviselőt a Peredi Szlovák Alapiskola mellett működő
iskolatanács tagságával.
Szavazás: mellette: 9, ellene: 0, tartózkodott: 1

46/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi az Információs, mediális és kommunikációs tevékenységekért és a
társadalmi szervezetek együttműködéséért felelős bizottság elnökének beszámolóját és
megbízza a községi hivatalt, hogy szólítsa fel a tesedikovo.info internetes oldal működtetőjét,
hogy távolítsák el a nevezett honlapról a községi szimbólumokat, melyeket jogtalanul
használnak.
Teljesítési határidő: 15 napon belül
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

47/KT/2011 számú határozat
A KT 2011 februárjára a pogármesterhelyettesnek 24,9%-os jutalmat hagy jóvá.
Titkos szavazás

48/KT/2011 számú határozat
A személyes adatokról szóló törvény értelmében nem nyilvános
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

49/KT/2011 számú határozat
A személyes adatokról szóló törvény értelmében nem nyilvános
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

