Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 8.3.2011

Uznesenie č. 50/OZ/2011
OZ poveruje predsedu poľnohospodárskej komisie: Ing. Alexandra Mozoliho, predsedu
stavebnej komisie: Alexandra Kovácsa, zástupcu starostu a starostu obce, aby navštívili
Základnú školu v Palárikove, kde už funguje alternatívne vykurovanie za účelom získania
informácií o ich skúseností s vykurovaním.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 51/OZ/2011
OZ schvaľuje predaj pozemkov: 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 p. Attila Lelkesovi, bytom
Tešedíkovo č. 1415, v cene 13,30 eur /m2.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 52/OZ/2011
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 53/OZ/2011
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2011-2013.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 54/OZ/2011
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2011.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 55/OZ/2011
OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce na roky 2012 a 2013.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 56/OZ/2011
OZ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o nájme bytov.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 57/OZ/2011
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac marec 2011 vo výške 22,88%.
Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 58/OZ/2011
OZ schvaľuje od 1. 4. 2011 výšku príspevku za pobyt v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa 7,00 eur.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 59/OZ/2011
OZ poveruje poslancov Ing. Alexandra Mozoliho, Alexandra Kovácsa, Ladislava Darázsa
a Gyula Borsányiho – starostu obce, aby s riaditeľom firmy Slovenského vodohospodárskeho
podniku – Správa povodia dolného Váhu, Ing. Miroslavom Spálom ešte raz jednali o možnosti
vyčistenia kanálov v katastri Tešedíkovo.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 60/OZ/2011
Na základe Zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 61/OZ/2011
OZ schvaľuje zámer obce predať pozemky: novovytvorené parcely č. 1115/87 o výmere 174 m2,
parc. č. 1115/88 o výmere 161 m2 z parcely 1115/61- zastavané plochy a nádvoria o výmere
103844 m2(LV nie je založený) v katastrálnom území Tešedíkovo, z majetku Obce Tešedíkovo,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a, bodu (8), písm. e) Zákona č. 138/1991
Zb. v platnom znení priamo užívateľovi za kúpnu cenu 12,- eur. OZ ukladá zverejniť zámer
odpredať pozemok najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 62/OZ/2011
OZ schvaľuje program XV. Obecných dní, ktoré sa budú konať 17. a 18. júna 2011.
Hlas.: všetci za

A 2011. március 8-ai KT ülés határozatai

50/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza a mezőgazdasági bizottság elnökét: Mozoli Sándort, az építésügyi bizottság
elnökét: Kovács Sándort, a polgármesterhelyettest és a polgármestert, hogy tegyenek látogatást
a Tótmegyeri Alapiskolában - ahol már működik az alternatív fűtésrendszer – és
informálódjanak tapasztalataikról az új fűtéssel kapcsolatban.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

51/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja a Pered kataszterében található és a 2041-es tulajdonlapon nyilvántartott 226
m2 - 1727/4-es parcella – kert, a 357 m2 – 1727/5-os parcella – vizes terület, a 402 m2 – 1727/6os parcella – kert ingatlanok eladását Lelkes Attila, Pered 1415-os szám alatti lakosnak,
négyzetméterenként 13,30 euróért.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

52/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja a község főellenőre által kidolgozott 2011-es év I. félévének
ellenőrzéstervezetét.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

53/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi a község főellenőrének álláspontját a 2011-2013 –as évekre szóló
többéves költségvetéstervezetet illetően.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

54/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja a község 2011-es évre szóló költségvetését.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

55/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi a község 2012 és 2013-as évekre szóló informatív jellegű költségvetését.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

56/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja az 1/2011-es számú általános érvényű rendelettervezetet az önkormányzati
lakások bérléséről.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

57/KT/2011 számú határozat
A KT 2011 márciusára a pogármesterhelyettesnek 22,88%-os jutalmat hagy jóvá.
Titkos szavazás

58/KT/2011 számú határozat
A KT döntése szerint az óvodai illeték - amellyel a szülő hozzájárul az óvoda részleges
kiadásaihoz, 2011 áprílis 1-től gyermekenként havi 7,- euróra emelkedik.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

59/KT/2011 számú határozat
A KT megbízza Mozoli Sándor, Kovács Sándor és Darázs László képviselőket és Borsányi
Gyula pogármestert, hogy további tárgyalásokat folytassanak a Szlovákiai Vízművek sellyei
kirendeltségének igazgatójával, Ing. Miroslav Spál úrral a kanális medrének kitisztításáról.
Szavazás.: egyhangúlag elfogadva

60/KT/2011 számú határozat
A személyiségi jogok védelmérol szóló torvény értelmében nem közöljuk
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

61/KT/2011 számú határozat
A KT kezdeményezi az alábbi községi tulajdonban lévő ingatlanok értékesítését: az újonnan
kialakított 1115/87-es – 174 m2 és 1115/88-as – 161 m2-es területű parcellákat, melyek részei az
1115/61-es számú, 103844 m2-es területű parcellának, amely a peredi kataszterben található. Az
értékesítési szándék a község vagyonáról szóló 138/1991-es törvény 9a. paragrafus, 8. bekezdés,
e) pontjának értelmében történik, közvetlen a telek használójának kérvényezésére.
Az eladási ár 12,- euró négyzetméterenként. A KT megbízza a községi hivatalt, hogy az
értékesítési tájékoztatót 15 napra tegye közzé a község hirdetőtábláján és honlapján.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

62/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja a 2011. június 17-én és 18-án megrendezésre kerülő XV. Falunapok
programját.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

