Obec Tešedíkovo – Pered Község
Starostka obce - Polgármester
______________________________

V Tešedíkove, dňa 4. marca 2021
Pered, 2021. március 4.

POZVÁNKA–MEGHÍVÓ

Starostka obce Tešedíkovo podľa § 13, ods. 4 zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
zvoláva
členov obecného zastupiteľstva na zasadnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 9. marca 2021 (v utorok) o 19.00 hodine
prostredníctvom videokonferencie ZOOM Meetings&Chat
v súlade s §30f ods. 2 zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
Zasadnutie vedie starostka obce – Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi.
***
Pered Község Polgármestere A községi önkormányzatokról szóló
369/1990 –es törvény 13-as paragrafusának 4. bekezdése értelmében
képviselő - testületi (KT) ülést hív össze, amely
2021. március 9-én (kedden) 19.00 órakor lesz megtartva
videókonferencia formájában a ZOOM Meetings&Chat
alkalmazás segítségével a 73/2020-as törvény, a COVID-19 megbetegedés
által okozott válsághelyzet miatt hozott átmeneti rendelkezésekről
szóló 30f paragrafusa értelmében.

Az ülést Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó polgármester vezeti.
***
Žiadam o dochvíľnu účasť!
Kérem a pontos megjelenést!

Program:
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XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Otvorenie – Megnyitó
Schválenie programu – A program jóváhagyása
Voľba návrhovej komisie – A javasló-bizottság megválasztása
Voľba mandátovej komisie – A számláló-bizottság megválasztása
Určenie overovateľov zápisnice – A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí – Az előző KT ülések határozatainak az
ellenőrzése
Predstavenie projektu Bio Park Tešedíkovo, schválenie vypracovania projektovej
dokumentácie a spôsobu financovania realizácie projektu formou nenávratných
finančných prostriedkov – A Peredi Bio Park projekt bemutatása, a projektdokumentáció
és a pályázat finanszírozási módjának jóváhagyása
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 - A község
főellenőrének beszámolója a 2020-as év ellenőrzési tevékenységéről
Spáva hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly za obdobie
III. štvrťrok 2020 - Pered község főellenőrének beszámolója a 2020-as év III.
negyedévének pénzügyi ellenőrzéséről
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Tešedíkovo na roky 2022-2023 a k návrhu rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021 –
Pered Község főellenőrének állásfoglalása a 2022-2023-as évek költségvetés-tervezetéhez
és a 2021-es év költségvetés-tervezetéhez
Návrh na schválenie čerpania rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2020 - Pered Község
2020-as évi költségvetés-gazdálkodásának jóváhagyása
Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021, a
schválenie informatívneho rozpočtu obce na roky 2022-2023 – A község 2021-es év
költségvetésének és programozott költségvetésének, valamint a 2022-2023-as évek
tájékoztató jellegű költségvetéseinek jóváhagyása
Schválenie založenia združenia obcí "Cyklotrasa Tešedíkovo - Diakovce" v zmysle § 20b
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválenie Zmluvy o zriadení združenia obcí
a stanov združenia obcí – A „Pered – Deáki bicikliút“ - községek egyesületének
létrehozási javaslata a községi önkormányzatokról szóló 369/1990-es számú törvény 20b
paragrafusa értelmében
Žiadosti - Kérvények
- Žiadosť č.17/2021 o odkúpenie parciel č. 1758/1, 1758/2 – E. Kocsisová – 17/2021-es
számú telekvásárlási kérelem
- Žiadosť č. 103/2021 o odkúpenie pozemku – Bc. A. Farkas - A 287/2020-as számú
telekvásárlási kérelem
- Žiadosť č. 151/2021 o umiestnenie AlzaBoxu – 151/2021-es számú kérelem AlzaBox
elhelyezésére
- Žiadosť č. 220/2021 o odkúpeniu pozemku – PLQ Development, s.r.o. – 220/2021 számú
telekvásárlási kérelem
- Žiadosť č. 236/2021 o odkúpenie pozemku – Ľ. Balog – 236/2021-es számú
telekvásárlási kérelem
- Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme vodnej plochy Téglások – OZ Telektó –
Kérelem a Téglások vízterület bérleti szerződésének kibővítésére
Informácie starostky – Polgármesteri beszámoló
Rôzne - Egyéb
Správa mandátovej komisie – A számlálóbizottság jelentése
Záver - Befejezés

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce – polgármester

