Obec Tešedíkovo – Pered Község
Starostka obce - Polgármester
______________________________

V Tešedíkove, dňa 9. decembra 2021
Pered, 2021. december 9.

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 14. decembra 2021 (v utorok) o 19.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Tešedíkove.
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. december 14-én (kedden) 19.00 órakor lesz
a községi hivatal üléstermében.
Az ülést Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó polgármester vezeti.
***
Žiadam o dochvíľnu účasť!
Kérem a pontos megjelenést!

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

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 predchádzajúceho zasadnutia – Az előző KT ülés
határozatainak az ellenőrzése
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 –
Pered Község főellenőrének beszámolója a 2022-es év I. félévi ellenőrzési
tervezetéről
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tešedíkovo č. 1/2021 o dani
z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva,
o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné
hracie prístroje, o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– Javaslat az ingatlanadóról,ebadóról, közterület használati adóról,
szállásadóról, az árukiadóautomata-adóról, játékautomata-adóról és
a települési hulladék és az építési törmelék illetékéről szóló általános
érvényű rendelet-tervezetének jóváhagyására
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky Obce Tešedíkovo – Független
könyvvizsgáló jelentése a Pered Község 2020-as évi könyvviteli zárlatáról
Žiadosť – Kérvények
- Žiadosť č. 1154/2021 o odkúpenie pozemku – 1154/2021-es számú
telekvásárlási kérelem
Informácie starostky – Polgármesteri beszámoló
Rôzne - Egyéb
Správa mandátovej komisie – A számlálóbizottság jelentése
Záver - Befejezés

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce – polgármester

