Obecné zastupiteľstvo Janíky

Uznesenia z 2.plenárneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Janíkoch , ktoré sa konalo dňa 10.01.2007
Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch
A/ konštatuje , že
Hlavným cieľom záujmového združenia Mikroregiónu Horný Žitný ostrov je rozvoj regiónu a
realizovanie rozvojových projektov pre obce a iné miestne právnické osoby
B/ súhlasí
a/ s obsahom návrhu Stanov záujmového združenia právnických osôb
b/ s návrhom Zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb v zmysle
§§ 20f - 20j Občianskeho zákonníka
C/ schvaľuje
1/ Program 2.zasadnutia
2/ Hlásenie o kontrole plnenia uznesení z 44. a z ustanovujúceho zasadnutia
3A/ vytvorenie komisie finančnej a nakladanie s majetkom so 6 členmi
B/ vytvorenie komisie pre mládež , kultúru , šport a náboženstvo so 6 členmi
C/ vytvorenie komisie pre rozvoj obce, životného prostredia a ochranu pred požiarmi so 6
členmi
4A/ za predsedu komisie finančnej a nakladanie s majetkom : Apolónia Nagyová
B/ za predsedu komisie pre mládež , kultúru , šport a náboženstvo : Tibor Csenkey
C/ za predsedu komisie pre rozvoj obce , živ.prostredia a ochrany pred požiarmi :
Ing.Alexander Szabados
5A/ ďaľších členov do finančnej komisie :
Ján Ajpek
Gabriel Csenkey
Ing.Alexander Szabados
B/ ďaľších členov do komisie pre mládež:
Gabriel Csenkey
Zoltán Kemény
Alexander Hegedűs
C/ ďaľších členov do pre rozvoj obce :
Alexander Hegedűs
Ján Ajpek
Tibor Csenkey
D/ poverenie predsedov komisií , aby do najbližšieho zasadnutia podali návrh na ďaľších
členov do komisií z obyvateľov obce.
6A/ účasť obce Janíky , ako zakladajúceho člena tohto záujmového združenia právnických
osôb
B/ výšku členského príspevku obce v sume 5,- Sk /obyvateľ / ročne
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8/ Odkúpenie športového ihriska v Horných Janíkoch časť pozemku 47/4 a 48/5 v podiele 1/2
za 100,- Sk/m2.
9/ Vytvorenie komisie Obecného zastupiteľstva na prevzatie oznámení funkcií , zamestnaní ,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov :
Ing.Alexander Szabados
Ján Ajpek
Tibor Csenkey
Zoltán Kemény
10/ Vyplatenie faktúry pre HI-TECH s.r.o. za úpravu verejného osvetlenia na novej ulici za
kult.domom v k.ú.Horné Janíky parc.č. 130/22 v sume 25.063,50 Sk.
D/ zmocňuje
Starostu obce vykonaním potrebných administratívnych úkonov v procese zakladania a činnosti
združenia
F/ berie na vedomie
1/ Informáciu starostu o prevzatí úradu a obecného majetku medzi býv. a tejším starostom
2/ Informáciu samostatnej referentky R.Figuraovej o obyvateľstve ku dňu 31.12.2006
G/ neschvaľuje
finančnú podporu na prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci /LSPP/ v Šamoríne
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