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   M E G H ÍV Ó 
              P O Z V Á N K A 

 
       

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. Számú Községi Önkormányzatokról szóló törvény értelmében 
 

ö s s z e h í v o m 

 

Battyán község önkormányzatának 2021/2 sz. plenáris ülését 2021. április 26.-ra, azaz hétfőre 18,00 órai kezdettel 
a Községi Hivatal tanácstermébe a következő programpontokkal: 
 
Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 
z v o l á v a m 

 

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva č. 2/2021 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 26.04.2021, (pondelok) 

o 18,00 hodine s nasledovným programom: 
 

1.   Megnyitó – programpontok jóváhagyása 
     Otvorenie – Schválenie programových bodov 
  

2.   A jegyzőkönyv írójának meghatározása 
      Určenie zapisovateľa 
  

3.   A jegyzőkönyv hitelesítők személyének meghatározása 
      Určenie overovateľov zápisnice 
  
4.   Javaslati bizottság megválasztása 
      Voľba návrhovej komisie 
  
5.   Polgármesteri beszámoló az önkormányzati hivatal munkájáról – előző ülés óta eltelt időszak 
      Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ 
  

6.   A 2021/1-as sz. plenáris ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése 
      Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 1/2021 
  
7.   A tesztelések során fennmaradó pénzösszeg felhasználásának megvitatása 
      Prerokovanie možnosti použitia zvyšných finančných prostriedkov z testovania 

  
8.   A templomudvaron kivágott fák gyökérzetének eltávolításával és az utólagos tereprendezéssel járó  
      költségek megvitatása 
      Prerokovanie možných výdavkov súvisiacich s odstránením koreňov vyrúbaných stromov a s terénnou  

      úpravou na dvore rímskokatolíckeho kostola 

 
  



9.   A római katolikus egyház – Battyán-i plébánia Orosz úttal kapcsolatos telekkimérési költségei  
      átvállalásának megvitatása 

                  Prerokovanie prefinancovania výdavkov rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Boťany súvisiace so            

                  zameraním pozemku pri vybudovaní cesty k rodinnému domu Oroszových  
 

10. A polgármester sekrestye és templom kerítés felújítására tett javaslatának megvitatása a község  
      költségvetéséből 
      Prerokovanie návrhu starostu obce na rekonštrukciu sakristia farského kostola a na obnovu plotu  

      okolo kostola z rozpočtu obce  

 

11. Ingatlan vásárlás lehetőségének megvitatása Battyán község belterületén: 
      I.  p.sz. 448 és 449, tulajdonlap sz. 267, register „C”, 
      II. p.sz. 297 és 298, tulajdonlap sz. 365, register „C”  
      Prerokovanie možnosti odkúpenia nehnuteľností v intraviláne obce Boťany: 

I. p. č. 448 a 449, LV 267, register „C” 

II. p. č. 297 a 298, LV 365, register „C” 
 

12. Új temetkezési terület kijelölésének megvitatása  
      Prerokovanie vymerania novej parcely za účelom rozšírenia pohrebiska 
 
13. A rendfenntartó és panaszkezelő bizottság 2021.04.22.-i ülésén hozott javaslatok megvitatása és    
      elfogadása 
      Prerokovanie a schválenie záverov zo zasadnutia Komisie verejného poriadku a vybavenie sťažností  

      konaného dňa 22.04.2021 

 
14. Vita 
       Diskusia  

  
   

 

Kérem a pontos megjelenést, valamint észrevételeiteket a programpontok kiegészítésével kapcsolatban! 

Prosím Vás o dochvíľnu účasť, o Vaše stanoviská a pripomienky k vyššie uvedeným bodom! 

 

 
 
 
 
 
Kelt: Battyán, 2021.04.  23.       
V Boťanoch, dňa 23.04.2021                 Dionýz Sz a b ó 

   polgármester, starosta obce 
                    v.r. 


