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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 2021/3 sz. ülését 2021. június 2.-ra, azaz szerdára 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. 3/2021 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 02.06.2021, (streda) 

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 
 

- Beszámoló a következő projektekről: óvoda, közösségi központ, járdafelújítás, földtégla gyártás 
Správa o projektoch: materská škola, komunitné centrum, rekonštrukcia chodníkov, lisovania váľkov 
 

- A csőtörés helyreállítását követő útburkolat javítása a községben 
Termín vykonania opráv komunikácie po haváriách vodovodu v obci 

  
6. A 2021/2-es sz. plenáris ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése 
    Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 2/2021 
  
7. A főellenőr álláspontjának előterjesztése a 2020-as év zárszámadásához 
   Predloženie správy hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020 
 



8. A 2020-as év zárszámadásának megvitatása 
    Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020 
  
9. A bérlakások projektjéhez szükséges dokumentumok előkészítésével kapcsolatos kiadások megvitatása 
    Prerokovanie výdavkov spojených s prípravou podkladov pre projekt nájomných bytov 
 
10. A volt állami gazdaság adminisztrációs épületének felújítása 
      Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalého ŠM 
  
11. Virtuális temető lehetőségének megvitatása - softver megvásárlása 
      Prerokovanie možnosti virtuálneho cintorína - nákup softvéru 
 
12. Útfeltöltés lehetőségének megvitatása a roma telepen  
      Prerokovanie možnosti úpravy cesty v rómskej osade  
 
13. Szőke L. kérelmének megvitatása 
      Prerokovanie žiadosti p. L. Szőkeho 
 
14. A tesztelések során fennmaradó pénzösszeg felhasználásának újratárgyalása   
      Opätovné prerokovanie použitia zvyšných peňažných prostriedkov z testovania na Covid- 19 
 
15. Pénzösszeg felszabadításának megvitatása a falu költségvetéséből szúnyogírtás céljából 
     Prerokovanie uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce na vykonanie postrekov proti komárom 
 
16. A Battyán-i plébánia támogatási kérelmének megvitatása a templom körüli kerítés megépítése céljából 
     Prerokovanie žiadosti Farského úradu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Boťany o pomoci pri budovaní oplotenia  
     okolo kostola 
 
17. A lengőhíd felvétele a község látványosságainak listájára – lehetőség megvitatása 
      Prerokovanie možnosti zaradenia visutého mosta do pamätihodnosti obce 
 
18. Bekötőút kiépítésének megvitatása a Fő utcán lévő társasházak előtt  
      Prerokovanie možnosti vybudovania prístupovej cesty pred nájomnými bytmi na ul. Hlavnej 
 
19. Gyermeknap részleteinek megvitatása 
      Prerokovanie bodov v organizovaní Dňa detí 
 
20. 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, 2021.05.28.         
V Boťanoch, dňa 28.05.2021                 Dionýz Sz a b ó 

   polgármester, starosta obce 
                     v. r. 


