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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 2021/6 sz. ülését 2021. szeptember 16.-ra, azaz csütörtökre 17,00 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. 6/2021 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 16.09.2021, (štvrtok) 

o 17,00 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 obecného zastupiteľstva 
 

6. A 2021/5-ös sz. plenáris ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése 
Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 5/2021 

 
7. Pályázati lehetőség megvitatása az óvoda kapacitásának bővítése céljából, pályázat kódja: IROP-PO2-

SC221-2021-67 
Prerokovanie výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-
2021-67 
 

8. A Környezetvédelmi Alap pálályázati lehetőségének megvitatása, kérelem benyújtása – „A“ terület 
Prerokovanie možnosti predkladania ŽoNFP – dotácia z Environmentálneho fondu SR 

- Oblasť „A“: Ochrana ovzdušia, činnosť A1- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom 
využívania nízkoemisných zdrojov 

 
 
 
 



9. A Környezetvédelmi Alap pálályázati lehetőségeinek megvitatása, kérelem benyújtása – „C“ terület 
Prerokovanie možnosti predkladania ŽoNFP – dotácia z Environmentálneho fondu SR 

- Oblasť „C“: Odpadové hospodárstvo, činnosť C4- Triedený zber komunálneho odpadu 
 

10. A helyi óvoda épületet érintő, a római katolikus egyház és Battyán Község Önkormányzata között létrejött 
bérleti szerződés változtatásának megbeszélése 
Prerokovanie zmeny v zmluvnom vzťahu medzi Rímskokatolíckou cirkvou a obcou Boťany týkajúce sa nájmu 
nehnuteľnosti budovy MŠ 
 

11. A Kassa Megyei Önkormányzat Támogatási Rendszerének keretében meghirdetett pályázati    
lehetőségek megvitatása 
Prerokovanie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Dotačnej schémy KSK 

 
12. 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, 2021.09.13.        ................................................ 
V Boťanoch, dňa 13.09.2021                 Dionýz Sz a b ó 

   polgármester, starosta obce 
 

 


