BATTYÁN KÖZSÉG, VIRÁG UTCA 243/1 07643 BATTYÁN
OBEC BOŤANY, Ul. Kvetná 243/1, 07643 Boťany

M E G H ÍV Ó
POZVÁNKA

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. Számú Községi Önkormányzatokról szóló törvény értelmében
összehívom
Battyán község önkormányzatának 2021/7 sz. ülését 2021. október 28.-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
zvolávam
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva č. 7/2021 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 28.10.2021, (štvrtok)
o 17,00 hodine s nasledovným programom:
1. Megnyitó – programpontok jóváhagyása
Otvorenie – Schválenie programových bodov
2. Javaslati bizottság megválasztása
Voľba návrhovej komisie
3. Polgármesteri beszámoló az önkormányzati hivatal munkájáról - előző ülés óta eltelt időszak
Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. A 2021/6-os sz. plenáris ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése
Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 6/2021
5. A Közösségi Központ rekonstrukciójának megvitatása a Regionális Közegészségügyi Hivatal
követelményei értelmében
Prerokovanie rekonštrukcie budovy Komunitného centra v zmysle požiadaviek RÚVZ TV
6.A 2021-es költségvetési terv 2/2021-es sz. módosítása - javaslat megvitatása
Prerokovanie Návrhu zmien rozpočtu na rok 2021 - Rozpočtové opatrenie č.2/2021
7. Fák kivágása a település bel- és külterületén
Výrub stromov v intraviláne a v extraviláne obce
8. A község Gazsasági és Társadalmi Fejlődésének Programja (PHSR) aktualizálásának megvitatása a
2021 – 2027 időszakra, dokumentum elfogadása
Prerokovanie a schválenie aktualizácie dokumentu PHSR obce na obdobie 2021 - 2027
9. A község „Bodrogköz Fejlesztési Program“ c. dokumentum előkészítésében és megvalósításában való
részvételének megvitatása
Prerokovanie účasti obce na príprave a implementácii strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový
program Medzibodrožia“

10. Nyugdíjas napi ajándékozás részleteinek megvitatása
Prerokovanie obdarovanie dôchodcov z príležitosti dňa seniorov
11. A leltározó bizottság tárgyi eszközök selejtezésére kidolgozott javaslatának megvitatása
Prerokovanie Návrhu inventarizačnej komisie na vyradenie hmotného majetku obce
12. Várady I. kérelmének elbírálása az üzlet nyitvatartási rendjének jóváhagyásáért
Posúdenie Žiadosti Š. Váradyho o schválenie otváracích hodín v prevádzke
13. 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, 2021.10.25.
V Boťanoch, dňa 25.10.2021

................................................
Dionýz Sz a b ó
polgármester
starosta obce

