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 2022/2 sz. ülését 2022. május 2.-ra, azaz hétfőre 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. 2/2022 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 02.05.2021, (pondelok)
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 2022/1-es sz. plenáris ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése
Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 1/2022
5. A leltározó bizottság likvidálásra szánt tárgyak jegyzékének megvitatása
Prerokovanie návrhu inventarizačnej komisie na vyradenie hmotného majetku
6. Az 5/2019-es sz. Önkormányzati rendelet 2-es sz. melléklet javaslatának megvitatása
Prerokovanie Návrhu Dodatku č.2 k VZN obce Boťany č.5/2019
7. KC épület további felújításához fűződő kiadások megvitatása
Prerokovanie výdavkov spojených s pokračovaním rekonštrukčných prác na budove KC
8. A helyi szervezetek beszámolójának előterjesztése az önkormányzat által 2021-ben nyújtott

támogatások felhasználásáról
Predloženie písomných správ štatutármi organizácii o použitých dotáciách poskytnutých obcou Boťany v
roku 2021
9. Információ nyújtás a bérlakások (Állami Lakásfejlesztési Alap) építésére irányuló projektről –
a projekttel kapcsolatos szükségszerű kiadások megvitatása
Poskytnutie informácií o projekte na výstavbu nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB – prerokovanie
potrebných výdavkov spojených s projektom

10. Szúnyogírtás lehetőségének megvitatása
Prerokovanie možnosti vykonania postrekov proti komárom
11. A főzőverseny szervezését érintő részletek megvitatása
Prerokovanie bodov v organizovaní Súťaže vo varení kotlíkových jedál
12. Brezo Ferenc jutalmazásának megvitatása a nemzetközi megmérettetésen elért eredményeiért
Prerokovanie poskytnutia finančného príspevku pre Františka Breza za dosiahnutie vynikajúceho úspechu
v medzinárodnej súťaži
13. Ipari park létesítés lehetőségének megvitatása a község területén munkalehetőség teremtése céljából
Prerokovanie možnosti zriadenia priemyselného parku v obci za účelom vytvorenia pracovných príležitostí
14. Pályázati lehetőség megvitatása – Ivóvízhez való hozzáférés elősegítése marginalizált roma
közösségben (OPLZ-PO6-SC611-2020-1)
Prerokovanie možnosti zapojenia sa obce do výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v
prostredí MRK (OPLZ-PO6-SC611-2020-1)
15. Pályázati lehetőség megvitatása – Ingyenes vezeték nélküli hálózat kiépítése a közterületeken
(OPII-2021/7/18-DOP)
Prerokovanie možnosti zapojenia sa obce do výzvy zameranej na vybudovanie bezplatného pripojenia Wi-fi
na verejných priestranstvách (OPII-2021/7/18-DOP)
16. Pályázati lehetőség megvitatása – multifunkciós sportcsarnok építése (014451/2021/OSMRR)
Prerokovanie možnosti zapojenia sa obce do výzvy zameranej na vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej
športovej haly (014451/2021/OSMRR)
17. Pályázati lehetőség megvitatása – vízvisszatartási intézkedések (OPKZP-PO2-SC211-2020-62)
Prerokovanie možnosti zapojenia sa obce do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia (OPKZP-PO2SC211-2020-62)
18. További díszfák vásárlásának megvitatása az utcák menti közterületekre és a temető területére
Prerokovanie nákupu ďalších okrasných stromov pozdĺž ulíc na verejných priestranstvách obce a na
cintorín
19. Kis park további rekonstrukciójának pontosítása/térkövezés, a munkálatok elvégzéséhez szükséges
kiadások megvitatása
Upresnenie rekonštrukcie Malého parku / nákup zámkovej dlažby, prerokovanie výdavkov spojených s
vykonaním potrebných prác
20. Temető kerítés egyik szakaszának cseréje és egyéb kerítés javítási munkálatok megvitatása
Prerokovanie výmeny časti oplotenia cintorína a vykonanie ďalších potrebných rekonštrukčných prác na
oplotení cintorína
21. A lakástűz következtében károsult Lakatoš család támogatásának megvitatása
Prerokovanie poskytnutia pomoci rodine Lakatošových po požiari rodinného domu
22. 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, 2022.04.26.
V Boťanoch, dňa 26.04.2022

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

