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 2022/6 sz. ülését 2022. szeptember 29.-re, azaz csütörtökre, 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
zvolávam
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva č. 6/2022v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa:
29.09.2022, (štvrtok) o 18,00 hodine s nasledovným programom:
1. Megnyitó – programpontok jóváhagyása
Otvorenie – Schválenie programových bodov
2. Javaslati bizottság megválasztása
Voľba návrhovej komisie
3. Az 5/2022-es sz. ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése
Kontrola plnenia uznesení z riadneho zasadnutia č. 5/2022
4. A főellenőr álláspontjának előterjesztése a 2022-2024-es költségvetés 2. sz. módosításához
Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra obce Boťany k návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce
Boťany na roky 2022-2024
5. Battyán Község költségvetésének (2022-2024) 2. módosítására vonatkozó előterjesztés megvitatása
Prerokovanie návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce Boťany na roky 2022-2024
6. A főellenőr 2022-es év/II. féléves tevékenységi tervének előterjesztése
Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Boťany na II. polrok 2022
7. Battyán Község kataszterében lévő ,,E” regiszterű 488/1-es p. sz. főldterület egy részének eladását
célzó nyilvános versenytárgyalás feltételeinek meghatározása - a pályázati javaslatokat értékelő
bizottság felállítása
Stanovenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemku na p. č. 488/1 register „E“
v k.ú. Boťany - zriadenie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov

8. Nyugdíjas nap szervezési részleteinek pontosítása
Upresnenie bodov v organizovaní podujatia Dňa dôchodcov
9. Lakatos I. képviselő javaslata egyenruházat megvásárlására az elsőáldozók részére
Návrh poslanca Š. Lakatosa na nákup rovnošiat na 1. sväté prijímanie
10. Lakatos I. javaslata a 2015/1 sz. általános érvényű rendelet módosítására a helyi illetékek (adó és
hulladékdíj) mérséklése/adott esetben elengedése céljából a súlyosan egészségkárosodott lakosok
esetében
Návrh poslanca Š. Lakatosa na zmenu VZN č. 1/2015 - zníženie sadzbu dane z nehnuteľností a
poplatku za odpad alebo úplne upustiť od povinnosti platiť miestne dane/ poplatok za odpad pre
vybrané skupiny občanov obce (ZŤP)
11. Egyéb
Rôzne
Az önkormányzat épületében székelő orvosi rendelő bérleti szerződésének aktualizálása
Aktualizácia nájomnej zmluvy o nájme nebytového priestoru - ambulancia všeobecného lekára
v budove obecného úradu
Az önkormányzat épületében székelő fodrászat bérleti szerződésének aktualizálása
Aktualizácia nájomnej zmluvy o nájme nebytového priestoru - kaderníctvo v budove obecného úradu
Földvásárlás lehetőségének megvitatása az óvoda udvar bővítése céljából – regiszter „C”, p.sz. 425,
272 sz. tulajdonlap
Prerokovanie možnosti odkúpenia pozemku za účelom rozšírenia dvora materskej školy – register
„C”, p.č. 425, LV 272
12. Vita
Diskusia
Kérem a pontos megjelenést, valamint észrevételeiteket a programpontok kiegészítésévelkapcsolatban!
Prosím Vás o dochvíľnu účasť, o Vaše stanoviská a pripomienky k vyššie uvedeným bodom!

Kelt: Battyán, 2022.09.20
V Boťanoch, dňa 20.09.2022

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

