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 alakuló ülését 2022. november 24.-re, azaz csütörtökre 17,00
órai kezdettel a Községi Hivatal tanácstermébe a következő programpontokkal:
Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa:24.11.2022,
(štvrtok) o 17,00 hodine s nasledovným programom:
1.

Ünnepélyes megnyitó
Slávnostné otvorenie

a) A jegyzőkönyv hitelesítők személyének és a jegyzőkönyv írójának meghatározása
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
b) Az önkormányzati választások eredményeinek ismertetése, megbízólevelek átadása a
megválasztott polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek
Oznámenie o výsledku volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
c) A község újonnan megválasztott polgármesterének eskütétele és az alakuló ülés vezetésének
átvétele az újonnan megválasztott polgármester által
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

d) Az önkormányzati képviselők eskütétele
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) Polgármesteri beszéd
Príhovor starostu obce
2. Az alakuló ülés programpontjainak jóváhagyása
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Önkormányzati képviselő felhatalmazása, aki jogosult lesz az önkormányzati testület üléseinek
összehívására és levezetésére
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
4. Az önkormányzati bizottságok felállítása, feladatkörük meghatározása, elnökeik és tagjaik
megválasztása
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5. A polgármester bérének meghatározása
Stanovenie platu starostu obce
6. Egyéb
Rôzne
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, 2022.11.14.
V Boťanoch, dňa 14.11.2022

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

