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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 2023/1 sz. ülését 2023. fenruár 7-re, azaz keddre,  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. 1/2023 v Boťanoch, ktoré sa bude konať dňa: 07.02.2023, (utorok) 

o 17.00 hodine s nasledovným programom: 

1. Megnyitó – programpontok jóváhagyása  
Otvorenie – Schválenie programových bodov  
 

2. Javaslati bizottság megválasztása  
Voľba návrhovej komisie  
 

3. Bajusz Zsolt megválasztott képviselő eskütétele, megbízólevél átadása 
Zloženie sľubu poslanca Zs. Bajusza, odovzdanie osvedčenia o zvolení 

4. Pályázati felhíváshoz való csatlakozás lehetőségének megvitatása a történelmi - és műemléképületek 
felújítására, a felhívás kódja: 02I02-29-V01 - a Közösségi Központ épületének felújítása céljából 
Prerokovanie možnosti zapojenia sa do Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o NFP na obnovu verejných 
historických a pamiatkovo chránených budov, Kód Výzvy: 02I02-29-V01 - za účelom rekonštrukcie budovy 
Komunitného centra 
 
5. Pályázati felhíváshoz való csatlakozás lehetőségének megvitatása óvoda kapacitás növelése céljából 
Prerokovanie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít materských škôl, 
Kód výzvy: 06R01-20-V02 
 
6. Pályázati felhíváshoz való csatlakozás lehetőségének megvitatása az alapiskola bővítése céljából 
Prerokovanie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na zvýšenie kapacít základných škôl 
 
7.  Az önkormányzati képviselők javadalmazási rendjének megvitatása  
Zásady odmeňovania poslancov obecného zapisovateľa 
 
8. A leltározási bizottság tárgyi eszközök selejtezésére tett javaslatának megvitatása 
Prerokovanie Návrhu inventarizačnej komisie na vyradenie hmotného majetku 
 
9. Az 5/2019-es sz. Önkormányzati rendelet 3-as sz. melléklet javaslatának megvitatása  
Prerokovanie Návrhu Dodatku č.3 k VZN obce Boťany č.5/2019 
 
 
 
 



 
10. Tájékoztatás a  Számvevőszék ellenőrzésének eredményéről, az elfogadott intézkedések bevezetéséről 
– Az ellenőrzés tárgya: Az anyagi szükséghelyzetben élők szociális segélyének folyósítása  
Poskytnutie informácií o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach - Predmet kontroly: 
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi  
 
11. Hidegaszfalt vásárlása úthibák javítására 
Nákup studeného asfaltu na opravu výtlkov na cestách 

12. Önkormányzati ülést rögzítő videó felvétel készítésének és közzétételének megvitatása 
Prerokovanie vyhotovenia a zverejnenia videozáznamu z rokovania obecného zastupiteľstva 
 
13. Egyéb 
Rôzne 
 

- Energiárak emelkedése  
Zvýšenie cien energií  

   
- A kutyatartást szabályozó 3/2013 sz. általános érvényű önkormányzati rendelethez tartozó 1. sz. 

melléklet javaslatának megvitatása  
Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území obce Boťany 

 
- 1/2023 sz. általános érvényű önkormányzati rendelet javaslatának megvitatása a Községháza 

rendezvénytermeinek bérbeadási feltételeiről 
Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2023 o prenájme nebytových priestorov Obecného úradu Boťany 
 

- Pénzügyi bizottság és önkormányzati vagyonkezelés - vita 
Komisia finančná a správy obecného majetku – diskusia 

 
- Önkormányzati vagyonbiztosításra vonatkozó biztosítási ajánlat megtárgyalása 

Prerokovanie ponuky poistenia na poistenie majetku obce   
 

14.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, 2023.02.03      ................................................ 
V Boťanoch, dňa 03.02.2023      Dionýz Sz a b ó 

   polgármester 
starosta obce,  v.r. 


