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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 2023/2 sz. ülését 2023. március 13-ra, azaz hétfőre, 18.00 órai 
kezdettel a Községi Hivatal tanácstermébe a következő programpontokkal: 

Na základe § 12 ods. 1 druhej vety zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

z v o l á v a m 

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva č. 2/2023 v Boťanoch, ktoré sa bude konať 

dňa:13.03.2023, (pondelok) o 18.00 hodine s nasledovným programom: 

1. Megnyitó – az ülés programpontok jóváhagyása  
Otvorenie – Schválenie programu zasadnutia 

 

2. Jegyzőkönyv író meghatározása 
Určenie zapisovateľa 
 
3. Javaslati bizottság megválasztása  
Voľba návrhovej komisie  

 
4. Jegyzőkönyv hitelesítők meghatározása 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
5. A 641-es sz. tulajdonlapon, a Tőketerebes-i Járási Hivatal által vezetett ingatlan 
megvásárlási módjának megvitatása: 
a)      telek ”C” regiszter, p. sz. 427, telek típusa: beépített terület és udvar 1435 m2  
b)     „C” regiszterű telken épült épület,78 h. sz., 427 p. sz., beépített terület és udvar 1435 m2, 
építmény jellege: oktatási épület 
 
Prerokovanie spôsobu nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností vedeným Okresným úradom 

Trebišov na LV č. 641 a to:  

 a) pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 427, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1435 m2  

b) stavby so súp. číslom 78 postavenej na pozemku parcely registra „C“KN, parc. č. 427, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, druh stavby: budova pre 
školstvo. 



6. 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  

 

7.  Battyán Község költségvetéséből odaítélt támogatások megtárgyalása, jóváhagyása a 2023- 
as évre 
Prerokovanie a schválenie dotácii z rozpočtu obce Boťany na rok 2023 

 
8.  Az önkormányzati képviselők javadalmazási rendjének megvitatása  
Prerokovania Zásad odmeňovania poslancov obecného zapisovateľa 

 

9. A polgármester interpellálása 
Interpelácia starostu 

 

10. Az önkormányzati bizottságok felállítása, elnökeik és tagjaik megválasztása  
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  

 

11. Egyéb 
Rôzne 
 

12.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, 2023.03.09                   ................................................ 
V Boťanoch, dňa 09.03.2023                  Dionýz Sz a b ó 

              polgármester 
                                                                                                                                           starosta obce,  v.r. 


