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P o z v á n k a 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať 

v utorok dňa 14.12.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása 

2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése 

3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Az előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése 

4. Rozpočtové opatrenia na rok č. 1/2021 - Návrh 

A 2021évi költségterv 1 számú módosítása - Javaslat 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Ňárad na rok 2022 

Támogatás igényléséről szóló kérvények a 2022-s évre 

• Telovýchovná Jednota Ňárad 

• Csemadok 

• Jednota Dôchodcov 

• NÁŠ DOMOV 

• NAŠE DEDIČSTVO 

 

6. Rozpočet na roky 2022-2024 - Návrh 

Költségterv a 2022 – 2024-s évekre – Javaslat 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Ňárad na roky 2022-2024 

a k návrhu rozpočtu na rok 2022 

Főellenőri állásfoglalás a 2022-2024-as évekre szóló költségvetés javaslathoz, valamint a 2022-es évre 

szóló költségvetés javaslathoz 

8. Plán čerpania rezervného fondu  - Návrh 

Tartalékalap merítésének tervezete - Javaslat 

9. Dodatok č. 1 k VZN 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Ňárad 

- Návrh 

Egyes számú függelék Csiliznyárad Község által nyújtott szolgáltatások és az ehhez tartozó illetékekről 

szóló 5/2019-s általános érvényű rendelethez - Javaslat 

10. Dodatok č. 3 k VZN 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Ňárad 

Hármas számú függelék Csiliznyárad Község helyi adóilletékeit és a kommunális hulladékok illetékéről 

szóló 4/2019 -s  
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11. Žiadosť od pani Evy Benyoovej – zníženie, resp odpustenie poplatku za komunálny odpad 

Benyoová Éva kérvénye – a kommunális hulladék illetékének csökkentéséről, esetleges elengedéséről 

12. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – Mgr. Gábor Nagy a Zuzana 

Bérleti szerződés megegyezéssel történő befejezése – Mgr. Nagy Gábor a Zsuzsa 

13. Žiadosť o výmenu nájomného bytu – Júlia Bartalosová 

Bartalosová Júlia kérvénye - bérlakáscsere 

14. Žiadosti o pridelení nájomného bytu –  Tamás Nagy (Späťvzatie žiadosti) 

Diana Krnáčová (Späťvzatie žiadosti) 

Tibor Ladacsi 

Rozália Bábicsová 
Igénylők kérvényei bérlakás bérbevételéhez  

15. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku – Kocsis a Zsilinszká 

Kocsis Zoltán és Zsilinszká Erzsébet telek vásárlási kérvényének újratárgyalása 

16. Späťvzatie žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku – Csaba Kušnír 

Kérvény visszavonása község tulajdonában lévő telek megvásárlására – Kušnír Csaba 

17. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku – Csaba Kušnír a Cyntia Tesařová 

Kérvény a község tulajdonában lévő telek megvásárlására – Kušnír Csaba és Tesařová Cyntia 

18. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku – Rudolf Szabó a Zuzana Szabó 

Kérvény a község tulajdonában lévő telek megvásárlására – Szabó Rudolf és Szabó Zsuszanna 

19. Územný plán – zadanie a dotácia ÚP 

Területrendezési terv – meghatározása és támogatás 

20. Rôzne - Egyéb 

▪ Poskytnutie informácií: 

- O projektoch a dotáciách  

▪ Detské ihrisko – RODINKA 

▪ Dom smútku 

▪ Envirofond 

- O zriadení spločného obecného úradu  

o Információ nyújtás: 

- A pályázatokról és támogatásokról 

▪ RODINKA – gyermekpark 

▪ Halottasház 

▪ Envirofond 

- Közös községi hivatal szerződésének megkötéséről 

21. Záver 

Zárszó 

V Ňárade, dňa 26.11. 2021      

            Jozef LUKÁCS 

                                                                                                       starosta obce 


