
 

Vážení občania ! 
 

 

Oznamujeme občanom, že nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Belá sa 

uskutoční 27.06.2022 /pondelok/ o 17:00 hodine v kultúrnom dome v Belej s nasledovným 

programom: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie II.polrok 2022 

6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Belá za hospodársky rok 2021 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Belá k Návrhu záverečného účtu obce Belá za rok 2021 

8. Návrh – Záverečný účet obce Belá za rok 2021 

9. Prevádzka počas letných prázdnin v čase 01.07.2022 – 15.07.2022- žiadosť rodičov Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda, Belá 24 

10. Informácie o povodňových záchranných prácach po prívalových dažďoch a o vyhlásení 

Mimoriadnej situácii a III. stupňa povodňovej aktivity dňa 09.06.2022 

11. Určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022 – 2026 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 

13. Rôzne, diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

 

Tisztelt lakosok ! 

 

 
Értesítjük községünk lakosait, hogy a képviselő testület legközelebbi ülése 2022.június 27-én 

/hétfőn/ 17:00 órai kezdettel lesz megtartva a kultúrházban a következő programmal: 
 

1. Az ülés megnyitása 

2. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető kijelölése 

3. A program jóváhagyása 

4. A határozatok betartásának ellenőrzése 

5. A főellenőr ellenőrzési tevékenységének terve a 2022. év második félév időszakára 

6. A főkönyvvizsgáló szakmai jelentése Béla Község 2021-es éves gazdálkodásáról  

7.  A főellenőr szakmai jelentése Béla Község 2021-es évi gazdálkodásának zárszámadásáról  

8. Javaslat - Béla község 2021. évi zárszámadásáról 

9. Üzemeltetés a Magyar tannyelvű óvoda nyári szünetben /2022.07.01 - 2022.07.15/ az óvodás 

    szülők kérésére 

10. Tájékoztatás az esők utáni árvízi mentési munkálatokról  

11. A  képviselők létszámának meghatározása a 2022-2026 közötti választási időszakra 

12. A polgármesteri funkció ellátási körének meghatározása a 2022-2026 közötti választási    

      időszakra 

13. Egyéb, vita 

14. Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15. Befejezés 

 



 

 

 

 

 


