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Meghívó 

A SZNT 369/1990 a községi rendelkezés törvényének 12.§ 1. bek. 

és  annak teljes változatai értelmében 

meghívom 

Önt a képviselő testület  

22. ülésére, amelyet 2021. május 28-án 

17.00 órai kezdettel tartunk  

a Károlyi Házban  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Megnyitó, programpontok elfogadása 

2. Jegyzőkönyvvezető kinevezése, jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság 

megválasztása 

3. Határozatok ellenőrzése 

4. Lakosok felszólalása 

5. Árajánlat a közvilágítás korszerűsítésére, üzemeltetésére és karbantartására 

községünkben. 

6. Szímő község költségvetése a 2021-es évre 

a)A költségvetés végrehajtása az 1.Q  

b)Költségvetési intézkedések  a 2. Q –ban 2021 –es évre 

7. Szolgáltatási díjak árlistájának módosítása 

8. Eladási ajánlat ingatlan vásárlására  

9. Község vagyonának eladási szándéka  

a) Elkülönítve  a „ C” parc.sz 770/1 rész 4. 5. résztől 

b) Parc.”C” 770/55 

10. Földterület bérbeadása   

a) Földterület bérbeadása parkolás céljából - Bérleti szerződés megkötése 

b) Jelzálog létesítése 

11.  Pályázat a magyar nyelvű óvoda igazgatói  munkakörének betöltésére 

12. Interpellációk 

13. Kérvények  

14. Jelentés a köztisztviselők  vagyonbevallásáról  

15. Egyéb 

a) A csatornahálózat bővítése és felújítása  

b) A csatornahálózat lehetséges bővítése 

c) Interreg – Szakmaiság, kultúra ,sport – együttműködés Szímő község  és 

Mosonszolnok között 

-Kultúra, turizmus és egészség – együttműködés Mosonszolnok és Szímő község 

között 

                  d) Az iskolai  és óvodai étkezde felszereltségének bővítése 

 



 

 

 

e) A Nyitra megye önkormányzata által támogatott projektek 

 

f) A nyugatszlovákiai villanyművek által megvalósított kábelhálózat felújítása és új       

trafóállomás kiépítése 

g) A község kábeltévéhálózatának felújítása – Slovanet 

h) BGA – Jedlik Ányos emlékszoba digitalizációjaSzímőn 

             -  Károlyi Ház berendezésének bebiztosítása 

i) TOWN – TWINNING – pályázat  

j) Község felújítási program – pályázat 

k) Aktivációs tevékenységek községünkben 

l) Covid elleni védőoltás községünkben  

16. Zárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bób János 

        polgármester 
 

 

Az önkormányzati gyűlés anyagait megtalálják a község web oldalán. 
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