
 

OBEC TURŇA NAD BODVOU 
 

Starosta  obce  Turňa nad Bodvou  e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
č.j.  TUR-2022/15-05                                 V Turni nad Bodvou dňa  16. novembra 2022 

  

 

Pozvánka 
na 1. (ustanovujúce) zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou 

 

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  zvolávam 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad 

Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa   

 

22. novembra  2022 (utorok) o 17,00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku  

 

 Program rokovania  : 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie program a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu 

4. Zriadenie komisie, voľba predsedu a členov 

5. Návrh na sobášiacich 

6. Záver 
 

Mgr.  Atila  O r a v e c z   
                                                                                                               starosta obce 
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TORNA KÖZSÉG 
 Torna Község Polgármestere, 

e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 

                                                                                                                                Tornán, 2022.11.16   

                    TUR-2022/15-5   

 

  M E G H Í V Ó  
 
 

A  SZNT T.t. 369/1990 számú a községi önkormányzatokról szóló törvénye 13-as §,  

4. bek. a) pontja és a későbbi törvénymódosítások értelmében 

 

2022. november 22-én (kedd) 17.00 órára összehívom  

Torna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1. (alakuló) ülését a 

helyi kultúrházban 
 

 

1. Az ülés napirendje  : 

Bevezető részletek: 

a) Az ülés megnyitója 

b) A jegyzőkönyvvezető kijelölése 

c) A polgármesteri és a képviselő-testületi választások eredményeinek kihirdetése, valamint az 

újonnan megválasztott képviselő-testület tagjainak a választási okiratok átadásai 

d) A község újonnan megválasztott polgármesterének eskütétele, a polgármesteri jelvény 

átvétele, és az alakuló ülés vezetésének átvétele az újonnan megválasztott polgármester által 

e) Az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjainak eskütétele 

f) A polgármester beszéde  

2. Az alakuló ülés napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása 

3. A polgármester tájékoztatatása a polgármester-helyettes képviselő személyéről 

4. A szakbizottságok felállítása és a tagok megválasztása 

5. Javaslat az eskettetőkre 

6. Zárszó  

 

                                                                               

 

 

                                                                                      Mgr.  O r a v e c z   Atila   

                                                                                                  polgármester 
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