
OBEC TURŇA NAD BODVOU 
 

Starosta  obce  Turňa nad Bodvou  e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
č.j.  TUR-2023/11-03                                            V Turni nad Bodvou dňa  22.2.2023 

  

 

Pozvánka 
 

na 3. 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 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad 

Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 

 

28. februára 2023 (utorok) o 17,00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu 

 

Navrhovaný program rokovania  : 

 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

7. Schválenie zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou 

8. Návrh na schválenie : 

a) kronikára obce a jeho menovanie 

b) obsahu kroník za roky 2018-2022 

c) zmeny písania kroniky z ručnej na elektronickú formu 

9. Návrh na schválenie cenníka poplatkov v obci Turňa nad Bodvou. 

10. Návrh na schválenie zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby :  

a) Patria n.o. Drienovec 

b) Domov sv. Anny n.o. Poproč 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

                                                                                                                                                                                                   

Mgr.  Atila  O r a v e c z   
                                                                                                               starosta obce 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 23. februára 2023 

mailto:starosta@turnanadbodvou.sk


 

TORNA KÖZSÉG 
 Torna Község Polgármestere, 

e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
                č.j.  TUR-2022/15-06                                                           Tornán, 2022. 12. 12-én 

  

                                                                                                                               

 

  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 

 

2023. február 28-án (kedd) 17,00 órára összehívom  

Torna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3. ülését 

a Községi Hivatal dísztermébe 
 

 

 Javasolt napirendi pontok: 

 

 

1. Megnyitó 

2. Az ülés programjának elfogadása 

3. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető kijelölése 

4. Polgármesteri beszámoló a községben zajló tevékenységekről 

5. 1/2023 sz. ÁÉR javaslat, amivel megváltozik a 4/2020 sz. ÁÉR, ami meghatározza a Torna 

község joghatósága alá tartozó iskolák és iskolai létesítmények költségeinek részleges 

megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás összegét 

6. A főellenőr beszámolója a 2022. évi ellenőrzési tevékenységéről 

7. Torna község polgármester-helyettesének jóváhagyása 

8. Javaslat jóváhagyása: 

    a) a község krónikása és kinevezése 

    b) a 2018-2022-es évek krónikáinak tartalma 

    c) változások a krónika írásában, kéziről elektronikus formára 

9. Javaslat Torna község díjai árjegyzékének jóváhagyására 

10. Javaslat a magán szociális szolgáltató pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó 

szerződések jóváhagyására:  

    a) Patria n.o. Drienovec 

    b) Domov sv. Anny n.o. Poproč                                                

11. Képviselői interpellációk 

12. Zárszó 

                                                                                      Mgr.  Oravecz  Atila  

                                                                                           polgármester 

 

Nyilvánosságra hozva a község hirdetőtábláján 2023. február 23-án. 
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