Starosta obce Pribeta
v Pribete, dňa 23.11.2022
PO ZVÁ N KA
V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Pribete
zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce P r i b e t a,
ktoré sa uskutoční vo veľkej sále kultúrneho domu
dňa 28.11.2022 /v pondelok/ o 16:00 hodine.
Program rokovania:
1. Úvod
1.1. Otvorenie zasadnutia
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce a volieb
do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
1.4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
3. Správa starostu obce o poverení zástupcu starostu obce
4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie a návrh na zriadenie komisií obecného
zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
6. Správa mandátovej komisie
7. Určenie sobášiacich
8. Odvolanie a vymenovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
9. Určenie spádových ulíc poslancov OZ
10. Schválenie delegátov do orgánov Dvory a okolie, združenie obcí
11. Žiadosti občanov a organizácií
12. Diskusia
13. Záver

Norbert Zsitva
starosta obce
VYVESENÉ: 23.11.2022

Perbete Község polgármestere
Perbetén, 2022.11.23
MEGHÍVÓ
A SZNT 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló törvényének és a Perbete Község
önkormányzatának tanácskozási rendjéről szóló rendelet értelmében ezennel
összehívom
P e r b e t e K ö z s é g képviselő – testületének megalakuló ülését,
amelyre a kultúrház nagytermében kerül sor
2022. november 28-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Az ülés programpontjai:
1. Megnyitó
1.1. A tanácskozás megnyitása
1.2. A jegyzőkönyvíró meghatározása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
1.3. A helyi választási bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati választások
eredményeiről és a megválasztásról szóló tanúsítványok átadása
1.4. Az újonnan választott képviselő-testület tagjainak fogadalomtétele
2. A megalakuló ülés programpontjainak jóváhagyása
3. Polgármesteri jelentés az alpolgármester megbízatásáról
4. Az önkormányzat tanácskozás összehívási és vezetési jogköreivel megbízott képviselő
megbízatása
5. A javasló-bizottság, a mandátumvizsgáló-bizottság és a választó-bizottság megválasztása,
valamint javaslat az önkormányzati szakbizottságok összeállítására, az elnökök és a tagok
megválasztása
6. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése
7. A házasságkötési jogkörökkel megbízott személyek meghatározása
8. Az iskolatanács a fenntartó részéről delegált tagjainak felmentése, valamint megválasztása
9. A képviselő-testület egyes tagjainak felügyeletére bízott utcák meghatározása
10. Az Udvard és térsége mikrorégió testületeibe javasolt képviselők személyének jóváhagyása
11. A polgárok és a szervezetek kérvényei
12. Hozzászólások
13. A tanácskozás befejezése

Zsitva Norbert
polgármester

KIFÜGGESZTVE: 2022.11.23

