Gyula Iván, Ing.
Starosta obce Vlčany
Farkasd Község polgármestere
Vlčany, 27.11.2018
Farkasd, 2018.11.27

Pozvánka - Meghívó

V súlade s § 12, ods.1, tretia veta zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Štatútom obce Vlčany zvolávam ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, ktoré sa uskutoční dňa
4. decembra 2018 o 17.00 hod.
v sobášnej sieni Obecného úradu vo Vlčanoch.

A Szlovák Nemzeti Tanács 369/1990-es számú törvényének és községünk alapszabályának
értelmében ezennel meghívom Önt Farkasd Község Önkormányzatának alakuló ülésére, amelyre
2018. december 4-én, 17.00 órai
kezdettel kerül sor a községi hivatal házasságkötő termében.

Ing. Gyula Iván v.r.
starosta obce
polgármester

Program:
Slávnostná časť - Ünnepélyes rész
1. Úvodné náležitosti
Bekezdés

a) Otvorenie zasadnutia
Az ülés megnyitása

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A jegyzőkönyvvezető kijelölése és jegyzőkönyv-hitelesítők választása

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Vlčany.
A 2018-as helyhatósági választások farkasdi eredményeinek ismertetése

-

Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce
A polgármesteri igazolvány átadása az újonnan megválasztott polgármesternek

-

Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
A képviselői igazolványok átadása a testület újonnan megválasztott tagjainak

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Az újonnan megválasztott polgármester eskütétele, a község szimbólumainak átvétele és az ülés
további vezetése az új polgármesterrel

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Az újonnan megválasztott képviselő-testület képviselőinek eskütétele

f) Vystúpenie starostu
A polgármester székfoglaló beszéde

Pracovná časť - Munka rész
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Az alakuló ülés programának elfogadása

3. Schválenie Štatútu obce Vlčany
Farkasd község alapszabályának jóváhagyása

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Községi tanács és tagjainak jóváhagyása

5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Bizottságok létrehozása, bizottsági elnökök és tagok választása

6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p. a voľba jej členov
A törvénytár 357/2004 5.bek. 7 cikkelyének értelmében a köztisztviselők összeférhetetlenségéről
szóló bizottság elnökének és tagjainak választása

7. Určenie platu starostu obce
A polgármester fizetésének meghatározása

8. Schválenie poslanca / poslancov zastupiteľstva pre výkon obradov ( poverenie pre akt
sobášenia), návrh na určenie sobášných dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti
Az ünnepélyes aktusokat végző képviselő, valamint a házasságkötési időpontok és helyszín
jóváhagyása

9. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
A községek müködéséről szóló törvény 12§ értelmében a testületet összehívására jogosult és vezető
képviselő megválasztása

10. Prerokovanie o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci pre o.z. MAS Dolné Považie
Visszatérítendő pénzügyi kölcsön nyújtásának jóváhagyása az Alsó Vágmente HACS-nak

11. Záver
Befejezés

