Pozvánka
V zmysle § 12 ods. 1 a ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto

zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce na deň
6. decembra 2018 (štvrtok) od 18.00 hodiny
vo veľkej sále kultúrneho domu
Program:
 1.

Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2.

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Obce Rohovce

 3.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií obce

 4.

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

 5.

Schválenie programu zasadnutia

 6.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie

 7.

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 8.

Príhovor novozvoleného starostu

 9.

Zriadenie a voľba členov obecnej rady

 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
komisií
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Príhovor hostí
 13. Schválenie uznesenia
Vzhľadom na spoločenskú a právnu dôležitosť prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva s úctou žiadam poslancov a vážených hostí, aby včas zaujali svoje miesta.
S úctou

Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce

Meghívó
A községi rendezésről szóló 369/ 1990 számú törvény 12 § -ának 1. És 3. bekezdése alapján

összehívom
Nagyszarva Község Képviselő-testületének alakuló ülését, amely
2018. december 6-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel lesz megtartva a
kultúrház nagytermében
Program:
 1. Megnyitó, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők meghatározása
 2. A helyhatósági választások eredményeinek ismertetése
 3 Az újonnan választott polgármester eskütétele és a falu jelképeinek átadása
 4. Az újonnan megválasztott képviselők eskütétele
 5. A testületi ülés programjának jóváhagyása
 6. A mandátumvizsgáló és javasló bizottság megválasztása
 7. Az eskütétel ellenőrzése és a mandátumvizsgáló bizottság jelentése
 8. A polgármester beszéde
 9. A községi tanács megalakítása és tagjainak megválasztása
 10. A képviselőtestület bizottságainak kialakítása, a bizottságok elnökeinek és
tagjainak megválasztása
 11. Azon képviselő megbízása, aki meg lesz hatalmazva a képviselő testület ülésének
összehívásával és vezetésével
 12. Vendégek hozzászólása
 13. A határozati javaslat jóváhagyása

Tekintettel a képviselő-testület alakuló ülésének jogi és társadalmi fontosságára tisztelettel
kérem a képviselőket és vendégeket, hogy időben foglalják el helyeiket.
Tisztelettel:

Horváth Jenő s.k.
polgármester

