Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

2/2015 - Pl

Zápisnica

z 2. plenárneho / mimoriadneho/ zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 05. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 05. marca 2015 z 2. plenárneho /mimoriadneho/ zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 05. marca 2015 v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Bc.Pavel Domonkos
Imrich Posztós
Edita Ürögiová
Karol Vígh
Štefan Volner

starosta obce
poslanec
„
„
„
„

Neprítomní : Vércse Tóth Piroska
Mgr. Erika Csibrey
Ing. Stemmer Eugen

Rokovanie
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje šesť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Imrich Posztós
2. Štefan Volner
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa :0

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.

3. Návrh starostu
Starosta uviedol, že pri príležitosti osláv dôchodcov navrhuje, aby obecné
zastupiteľstvo schválilo darovanie nákupných poukážok vo výške 10,00 €/osobu. Za
nákupné poukážky dôchodcovia môžu nakúpiť tovar v MINI ABC, Muskátli a v Lekárni
vo Veľkých Dvorníkoch.

Dávam hlasovať, kto je za aby dôchodcovia dostali nákupné poukážky za 10,00 €/osobu?
Za :6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu.

4. Uznesenie 2/2015 –Pl
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
A/ Schvaľuje
1. Z príležitosti osláv dôchodcov darovanie nákupných poukážok vo výške
10,00 €/ osobu. Za nákupné poukážky môžu kúpiť tovar v MINI ABC, Muskátli
a v Lekárni vo Veľkých Dvorníkoch
.
6. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.
D.a.h.
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