
                            

           

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP  

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  

 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 

9/2015 
 

Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 10. decembra 2015 

v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

1. Mgr. Mária Sárközyová 

2. Ing. Vojtech Vida 

3. Tamás Csütörtöki 

4. Mgr. Edita Vidaová 

5. Tímea Köplingerová 

Starosta obce: Ing. František Miklós 

Hlavná kontrolórka obce: Ildikó Bugárová, Bc.  

 

Za obecný úrad: Eleonóra Sárközy, Bc. – 

vymenovaná za zapisovateľku 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Ing. František Miklós, starosta obce privítal 

prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia.  Skonštatoval, že z celkového počtu 5 

poslancov sú prítomní 5 poslanci, teda zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 7 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien uznášania schopné. 

 

OcZ súhlasilo: 

s menovaním overovateľov 

Mgr. Editu Vidaovú, Tamása Csütörtökiho  

a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 

zmien. 

 

 

 

 

 

 

 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. december 

10-én a községi hivatal üléstermében 

 

 

Jelenlévők: 

Önkormányzati képviselők: 

1. Mgr. Sárközy Mária 

2. Ing. Vida Béla 

3. Csütörtöki Tamás 

4. Mgr. Vida Edit 

5. Köplinger Tímea 

Polgármester: Ing. Miklós Ferenc 

Község főellenőre: Bugár Ildikó, Bc. 

 

Községi hivatal részéről: Sárközy Eleonóra, Bc. – 

kinevezett jegyzőkönyvvezető 

 

1. Az ülés megnyitása 

Ing. Miklós Ferenc, polgármester köszöntötte a 

jelenlévőket és ismertette a gyűlés programját. 

Megállapította, hogy a testület 5 tagjából megjelent 5 

képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT 

369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló 

törvényének hatályos változatával összhangban, 

annak 12 § 7 bekezdése alapján határozatképes. 

 

Az ÖK egyetért: 

a kinevezett hitelesítőkkel 

Mgr. Vida Edit, Csütörtöki Tamás 

és az ülés programjával a meghívó szerint 

változtatások nélkül. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



Uznesenia obecného zastupiteľstva na 9. 

zasadnutí dňa 10. decembra 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sape 

Önkormányzati határozatok a 9. ülésen, 2015. 

december 10-én 

Szap Község Önkormányzata 

64/9/2015 - určuje 

Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 

OcZ a poslancov Mgr. Editu Vidaovú a Tamása 

Csütörtökiho za overovateľov zápisnice zasadnutia a 

prijatých uznesení. 

Jednohlasne, za - 5 

64/9/2015 - schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky bez zmien. 

Jednohlasne, za - 5 

64/9/2015 - berie na vedomie 

materiál o kontrole plnenia uznesení. 

64/9/2015 - meghatározza  

Bc. Sárközy Eleonórát  jegyzőkönyvvezetőnek, 

a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 

Vida Editet és Csütörtöki Tamás képviselőket. 

 

Egyhangúan, mellette - 5 

64/9/2015 - jóváhagyja 

az ülés programját a meghívó szerint változtatások 

nélkül. 

Egyhangúan, mellette - 5 

64/9/2015 - tudomásul veszi 

a határozatok teljesítéséről szóló jelentést. 

65/9/2015 - schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sap č. 2/2015 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady. 

Hlasovanie: za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0 

65/9/2015 - jóváhagyja 

Szap község 2/2015 számú általános érvényű 

rendeletét, a helyi adókról és illetékekről. 

 

Szavazás: mellette: 4, ellene: 1, tartózkodik: 0 

66/9/2015 - schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sap č. 3/2015 o 

umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách pre voľby. 

Jednohlasne, za - 5 

66/9/2015 - jóváhagyja 

Szap község 3/2015 számú általános érvényű 

rendeletét a választási plakátok elhelyezéséről 

nyilvános területen a választásokra. 

Egyhangúan,  mellette - 5 

67/9/2015 - schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sap č. 4/2015 o 

podmienkach držania psov na území obce Sap. 

Jednohlasne, za - 5 

67/9/2015 - jóváhagyja 

Szap község 4/2015 számú általános érvényű 

rendeletét a kutyatartás feltételeiről a községben. 

Egyhangúan,  mellette - 5 

68/9/2015 - schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sap č. 5/2015 o 

službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto 

služby. 

Hlasovanie: za: 3, proti: 2, zdržal sa: 0 

68/9/2015 - jóváhagyja 

Szap község 5/2015 számú általános érvényű 

rendeletét a község által nyújtott szolgáltatásokról és 

ezen szolgáltatások illetékéről. 

Szavazás: mellette: 3, ellene: 2, tartózkodik: 0 

69/9/2015 - schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sap č. 6/2015 o 

poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške 

úhrad za tieto služby - prepravné služby. 

 

Jednohlasne, za - 5 

69/9/2015 - schvaľuje 

zmluvu o prenájme motorového vozidla s 

prenajímateľom Ing. Vojtech Vida od 01.01.2016. 

Motorové vozidlo bude používané na prepravu 

zdravotne ťažko postihnutých občanov odkázaných 

na individuálnu dopravu. 

Jednohlasne, za - 5  

69/9/2015 - jóváhagyja 

Szap község 6/2015 számú általános érvényű 

rendeletét a szociális segély nyújtásáról, ezen 

szolgáltatások térítésének módszeréről és 

magasságáról - szállító szolgálat. 

Egyhangúan, mellette - 5 

69/9/2015 - jóváhagyja  

a gépjármű bérletéről szóló szerződést 2016.01.01-

től Ing. Vida Béla bérbeadóval. A gépjármű az 

egészségileg súlyosan károsodott személyek, egyéni 

rászorultak szállítására szolgál. 

 

Egyhangúan, mellette - 5 

70/9/2015 - schvaľuje 

dotáciu: 

- pre TJ Poľnohospodár Sap vo výške 600 €, 

- pre DHZ Sap vo výške 400 €, 

- pre SČK MS Sap vo výške 200 €, 

- pre Skupinu mládeže vo výške 200 €. 

 

 

Jednohlasne, za - 5 

70/9/2015 – jóváhagyja 

juttatást: 

-  a szapi sportszervezet részére 600 € értékben, 

- a szapi önkéntes tűzoltó szervezet részére 400 € 

értékben, 

-  a szlovák vöröskereszt helyi alapszervezet részére 

200 € értékben, 

-  az ifjúsági csoport részére 200 € értékben. 

Egyhangúan, mellette - 5 

71/9/2015 - schvaľuje 

rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2016. 
71/9/2015 - jóváhagyja 

a 2016-os évre szóló költségvetést, programszerkezet 



 

Jednohlasne, za - 5 

71/9/2015 - berie na vedomie 

viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na 

roky 2017-2018. 

nélkül. 

Egyhangúan, mellette - 5 

71/9/2015 - tudomásul veszi 

a több éves költségvetést a 2017-2018-as évekre, 

programszerkezet nélkül 

72/9/2015 - berie na vedomie 

harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva za 

rok 2016. 

72/9/2015 - tudomásul veszi 

a képviselő testületi ülések harmonogramját a 2016-

os évre. 

73/9/2015 - schvaľuje 
dohodu o spolupráci medzi samosprávou Obce 

Kamond a samosprávou Obce Sap. 

 

Jednohlasne, za - 5 

73/9/2015 - jóváhagyja 

Együttműködési megállapodást Kamond község 

Önkormányzata és Szap község Önkormányzata 

között. 

Egyhangúan, mellette - 5 

74/9/2015 - poveruje 

starostu obce, aby vykonal úkony v súvislosti 

s Výstavbou centrálneho námestia, na parc. č. 296/1 

v katastrálnom území obce Sap. 

Hlasovanie: za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0 

74/9/2015 - megbízza 

a község polgármesterét, hogy intézkedéseket tegyen 

a Központi főtér kiépítésével kapcsolatban, Szap 

község kataszterében, a 296/1-es számú parcellán. 

Szavazás: mellette: 4, ellene: 1, tartózkodik: 0 

75/9/2015 - berie na vedomie 

informáciu o možnostiach a podmienkach 

poskytovania dotácií na rok 2016. 

75/9/2015 - tudomásul veszi 

jelentést a támogatási lehetőségekről és feltételekről 

a 2016-os évre. 

76/9/2015 - berie na vedomie 

informáciu o zrealizovaných ukončených projektoch 

a o realizovaných projektoch v roku 2015. 

76/9/2015 - tudomásul veszi 

jelentést a befejezett s megvalósult pályázatokról és 

az elbírálásra váró pályázatokról a 2015-ös évben. 

77/9/2015 - schvaľuje 

Vnútornú smernicu č. 2/2015 o tvorbe a použití 

sociálneho fondu Obce Sap. 

 

Jednohlasne, za - 5 

77/9/2015 - jóváhagyja 

a 2/2015-ös számú belső irányelvet, Szap község 

szociális alapvagyonának alakulásáról és 

felhasználásáról. 

Egyhangúan, mellette - 5 

78/9/2015 - schvaľuje 

zriadenie kontokorentného úverového účtu vo výške 

10.000,- eur, na 12 mesiacov s úrokovou sadzbou 

1M EURIBOR + 1,2% p.a. z VÚB banky, a.s. 

Jednohlasne, za - 5 

78/9/2015 – jóváhagyja 

kontokorens folyószámlahitel létrehozását 10.000,- € 

magasságban, 12 hónapra 1M EURIBOR + 1,2%-os 

kamatdíjjal a ÁHB bank részvénytársaságtól. 

Egyhangúan, mellette - 5 

79/9/2015 - udeľuje 

súhlas hlavnému kontrolórovi obce k vykonávaniu 

podnikateľskej činnosti popri výkone funkcie 

hlavného kontrolóra obce. 

Jednohlasne, za - 5 

79/9/2015 – beleegyezést ad 

a község főellenőrének, vállalkozói tevékenység 

végzéséhez a község főellenőri munkakör betöltése 

mellett. 

Egyhangúan, mellette - 5 

80/9/2015 - berie na vedomie 

informáciu o voľbách do Národnej rady Slovenskej 

republiky v roku 2016. 

80/9/2015 - berie na vedomie 

informáciu o činnosti organizácií na rok 2015. 

80/9/2015 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a 2016-os választásokról a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsába. 

80/9/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a szervezetek tevékenységéről a 2015-

os évben. 

 

V Sape, dňa 11. decembra 2015 

Szapon, 2015. december 11-én 

 

schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 

 

      ……………………. 

 

Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 

Overovatelia/Hitelesítők:  

Mgr. Edita Vidaová        …………………….. 
Tamás Csütörtöki               ……………………... 


