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OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP 

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  
 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 
2/2015 

 
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 08. januára 2015 
v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
1. Tamás Csütörtöki 
2. Tímea Köplingerová 
3. Mgr. Mária Sárközyová 
4. Mgr. Edita Vidaová 
5. Ing. Vojtech Vida 
Starosta obce: Ing. František Miklós 
 
Hlavný kontrolór: Štefan Demian, Ing. 
Za obecný úrad: Eleonóra Sárközy, Bc. – 
vymenovaná za zapisovateľku 
Pozvaní hostia: - 
Obyvatelia obce: -  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Ing. František Miklós, starosta obce privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia.  Skonštatoval, že z celkového počtu 5 
poslancov je prítomných 5 poslancov, 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 
Tímea Köplingerová, Ing. Vojtech Vida 
a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 
zmien. 
 
 
 
 
 
 
 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. január 8-án, 
a községi hivatal üléstermében 
 
 
Jelenlévők: 
Önkormányzati képviselők: 
1. Csütörtöki Tamás 
2. Köplinger Tímea 
3. Mgr. Sárközy Mária 
4. Mgr. Vida Edit 
5. Ing. Vida Béla 
Polgármester: Ing. Miklós Ferenc 
 
Főellenőr: Ing. Demian István 
Községi hivatal részéről: Sárközy Eleonóra, Bc. – 
kinevezett jegyzőkönyvvezető 
Meghívott vendégek: - 
Falu lakosai: - 
 
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 
Köplinger Tímea, Ing. Vida Béla 
és az ülés programjával a meghívó szerint 
változtatások nélkül. 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva na 2. zasadnutí 
dňa 08. januára 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sape... 

Önkormányzati határozatok a 2. ülésen, 2015. 
január 8-án 
Szap Község Önkormányzata: 

2/2/2015 – určuje 
Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 
OcZ a poslancov Tímeu Köplingerovú a Ing. 
Vojtecha Vida za overovateľov zápisnice a uznesení. 
Jednohlasne, za – 5 

2/2/2015 – meghatározza 
Bc. Sárközy Eleonórát jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének 
Köplinger Tímea és Ing. Vida Béla képviselőket. 
Egyhangúan, mellette – 5 

A/1 - berie na vedomie 
rozpočet na rok 2015, na roky 2016 – 2017 

A/1 – tudomásul veszi 
költségvetést a 2015-ös évre, és a 2016-2017 évekre 

A/2 - berie na vedomie 
úradné hodiny od 12.01.2015 na obecnom úrade 
(utorok a štvrtok sú nestránkové dni) 

A/2 – tudomásul veszi 
ügyfélfogadást 2015. január 12-től a községi 
hivatalban (kedd és csütörtök nincs ügyfélfogadás) 

A/3 - berie na vedomie 
vyhlásenie v miestnom rozhlase po slovensky a po 
maďarsky 

A/3 – tudomásul veszi 
hirdetés a helyi hangosbemondóban szlovák - és 
magyar nyelven 

B/1 - schvaľuje 
zástupcu starostu Mgr. Máriu Sárközyovú 

B/1 – jóváhagyja 
polgármester helyettesnek Mgr. Sárközy Máriát 

B/2 - schvaľuje 
náhradného sobášiaceho Mgr. Máriu Sárközyovú 

B/2 – jóváhagyja 
esküdtető helyettesnek Mgr. Sárközy Máriát 

B/3 - schvaľuje 
plat starostu obce Sap v zmysle zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí v znení neskorších predpisov /zákon č. 
289/2002 Z.z./. 
50% zvýšenie tarifného platu mesačne v zmysle 
zákona č. 253/1994 Z.z. § 4 odsek 2, v sume 2040 
Eur  mesačne. O uplatňovaní ustanovenia zákona 
253/1994 Z.z. § 5 ods. 2, obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje ročne o plate starostu. 
Za: 3, Proti: 2 

B/3 – jóváhagyja 
polgármester fizetését a Tt. 253/1994 sz. a városok 
főpolgármestereinek és a községek polgármestereinek 
jogállásáról és bérviszonyairól szóló törvény 
értelmében /289/2002 sz. Tt./.  
A fizetés megemelését havonta 50%-al, a 253/1994-
Tt. § 4 2 bekezdés alapján, fizetés összege havonta 
2040 Euro. A 253/1994 Tt. § 5 2 bekezdésében 
található rendelkezések alkalmazásával a képviselő-
testület évente újratárgyalja a polgármester bérezését. 
Mellette: 3, Ellene: 2 

B/4 - schvaľuje 
odstupné pre pána Imricha Bartala (doterajší 
starosta), v sume 4.947,23 Eur bude vyplatené so 
splátkovým kalendárom do 31.05.2015. 
Jednohlasne, za – 5 

B/4 – jóváhagyja 
Bartal Imre úrnak (volt polgármester) a lelépő 
összegének kifizetését 4.947,23 Euro összegben, 
részletfizetés formájában 2015. 05. 31-ig 
Egyhangúan, mellette – 5 

B/5 – schvaľuje 
finančný príspevok na stravovanie pre maloletú 
Bianku Vermesovú – v školskom jedálni v Čiližskej 
Radvani.                           

B/5 – jóváhagyja 
Vermes Bianka, kiskorú étkeztetését  
a Csilizradványi iskola éttermében  

B/6 - schvaľuje 
Ing. František Miklós, starosta obce v zmysle zákona 
č. 369/1990 Z.z., §11. ods. 4 písm. b) o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov môže sám 
rozhodnúť o pridelení finančného príspevku (pre 
školy, pre MŠ, pre miestnych spolkov – SČK, 
Csemadok, DHZ, TJ, Klub dôchodcov) do 100 Eur.   
Jednohlasne, za – 5                   

B/6 – jóváhagyja 
Ing. Miklós Ferenc, polgármester a 369/1990-es 
törvény, §11 bekezdés 4b) pont értelmében,     
dönthet pénzügyi támogatások nyújtásáról 100 € 
értékig (iskolák, óvodák, helyi szervezetek részére – 
Szlovák Vöröskereszt, Csemadok, ÖTE, 
Nyugdíjasklub). 
Egyhangúan, mellette – 5 

  
  
  
  



 
 
V Sape, dňa 08. januára 2015 
Szapon, 2015. január 8-án 
 
 
schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 
 
 
      …………………….. 
 
 
Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 
 
Overovatelia/Hitelesítők:  
Tímea Köplingerová    …………………….. 
 
Ing. Vojtech Vida    ……………………... 
 


