
      
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP 

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  
 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 
4/2015 

 
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 28.4.2015 o 18:00 
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: Bc. Ildikó Bugárová 
 
Za obecný úrad: Bc. Eleonóra Sárközy – 
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 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 
Tímeu Köplingerovú, Tamása Csütörtökiho  
a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 
zmien. 
 
 
 
 
 
 
 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. árpilis 28-án, 
18:00- kor 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: Bc. Bugár Ildikó 
 
Községi hivatal részéről: Bc. Sárközy Eleonóra – 
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 
Köplinger Tímea, Csütörtöki Tamás 
és az ülés programjával a meghívó szerint 
változtatások nélkül. 

 
 
 
     
 
       
 



Uznesenia obecného zastupiteľstva na 4. 
zasadnutí dňa 28. apríla 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sape: 

Önkormányzati határozatok a 4. ülésen, 2015. 
április 28-án 
Szap Község Önkormányzata: 

4/4/2015 - určuje 
Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 
OcZ a poslancov Tímeu Köplingerovú a Tamása 
Csütörtökiho za overovateľov zápisnice a uznesení. 
Jednohlasne, za – 5 

4/4/2015 - meghatározza  
Bc. Sárközy Eleonórát jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének 
Köplinger Tímea és Csütörtöki Tamás képviselőket.  
Egyhangúan, mellette – 5 

5/4/2015 - schvaľuje 
program zasadnutia podľa pozvánky bez zmien 
 
Jednohlasne, za – 5 

5/4/2015 - jóváhagyja 
az ülés programját a meghívó szerint változtatások 
nélkül 
Egyhangúan, mellette – 5 

6/4/2015 - berie na vedomie 
material o kontrole plnenia uznesení 

6/4/2015 - tudomásul veszi 
a határozatok teljesítéséről szóló jelentést 

7/4/2015 - berie na vedomie 
menovanie predsedov a členov do jednotlivých 
komisií pri OcZ 
7/4/2015 - schvaľuje 
vymenovanie predsedov a členov do jednotlivých 
komisií pri OcZ nasledovne:    
1/ Komisia pre financie a rozpočet - predseda 
komisie Tímea Köplingerová, členovia komisie Mgr. 
Edita Tóthová, Eleonóra Sárközy, Bc.  
2/ Komisia pre rozvoj kultúry – predseda komisie 
Mgr. Mária Sárközyová, členovia komisie Mgr. 
Kinga Soósová, Zuzana Esztergályosová. 
3/ Komisia pre výstavbu a rozvoj obce – predseda 
komisie Mgr. Edita Vidaová, členovia komisie Ing. 
Peter Vass, Ing. Vojtech Vida. 
4/ Komisia pre šport a voľnočasové aktivity – 
predseda komisie Tamás Csütörtöki, členovia 
komisie Csaba Lázár, Július Vörös. 
5/ Komisia mandátová a volebná – predseda komisie 
Ing. Vojtech Vida, členovia Mgr. Edita Vidaová, 
Mgr. Mária Sárközyová. 
Jednohlasne, za – 5 

7/4/2015 - tudomásul veszi 
a község önkormányzata mellett működő bizottságok 
elnökeinek és tagjainak kinevezését  
7/4/2015 - jóváhagyja 
az önkormányzat mellett működő bizottságokba 
elnökök és tagok kinevezését a következőképpen: 
1/ Pénzügyi és vagyonjogi bizottság – bizottság 
elnöke Köplinger Tímea, bizottság tagjai Mgr. Tóth 
Edit, Bc. Sárközy Eleonóra 
2/ Kulturális bizottság – bizottság elnöke Mgr. 
Sárközy Mária, bizottság tagjai Mgr. Soós Kinga, 
Esztergályos Zsuzsanna 
3/ Építésügyi és környezetvédelmi bizottság – 
bizottság elnöke Mgr. Vida Edit, bizottság tagjai Ing. 
Vass Péter, Ing. Vida Béla 
4/ Sport és szabadidős aktivitások bizottsága – 
bizottság elnöke Csütörtöki Tamás, bizottság tagjai 
Lázár Csaba, Vörös Gyula 
5/ Mandát és választási bizottság – bizottság elnöke 
Ing. Vida Béla, tagjai Mgr. Vida Edit, Mgr. Sárközy 
Mária 
Egyhangúan, mellette – 5 

8/4/2015 - berie na vedomie 
informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.03.2015 
 

8/4/2015 - tudomásul veszi 
a költségvetés teljesítéséről szóló jelentést 
2015.03.31-hez 

9/4/2015 - berie na vedomie 
informatívnu správu o stave zaplatenia miestnych 
daní a poplatkov 

9/4/2015 - tudomásul veszi 
a helyi adók és illetékek befizetéséről szóló jelentést 

10/4/2015 - schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Sap na I. polrok 2015 
10/4/2015 - poveruje 
hlavného kontrolóra obce Sap na výkon kontroly 
v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti 
Jednohlasne, za – 5 

10/4/2015 - jóváhagyja 
Szap község főellenőrének munkatervét 2015 első 
félévére 
10/4/2015 – megbízza 
Szap község főellenőrét az ellenőrzés 
végrehajtásával az elfogadott tervvel összhangban 
Egyhangúan, mellette – 5 

11/4/2015 - schvaľuje 
rozšírenie okruhu fyzických osôb, t.j. o osobu 
starostu obce, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje 
stravovanie formou stravovacích poukážok v súlade 
so Zákonníkom práce v zmysle §152 ods. 3 a ods. 8 
bod c) s dodatočnou účinnosťou od 12.12.2014 

11/4/2015 - jóváhagyja 
fizikai személy körének kiterjesztését –  munkáltató 
a község polgármestere részére biztosítja az 
étkeztetést, étkezési jegyek formájában, 
a Munkatörvénykönyv 152-es § 3. és 8. bek. c) 
pontja értelmében, utólagos hatállyal 2014.12.12-től. 



Jednohlasne, za – 5 Egyhangúan, mellette – 5 
12/4/2015 - schvaľuje 
uzatvorenie novej zmluvy so spoločnosťou SPP, a.s. 
Jednohlasne, za – 5 

13/4/2015 - schvaľuje 
usporiadanie Dňa detí na 31.05.2015 z rozpočtu obce 
 
Jednohlasne, za – 5 

12/4/2015 - jóváhagyja 
új szerződés kötését az SzGM, Részvénytársasággal 
Egyhangúan, mellette – 5 
13/4/2015 - jóváhagyja 
gyermeknap megrendezését 2015.05.31-én a község 
költségvetéséből 
Egyhangúan, mellette – 5 

14/4/2015 - schvaľuje 
usporadanie Dňa obce na 04.07.2015 z rozpočtu 
obce 
Jednohlasne, za – 5 

14/4/2015 - jóváhagyja 
falunap megrendezését 2015.07.04-én a község 
költségvetéséből 
Egyhangúan, mellette – 5 

15/4/2015 - schvaľuje 
členstvo Obce Sap do o.z. MAS Podunajsko o.z. 
 
Jednohlasne, za – 5 

15/4/2015 - jóváhagyja 
Szap Község belépését a Duna-mente Kistérségi 
Fejlesztési Társulásba 
Egyhangúan, mellette – 5 

16/4/2015 - schvaľuje  
poskytnutie finančnej podpory Základnej škole Móra 
Kóczána v Čiližskej Radvani na rekonštrukciu 
strechy telocvične školy (5.- € x 22 žiakov z našej 
obce) a materiálnu podporu v sume 100.- €. Výška 
podpory spolu činí 210.- € 
Jednohlasne, za – 5 

16/4/2015 - jóváhagyja   
pénzügyi segély nyújtását a Csilizradvány-i Kóczán 
Mór alapiskola részére, a tornaterem 
tetőszerkezetének felújítására (5.- € x 22 tanuló 
a községünkből) és anyagi támogatást 100.- € 
értékben. A segély összege összesen 210.- €. 
Egyhangúan, mellette – 5 

17/4/2015 - schvaľuje  
modernizáciu verejného osvetlenia v obci 
Jednohlasne, za – 5 

17/4/2015 - jóváhagyja 
a közvilágítás korszerűsítését a községben 
Egyhangúan, mellette – 5 

18/4/2015 - poveruje 
starostu obce, aby vykonal úkony v súvislosti s 
prípravou vypracovania projektu cyklistických ciest 
Jednohlasne, za – 5 

18/4/2015 – megbízza 
a község polgármesterét, hogy intézkedéseket tegyen 
a kerékpárút projektjének kidolgozásában 
Egyhangúan, mellette – 5 

19/4/2015 - schvaľuje 
odpredaj parciel: 
č. 967/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 
m2, pozemok registra C KN, 
č. 967/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
35 m2, pozemok registra C KN, 
č. 967/9 – vodná plocha vo výmere 17 m2,  pozemok 
registra C KN, 
č. 967/8 – vodná plocha vo výmere 89 m2, pozemok 
registra C KN v kat. úz. obce Sap, spoluvlastnícky 
podiel 1/1, obyvateľke obce Eva Tóthová /nar. 
13.12.1944/, bytom Sap č. 194. Predaj pozemku sa 
uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb., nakoľko pozemky par. č. 967/9 
a 967/10 sa nachádzajú pod rodinným domom so 
súp. č. 194 a parcely č. 967/3 a 967/8 sú priľahlými 
pozemkami, ktoré svojím umiestnením a využitím 
tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného 
domu vo vlastníctve žiadateľa. 
19/4/2015 - určuje 
kúpnu cenu pozemkov - č. p. 967/3, 967/8, 967/9 
a 967/10 - za m2 vo výške 5,24 €. 
Jednohlasne, za – 5 

19/4/2015 – jóváhagyja 
Szap Község (tulajdonrész 1/1) 
967/3 – beépített terület és udvar 58 m2 - KN-C 
nyilvántartású telkének, 
967/10 – beépített terület és udvar 35 m2 - KN-C 
nyilvántartású telkének, 
967/9 – vízterület 17 m2 - KN-C nyilvántartású 
telkének, 
967/8 – vízterület 89 m2 - KN-C nyilvántartású 
telkének eladását a község lakosa számára, Tóth Éva 
/szül. 1944.12.13/, lakhelye Szap 194. Az eladás a 
SZNT 138/1991 Sz. 9a § 8. bek. b) betű értelmében 
valósul meg. A 967/9 és 967/10 sz. parcellák a 194 
sz. családi ház alatt találhatóak, a 967/3 és 967/8 sz. 
parcellák, építménnyel beépített területek a leendő 
tulajdonos tulajdonában vannak a környező területtel 
együtt, melyek fekvésüknél és kihasználásuknál 
fogva szerves egységet képeznek az építménnyel.  
 
19/4/2015 - meghatározza 
telkek eladási árát - parcellaszám 967/3, 967/8, 967/9 
és 967/10 - négyzetméterenkénti ár 5,24 €. 
Egyhangúan, mellette – 5 

20/4/2015 - schvaľuje 
odpredaj parcely č. 967/4 – zastavaná plocha  

20/4/2015 – jóváhagyja 
Szap Község (tulajdonrész 1/1)  



a nádvorie vo výmere 81  m2, pozemok registra  C 
KN, v kat. úz. obce Sap, spoluvlastnícky podiel 1/1, 
obyvateľovi obce Tibor Csicsay /nar. 15.03.1982/, 
bytom Sap č. 195, ako výnimku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. Odôvodnenie: pozemok 
nachádzajúci sa na par. č. 967/4 umožňuje vstup na 
nehnuteľnosť žiadateľa z obecnej komunikácie.  
20/4/2015 - určuje 
kúpnu cenu pozemku   - č. p. 967/4 - za m2 vo výške 
5,24 €.  
Jednohlasne, za – 5 

967/4 - beépített terület és udvar 81 m2 - KN-C 
nyilvántartású telkének eladását a község lakosa 
számára, Csicsay Tibor /szül. 1982.3.15/, lakhelye 
Szap 195. Az eladásra a SZNT 138/1991 Sz. 9a §, 8. 
bek. e) betű értelmében, különleges elbírálásra 
érdemes okból kerül sor. Indok: a 967/4 sz. parcella 
teszi lehetővé a leendő tulajdonos számára a telekre 
való belépést a községi útról. 
20/4/2015 – meghatározza 
telek eladási árát – parcellaszám 967/4 – 
négyzetméterenkénti ár 5,24 €. 
Egyhangúan, mellette – 5 

 
 
 
 
V Sape, dňa 29. apríla 2015 
Szapon, 2015. április 29-én 
 
 
schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 
 
      …………………….. 
 
 
Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 
 
 
Overovatelia/Hitelesítők:  
Tímea Köplingerová       …………………….. 
 
Tamás Csütörtöki                 ……………………... 
 


