
                            
           
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP 

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  
 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 
5/2015 

 
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 23.6.2015 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: 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 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 
Mgr. Editu Vidaovú, Ing. Vojtecha Vida   
a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 
zmien. 
 
 
 
 
 
 
 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. június 23-án, 
18:00 órakor 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, Ing. Vida Béla 
és az ülés programjával a meghívó szerint 
változtatások nélkül. 

 
 
 
           
 
 



Uznesenia obecného zastupiteľstva na 5. 
zasadnutí dňa 23. júna 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sape 

Önkormányzati határozatok az 5. ülésen, 2015. 
június 23-án 
Szap Község Önkormányzata 

21/5/2015 - určuje 
Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 
OcZ a poslancov Mgr. Editu Vidaovú a Ing. 
Vojtecha Vida za overovateľov zápisnice zasadnutia 
a prijatých uznesení 
Jednohlasne, za – 5 

21/5/2015 - meghatározza  
Bc. Sárközy Eleonórát jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 
Vida Edit és Ing. Vida Béla képviselőket 
 
Egyhangúan, mellette - 5 

22/5/2015 - schvaľuje 
program zasadnutia podľa pozvánky bez zmien 
 
Jednohlasne, za – 5 

22/5/2015 - jóváhagyja 
az ülés programját a meghívó szerint változtatások 
nélkül 
Egyhangúan, mellette - 5 

23/5/2015 - berie na vedomie 
materiál o kontrole plnenia uznesení 

23/5/2015 - tudomásul veszi 
a határozatok teljesítéséről szóló jelentést 

24/5/2015 - schvaľuje 
zabezpečenie postrekovania komárov na území obce 
Sap pred uskutočnením kultúrneho podujatia 
,,Rybársky deň” 
Jednohlasne, za – 5 

24/5/2015 - jóváhagyja 
a község területén bebiztosítani a szúnyog-
permetezést a „Halásznap“ kulturális rendezvény 
megszervezése előtt 
Egyhangúan, mellette - 5 

25/5/2015 - schvaľuje 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Sap za roky 2015-2020 
Jednohlasne, za – 5 

25/5/2015 - jóváhagyja 
A község gazdasági és szociális fejlesztési 
programját a 2015-2020-as évekre 
Egyhangúan, mellette - 5 

26/5/2015 - berie na vedomie 
program kultúrneho podujatia ,,Rybársky deň” 

26/5/2015 - tudomásul veszi 
A „Halásznap“ kulturális rendezvény programját  

27/5/2015 - schvaľuje 
zásady na obeh účtovných dokladov obce Sap č. 
2/2015 
Jednohlasne, za – 5 

27/5/2015 - jóváhagyja 
Szap község 2/2015 sz. irányelvét a könyvelési 
bizonylatok körforgására 
Egyhangúan, mellette - 5 

28/5/2015 - schvaľuje 
VZN obce Sap č. 1/2015, ktorým sa upravujú 
podmienky poskytovania dotácií pre obecné 
organizácie z rozpočtu Obce Sap 
Jednohlasne, za – 5 

28/5/2015 - jóváhagyja 
Szap község 1/2015 sz. Általános érvényű rendeletét, 
amely szabályozza a pénzbeli támogatások nyújtását 
helyi szervezetek részére Szap község 
költségvetéséből 
Egyhangúan, mellette - 5 

29/5/2015 - schvaľuje 
-   Záverečný účet obce Sap za rok 2014 
-   Výročná správa obce Sap za rok 2014 
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému          
účtu obce Sap za rok 2014   
Jednohlasne, za – 5 

29/5/2015 - jóváhagyja 
-Szap község zárszámadását a 2014-es évre 
-Szap község éves jelentését a 2014-es évre 

  -Főellenőr álláspontját Szap község zárszámadásához 
a 2014-es évre 

EEgyhangúan, mellette – 5 
30/5/2015 - schvaľuje 
organizačný poriadok Obecného úradu Sap 
Jednohlasne, za – 5 

30/5/2015 - jóváhagyja 
a Szap-i községi hivatal működési szabályzatát 
Egyhangúan, mellette - 5 

31/5/2015 - berie na vedomie 
smernice starostu obce č. 1/2015, o prijímaní a 
vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti 
Jednohlasne, za – 5 

31/5/2015 - tudomásul veszi 
az 1/2015 sz. polgármesteri irányelvet, a társadalom 
ellenes cselekmény bejelentéséről (közélet 
tisztaságáról) 
Egyhangúan, mellette - 5 

32/5/2015 – A/ schvaľuje  
vybudovanie kamerového systému v obci Sap 
B/ poveruje 
starostu obce podaním žiadosti o poskytnutie 
podpory a uskutočnením verejného obstarávaním 

32/5/2015 – A/ jóváhagyja 
kamerarendszer kiépítését Szap községben 
B/ megbízza 
a község polgármesterét, hogy intézkedéseket tegyen 
a támogatás igénylésére, közbeszerzés 



vybudovania kamerového systému v obci Sap 
 
Jednohlasne, za – 5 

megvalósítására a kamerarendszer kiépítésével 
kapcsolatban 
Egyhangúan, mellette - 5 

33/5/2015 – A/ schvaľuje  
odpredaj parciel: 
č. 345/4 – trvalé trávne porasty vo výmere 154 m2, 
pozemok registra C KN  
č. 345/5 – trvalé trávne porasty vo výmere 279 m2, 
pozemok registra C KN 
spoluvlastnícky podiel 1/1, obyvateľovi obce Július 
Vörös /nar. 05.06.1977/, bytom Sap č. 217. Predaj 
pozemku sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  
a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. Predaj parcely č. 
345/4 ponúknuť najprv vlastníkom parcely č. 319/7, 
nakoľko v zmysle zákona oni majú predkupné právo. 
B/ určuje 
kúpnu cenu pozemkov - č. p. 345/4 a 345/5 - za m2 

vo výške 5,24 € stanovenej podľa Znaleckého 
posudku č. 19/2015, zo dňa 22.04.2015.  
 
 
 
Jednohlasne, za – 5 

33/5/2015 – A/ jóváhagyja 
Szap Község (tulajdonrész 1/1) 
345/4 – állandó gyepterületek (legelők) 154 m2 - 
KN-C nyilvántartású telkének,  
345/5 – állandó gyepterületek (legelők) 279 m2 - 
KN-C nyilvántartású telkének eladását a község 
lakosai számára, Vörös Gyula /szül. 1977.06.05/, 
lakhelye Szap 217 és Vörös Rasztgyörgy Gyöngyike 
/szül. 1980.7.29/, lakhelye Szap 217. Az eladás a 
SZNT 138/1991 Tt. 9a § 1. bek. c) betű és 5. 
bekezdése értelmében valósul meg. A 345/4 sz. 
parcella megvételét felajánlani a 319/7-es sz. 
parcella tulajdonosainak a törvény adta elővásárlási 
jog értelmében. 
B/ meghatározza 
telkek eladási árát - parcellaszám 345/4 és 345/5 - 
négyzetméterenkénti ár 5,24 € a 19/2015 sz. 
Értékbecslési vélemény alapján, mely kelt 
2015.4.22-én.  
Egyhangúan, mellette – 5 

34/5/2015 – A/ schvaľuje 
odpredaj parcely: 
č. 345/6 – trvalé trávne porasty vo výmere 499 m2, 
pozemok registra C KN v kat. úz. obce Sap, 
spoluvlastnícky podiel 1/1, obyvateľovi obce Dr. 
Ing. Imre Bartal /nar. 26.03.1981/, bytom Sap 10. 
Predaj pozemku sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 1 
písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
B/ určuje 
kúpnu cenu pozemku - č. p. 345/6 - za m2 vo výške 
5,24 € stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 
19/2015, zo dňa 22.04.2015.  
Jednohlasne, za – 5 

34/5/2015 – A/ jóváhagyja 
Szap Község (tulajdonrész 1/1) 
345/6 – állandó gyepterületek (legelők) 499 m2 - 
KN-C nyilvántartású telkének eladását a község 
lakosa számára, Dr. Ing. Bartal Imre /szül. 
1981.03.26/, lakhelye Szap 10. Az eladás a SZNT 
138/1991 Tt. 9a § 1. bek. c) betű és 5. bekezdése 
értelmében valósul meg.  
B/ meghatározza 
telek eladási árát - parcellaszám 345/6 – négyzet-
méterenkénti ár 5,24 € a 19/2015 sz. Értékbecslési 
vélemény alapján, mely kelt 2015.4.22-én.  
Egyhangúan, mellette – 5 

35/5/2015 – A/ schvaľuje 
odpredaj parcely: 
č. 345/1 – trvalé trávne porasty vo výmere 825 m2, 
pozemok registra C KN v kat. úz. obce Sap, 
spoluvlastnícky podiel 1/1, žiadateľovi Ing. Zoltán 
Bartal /nar. 18.10.1979/, bytom Pekná 6557/14, 
Dunajská Streda. Predaj pozemku sa uskutoční 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 
138/1991 Zb. 
B/ určuje 
kúpnu cenu pozemku - č. p. 345/1 - za m2 vo výške 
5,24 € stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 
19/2015, zo dňa 22.04.2015.  
 
Jednohlasne, za – 5 

35/5/2015 –A/ jóváhagyja 
Szap Község (tulajdonrész 1/1) 
345/1 – állandó gyepterületek (legelők) 825 m2 - 
KN-C nyilvántartású telkének eladását a kérvényező 
számára, Ing. Bartal Zoltán /szül. 1979.10.18/, 
lakhelye Pekná 6557/14, Dunaszerdahely. Az eladás 
a SZNT 138/1991 Tt. 9a § 1. bek. c) betű és 5. 
bekezdése értelmében valósul meg.  
 
B/ meghatározza 
telek eladási árát - parcellaszám 345/1 - 
négyzetméterenkénti ár 5,24 € a 19/2015 sz. 
Értékbecslési vélemény alapján, mely kelt 
2015.4.22-én.  
Egyhangúan, mellette – 5 

36/5/2015 - berie na vedomie 
informáciu o možnosti zriadenia denného stacionára 
v obci 

36/5/2015 - tudomásul veszi 
a nappali ellátást biztosító központ létrehozásának 
lehetőségéről szóló jelentést  

37/5/2015 - berie na vedomie 
informatívnu správu o stave zaplatenia miestnych 

37/5/2015 - tudomásul veszi 
a helyi adók és illetékek befizetéséről szóló jelentést  



daní a poplatkov 
38/5/2015 - schvaľuje 
poskytnutie finančnej podpory  Základnej škole s 
VJM v Ňárade nasledovne: 
- na odmenenie absolventov školy, prípravy 
programov na deň detí a na nákup pomocných 
materiálov (5.- € x 6 žiakov z našej obce) 
-  materiálnu podporu v sume 100.- €  
Výška podpory spolu činí 130.- €.  
 
 
Jednohlasne, za – 5 

38/5/2015 - jóváhagyja 
pénzügyi segély nyújtását a Csiliznyárad-i Magyar 
Tanítási Nyelvű alapiskola részére a 
következőképpen: 
- az iskola végzős tanulóinak jutalmazása, 
programok előkészítése a gyermeknapra, 
segédeszközök vásárlása (5.- € x 6 diák 
a községünkből) 
- anyagi támogatás 100.- € értékben. A támogatás 
összege összesen 130.- €.  
Egyhangúan, mellette - 5 

39/5/2015 - berie na vedomie 
poistnú udalosť v kultúrnom dome, ktorá sa stala dňa 
20.5.2015 

39/5/2015 - tudomásul veszi 
a kultúrházban történt biztosítási esetet, mely 
2015.5.20-án történt 

 
 
 
V Sape, dňa 24. júna 2015 
Szapon, 2015. június 24-én 
 
 
schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 
 
      …………………….. 
 
 
Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 
 
Overovatelia/Hitelesítők:  
Mgr. Edita Vidaová        …………………….. 
 
Ing. Vojtech Vida                 ……………………... 
 


