
                            
           
 
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP 

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  
 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 
6/2015 

 
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 25.8.2015 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 
 
Starosta obce: Ing. František Miklós 
Hlavná kontrolórka obce: Ildikó Bugárová, Bc. 
Za obecný úrad: Eleonóra Sárközy, Bc. – 
vymenovaná za zapisovateľku 
 
Neprítomní: 
Poslanec obecného zastupiteľstva: 
1. Tímea Köplingerová 
 
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 4 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. Máriu Sárközyovú, Tamása Csütörtökiho   
a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 
zmien. 
 
 
 
 
 
 
 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. augusztus 
25-én, 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 
 
Polgármester: Ing. Miklós Ferenc 
Község főellenőre: Bugár Ildikó, Bc. 
Községi hivatal részéről: Sárközy Eleonóra, Bc. – 
kinevezett jegyzőkönyvvezető 
 
Távollevő: 
Önkormányzati képviselő 
1. Köplinger Tímea 
 
1. Az ülés megnyitása 
Ing. Miklós Ferenc, polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket és ismertette a gyűlés programját. 
Megállapította, hogy a testület 5 tagjából megjelent 4 
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. Sárközy Mária, Csütörtöki Tamás 
és az ülés programjával a meghívó szerint 
változtatások nélkül. 

 
 
 



           
 
Uznesenia obecného zastupiteľstva z 6. 
zasadnutia uskutočneného dňa 25. augusta 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sape 

Önkormányzati határozatok a 6. ülésen,        
2015. augusztus 25-én 
Szap Község Önkormányzata 

6/6/2015 - určuje 
Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 
OcZ a poslancov Mgr. Máriu Sárközyovú a Tamása 
Csütörtökiho za overovateľov zápisnice zasadnutia a 
prijatých uznesení 
Jednohlasne, za – 4 

6/6/2015 - meghatározza  
Bc. Sárközy Eleonórát jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 
Sárközy Mária és Csütörtöki Tamása képviselőket 
 
Egyhangúan, mellette - 4 

7/6/2015 - schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky bez zmien 
Jednohlasne, za – 4 

7/6/2015 - jóváhagyja 
az ülés programját a meghívó szerint változtatások 
nélkül 
Egyhangúan, mellette - 4 

8/6/2015 - berie na vedomie 
materiál o kontrole plnenia uznesení 

8/6/2015 - tudomásul veszi 
a határozatok teljesítéséről szóló jelentést 

9/6/2015 - schvaľuje 
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Sap na roky 2015 – 2020 
Jednohlasne, za – 4 

9/6/2015 - jóváhagyja 
Szap község gazdasági és szociális fejlesztéséről 
szóló dokumentumot a 2015 - 2020 évekre 
Egyhangúan, mellette - 4 

10/6/2015 - schvaľuje 
úpravu rozpočtu obce Sap a rozpočtové opatrenie č. 
1 k návrhu úpravy za rok 2015 
 
Jednohlasne, za – 4 

10/6/2015 - jóváhagyja 
Szap község költségvetés módosítását és a 
javaslathoz tartozó 1. számú rendeletet a 2015-ös 
évre 
Egyhangúan, mellette - 4 

11/6/2015 - schvaľuje 
inventarizáciu majetku obce ku dňu 11.8.2015 
Jednohlasne, za – 4 

11/6/2015 - jóváhagyja 
a község vagyonának leltározását 2015.8.11-hez 
Egyhangúan, mellette - 4 

12/6/2015 - poveruje 
starostu obce, aby vykonal úkony v súvislosti s 
rekonštrukciou verejných budov – šatní na 
športovom ihrisku a kultúrneho domu 
12/6/2015 - schvaľuje 
vypracovanie a podanie projektovej dokumentácie 
“Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy 
futbalového klubu” 
Jednohlasne, za – 4 
12/6/2015 - schvaľuje 
vypracovanie a podanie projektovej dokumentácie 
“Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu” 
Jednohlasne, za – 4 

12/6/2015 - megbízza 
a község polgármesterét, hogy további 
intézkedéseket tegyen a középületek felújítására 
vonatkozóan – öltözők a sportpályán, kultúrház 
12/6/2015 - jóváhagyja  
a tervdokumentáció kidolgozását és benyújtását  
„Energiahatékonyság növelése a helyi futballklub 
épületében“ 
Egyhangúan, mellette - 4 
12/6/2015 - jóváhagyja 
a tervdokumentáció kidolgozását és benyújtását 
„A kultúrház és a községi hivatal felújítása“ 
Egyhangúan, mellette - 4 

13/6/2015 - schvaľuje 
zmluvu o nájme nebytového priestoru na 
poskytovanie sociálnych služieb 
Jednohlasne, za – 4 

13/6/2015 - jóváhagyja 
bérleti szerződést a nem lakás célú helyiség 
bérléséről, szociális szolgáltatások nyújtására 
Egyhangúan, mellette - 4 

14/6/2015 - berie na vedomie 
aktualizáciu Povodňového plánu 

14/6/2015 - tudomásul veszi 
 az Árvízvédelmi terv aktualizálását 

15/6/2015 - berie na vedomie 
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
II. polroku 2015 

15/6/2015 - tudomásul veszi 
az önkormányzati ülések tervezetét a 2015-ös év II. 
félévére  

16/6/2015 - schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Sap 
 

16/6/2015 - jóváhagyja 
a 2/2015 sz. általános érvényű rendeletet; a 
gazdálkodási elvekről és Szap község vagyongazdál-
kodásáról  



Jednohlasne, za – 4 Egyhangúan, mellette - 4 
17/6/2015 - neschvaľuje  
poskytnutie finančného daru na účel podporovať 
verejnoprospešnú činnosť vykonávanú nadáciou a na 
rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho 
divadlu v Komárne   
Jednohlasne, proti – 4 

17/6/2015 - elutasítja 
pénzügyi támogatás nyújtását a komáromi Jókai 
színház számára – a kért támogatás célja a magyar 
színház művészet fejlesztése, közszolgálati 
tevékenység támogatása 
Egyhangúan, ellene - 4 

18/6/2015 - schvaľuje 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Sap na II.polrok 2015 
Jednohlasne, za – 4 
18/6/2015 - poveruje 
hlavného kontrolóra obce Sap na výkon kontroly v 
súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti 

18/6/2015 - jóváhagyja 
Szap község főellenőrének munkatervét  2015 
második félévére 
Egyhangúan, mellette -4 
18/6/2015 - megbízza 
Szap község főellenőrét az ellenőrzés 
végrehajtásával az elfogadott tervvel összhangban  

 
 
V Sape, dňa 26. augusta 2015 
Szapon, 2015. augusztus 26-án 
 
 
schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 
 
      …………………….. 
 
 
Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 
 
Overovatelia/Hitelesítők:  
Mgr. Mária Sárközyová        …………………….. 
 
Tamás Csütörtöki            ……………………... 
 


