
                            

           

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP  

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  

 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 

10/2016 
 

Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 16. februára 2016 

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:  

1. Eleonóra Sárközy, Bc. – vymenovaná za 

zapisovateľku 

2. Mária Miklós Hölgye – pracovníčka obecného 

úradu 

 

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. Máriu Sárközyovú, Tímeu Köplingerovú  

 

 

 

 

 

 

 

Megírva az önkormányzat ülésén 2016. február     

16-án 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:  

1. Sárközy Eleonóra, Bc. – kinevezett 

jegyzőkönyvvezető 

2. Miklós Hölgye Mária – községi hivatal dolgozója  

 

 

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. Sárközy Mária, Köplinger Tímea 

 

 

 

 

 

 

         



Uznesenia obecného zastupiteľstva na 10. 

zasadnutí dňa 16. februára 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sape 

Önkormányzati határozatok a 10. ülésen,   

2016. február 16-án 

Szap Község Önkormányzata 

81/10/2016 - určuje 

Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 

OcZ a poslancov Mgr. Máriu Sárközyovú a Tímeu 

Köplingerovú za overovateľov zápisnice zasadnutia 

a prijatých uznesení. 

Jednohlasne, za - 5, 

81/10/2016 - meghatározza  

Bc. Sárközy Eleonórát a jegyzőkönyvvezetőnek, 

a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 

Sárközy Mária és Köplinger Tímea képviselőket. 

 

Egyhangúan, mellette - 5, 

82/10/2016 - schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

s rozšírením v bode č. 9 

Jednohlasne, za - 5,  

82/10/2016 - jóváhagyja 

9-es ponttal kibővített képviselő testületi ülés 

programját  

Egyhangúan, mellette - 5,  

83/10/2016 - berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení OcZ 
83/10/2016 - tudomásul veszi 

a határozatok teljesítéséről szóló jelentést 

84/10/2016 - schvaľuje 

dodatok č. 1 k Štatútu obce Sap 

Jednohlasne, za - 5,  

84/10/2016 - jóváhagyja 

az 1. sz mellékletet Szap község alapszabályzatához 

Egyhangúan, mellette - 5, 

85/10/2016 - schvaľuje 

smernicu upravujúcu systém finančného riadenia a 

finančnej kontroly Obce Sap 

Jednohlasne, za - 5,  

85/10/2016 – jóváhagyja 

irányelvet, mely szabályozza Szap Község pénzügyi 

rendszerét és a pénzügyi ellenőrzéseket 

Egyhangúan, mellette - 5,  

86/10/2016 - berie na vedomie 

informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.12.2015 
86/10/2016 - tudomásul veszi 

a költségvetés teljesítéséről szóló jelentést 

2015.12.31-hez 

87/10/2016 - berie na vedomie 

stav účtov vedených v peňažných inštitúciách k 

31.12.2015 nasledovne: 

VÚB, a.s. bežný účet ……………….. 12.849,61 € 

VÚB, a.s. fondový účet ……………..        32,24 € 

Tatra Banka, a.s. …………………….   5.112,92 € 

Pokladňa …………………………….      384,35 € 

87/10/2016 - tudomásul veszi 

pénzügyi intézményekben vezetett számla-

maradványokat 2015.12.31 -hez: 

ÁHB, Rt. folyószámla .......................... 12.849,61 € 

ÁHB, Rt. fondszámla ...........................        32,24 €                                                

Tatra Bank, Rt. .....................................   5.112,92 € 

Pénztár ..................................................      384,35 € 

88/10/2016 - berie na vedomie 

informatívnu správu o novelizácií zákona č. 

266/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov 

88/10/2016 - tudomásul veszi 

jelentést a Tt. 266/2015 sz. törvény módosításáról, 

mely változtatja és kiegészíti az archívumról és 

jegyzékekről szóló Tt. 395/2002 sz. törvényt, 

valamint módosítja a Tt. 455/1991 sz. törvényt az 

egyéni vállalkozásról a későbbi előírások 

értelmében. 

89/10/2016 - schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Sap na I. polrok 2016 

89/10/2016 - poveruje 

hlavnú kontrolórku obce Sap na výkon kontroly v 

súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti 

Jednohlasne: za - 5,  

89/10/2016 - jóváhagyja 

Szap község főellenőrének munkatervét 2016 első 

félévére 

89/10/2016 - megbízza 

Szap község főellenőrét az ellenőrzés 

végrehajtásával az elfogadott tervvel összhangban 

Egyhangúan: mellette - 5,  

90/10/2016 - berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

rok 2015 

90/10/2016 - tudomásul veszi 

a főellenőr ellenőrző tevékenységének beszámolóját 

a 2015-ös évre 

91/10/2016 - 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.), zvýšením tarifného platu mesačne 

o 50 % v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 4 odsek 

91/10/2016 - jóváhagyja 

Szap község polgármester fizetését a Tt. 253/1994 

sz. városok főpolgármestereinek és a községek 

polgármestereinek jogállásáról és bérviszonyairól 

szóló törvény értelmében /Tt. 289/2002 sz./, fizetés 

megemelését havonta 50%-al, a Tt. 253/1994 sz. § 4 



2; v sume 2.124,- Eur mesačne 

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

2 bekezdés alapján; fizetés összege havonta 2.124 €. 

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

92/10/2016 - schvaľuje 

zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pre 

sledovanie zákonom stanovených povinností pri 

výkone funkcií verejných činiteľov obce Sap 

Jednohlasne: za - 5,  

92/10/2016 – jóváhagyja 

közérdeket védő bizottság megalakulását, a község 

köztisztviselőinek feladatai elvégzése mellett, 

a törvényes kötelezettségek figyelemmel kísérésére 

Egyhangúan: mellette - 5,  

93/10/2016 - berie na vedomie 

informáciu o voľbách do Národnej rady Slovenskej 

republiky v roku 2016 

93/10/2016 - tudomásul veszi 

a 2016-os Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 

történő választásokról szóló információkat 

94/10/2016 - berie na vedomie 

informácie o prípravných prácach uzatvorenia dohôd 

o spolupráci s partnerskými obcami 

94/10/2016 - berie na vedomie 

informáciu o možnostiach a podmienkach 

poskytovania dotácií na rok 2016 

94/10/2016 - berie na vedomie 

informácie k bodu č. 16-19 

94/10/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a testvértelepülésekkel történő 

együttműködési megállapodás előkészítéséről  

94/10/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a 2016-os évben nyújtott támogatások 

feltételeiről és lehetőségeiről  

94/10/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a 16-19 sz. pontokhoz 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Sape, dňa 17. februára 2016 

Szapon, 2016. február 17-én 

 

 

schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 

 

      …………………….. 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia/Hitelesítők:  

Mgr. Mária Sárközyová        …………………….. 
 

Tímea Köplingerová               ……………………... 

 


