
                                     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP  

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  

 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 

11/2016 
 

Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 12.04.2016 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:  

1. Eleonóra Sárközy, Bc. – vymenovaná za 

zapisovateľku 

2. Mária Miklós Hölgye – pracovníčka obecného 

úradu 

Neprítomná: 

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. Editu Vidaovú, Ing. Vojtecha Vidu  

a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 

zmien. 

 

 

 

 

 

 

 

Megírva az önkormányzat ülésén 2016. április 12-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:  

1. Sárközy Eleonóra, Bc. – kinevezett 

jegyzőkönyvvezető 

2. Miklós Hölgye Mária – községi hivatal dolgozója  

 

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. Vida Edit, Ing. Vida Béla 

és az ülés programjával a meghívó szerint 

változtatások nélkül. 

 

 

 

 

 

         



Uznesenia obecného zastupiteľstva z 11. 

zasadnutia uskutočneného dňa 12. apríla 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sape 

Önkormányzati határozatok a 11. ülésen,      

2016. április 12-én 

Szap Község Önkormányzata 

95/11/2016 - určuje 

Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 

OcZ a poslancov Mgr. Editu Vidaovú a Ing. 

Vojtecha Vidu za overovateľov zápisnice zasadnutia 

a prijatých uznesení 

Jednohlasne, za - 4,  

95/11/2016 - meghatározza  

Bc. Sárközy Eleonórát a jegyzőkönyvvezetőnek, 

a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 

Vida Edit és Ing. Vida Béla képviselőket 

 

Egyhangúan, mellette - 4 

96/11/2016 - schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky bez zmien 

Jednohlasne, za - 4,  

96/11/2016 - jóváhagyja 

az ülés programját a meghívó szerint változtatások 

nélkül 

Egyhangúan, mellette - 4,  

97/11/2016 - berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení OcZ 
97/11/2016 - tudomásul veszi 

a határozatok teljesítéséről szóló jelentést  

98/11/2016 - schvaľuje 

Dohodu o spolupráci medzi samosprávou Obce 

Kamond (Maďarsko), Obce Palágykomoróc 

(Ukrajina), Obce Jedd (Rumunsko) a samosprávou 

Obce Sap 

Jednohlasne, za - 4,  

98/11/2016 - jóváhagyja 

Együttműködési megállapodást Kamond község 

(Magyarország), Palágykomoróc község (Ukrajna), 

Jedd község (Románia) és Szap község 

önkormányzatai között 

Egyhangúan, mellette - 4, 

99/11/2016 - berie na vedomie 

Zmluvu č. TT152087 o uzavretí budúcej zmluvy o 

spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch so 

spoločnosťou RECobal s.r.o. 

99/11/2016 - tudomásul veszi 

a TT152087 sz. szerződést, a jövőbeli szerződés 

megkötéséről, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 

törvény § 59 3 bekezdés szerinti együttműködést a 

RECobal Kft. – vel  

100/11/2016 - berie na vedomie 

informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.03.2016 
100/11/2016 - tudomásul veszi 

a költségvetés teljesítéséről szóló jelentést 

2016.03.31. – hez 

101/11/2016 - schvaľuje 

Záverečný účet obce Sap za rok 2015 a celoročné 

hospodárenie bez výhľad 

101/11/2016 - schvaľuje 

Výročnú správu obce Sap za rok 2015 

101/11/2016 - schvaľuje 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce Sap za rok 2015 

Jednohlasne, za - 4,  

101/11/2016 - jóváhagyja 

Szap község zárszámadását a 2015-ös évre és az 

egészéves gazdálkodást kifogás nélkül 

101/11/2016 - jóváhagyja 

Szap község éves jelentését a 2015-ös évre 

101/11/2016 - jóváhagyja 

Főellenőr álláspontját Szap község zárszámadásához 

a 2015-öv évre 

Egyhangúan, mellette - 4,  

102/11/2016 - berie na vedomie 

informácie o zrealizovaných ukončených projektoch 

a o realizovaní ďalších projektoch v roku 2016 

102/11/2016 - tudomásul veszi 

jelentést a befejezett s megvalósult pályázatokról, és 

az elbírálásra váró pályázatokról a 2016-os évben 

103/11/2016 - berie na vedomie 

informácie o poskytovaní sociálnych služieb 

v dennom stacionári 

103/11/2016 - tudomásul veszi 

a nappali ellátást biztosító központban nyújtott 

szociális szolgáltatásról szóló tájékoztatást 

104/11/2016 - berie na vedomie 

informácie o usporiadaní Dňa detí na 04.06.2016 

 

104/11/2016 - berie na vedomie 

Informácie o usporiadaní podujatia II. Rybárske dni 

v dňoch 08. - 09.07.2016 

104/11/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a gyermeknap megrendezéséről 

2016.06.04. - én 

104/11/2016 - tudomásul veszi 

tájékoztatást a II. Halásznap megrendezéséről 

2016.07.08. – 09. napokon  

  

  

  

  

  

   



  

  

V Sape, dňa 13. apríla 2016 

Szapon, 2016. április 13-án 

 

 

 

schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 

 

      …………………….. 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia/Hitelesítők:  

Mgr. Edita Vidaová        …………………….. 
 

Ing. Vojtech Vida               ……………………... 

 


