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                                                            HATÁROZATOK 

 a Zsigárdi Képviselő-testület 2020. május 14-i rendes üléséről   
 

 

A 298/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

Az alábbi jegyzőkönyv-hitelesítőket:  Bc. Ladislav Habán, Ing. Erika Habánová 

Szavazás:  igen:  8  nem:  0 tartózkodott:   0 

 

A 299/2020. sz. határozat (2020. május 14.)  

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A javaslóbizottságot, amelynek tagjai:  Nagy Csaba, Dionýz Bácsai 

Szavazás:  igen: 8  nem:   0 tartózkodott:   0 

 

A 300/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület tudomásul veszi:  

A jegyzőkönyvvezető kijelölését:  Tóth Nóra  

Szavazás:  igen: 8  nem:   0 tartózkodott:   0 

 

A 301/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A képviselő-testületi ülés napirendjét a benyújtott melléklet alapján     

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott:   0  

 

A 302/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A község képviselő-testülete tudomásul veszi: 

Az előző képviselő-testületi ülés határozatainak ellenőrzését észrevételek nélkül  

Szavazás:  igen: 8  nem:  0 tartózkodott:  0 

 

A 303/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A község képviselő-testülete tudomásul vette: 

A főellenőr által készített 5/2020.sz. jelentést a község 2020. I. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 

ellenőrzéséről: 

Szavazás:  igen:  8  nem:  0 tartózkodott: 0 

 

A 304/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

1./ A község képviselő-testülete tudomásul veszi: 

A község költségvetésének módosítását a 2. sz. költségvetési intézkedés alapján a helyi 

önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 14. § értelmében 

2./ A képviselő-testület jóváhagyta: 

A község költségvetésének módosítását a 3. sz. költségvetési intézkedés szerint a helyi 

önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 14. § értelmében 

A választott képviselők száma:    9 

A megjelent képviselők száma:  8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott:  0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el 

 

A 305/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

1./ A képviselő-testület jóváhagyta:  

A község 2019. évi zárszámadási javaslatát a benyújtott melléklet alapján 

1./ A község képviselő-testülete tudomásul veszi: 

A főellenőr 2019-es zárszámadási javaslathoz fűzött szakmai állásfoglalását a benyújtott 6/2020. sz.  

dokumentum alapján  

3./ A képviselő-testület jóváhagyta:  

A község 2019. évi zárszámadási javaslatát a benyújtott melléklet alapján kifogások nélkül. 
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A választott képviselők száma:        9 

A megjelent képviselők száma:      8 

Szavazás:  igen:  8  nem: 0  tartózkodott:   0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 306 /2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

 A képviselő-testület jóváhagyta:  

A 2020. április 2-án elfogadott, a COVID-19 veszélyes fertőző megbetegedés terjedésével 

összefüggésben pénzügyi területen meghozott egyes rendkívüli intézkedésekről szóló 67/2020. sz. 

törvény 36. §-val összhangban meghozott határozatot, amely szerint a község a járvány időszakában 

2021. december 31-ig  a tartalékalapban felhalmozott eszközöket, a tőkebevételeket és a 

visszatérítendő finanszírozási forrásokat is felhasználhatja a folyó kiadások fedezésére. 

A választott képviselők száma:     9 

A megjelent képviselők száma:   8 

Szavazás:  igen:  8  nem:  0 tartózkodott:  0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 307/2020. sz. határozat (2020. május 14.)  

1./ A képviselő-testület jóváhagyta:  

A házi gondozó szolgálatról és a szociális szolgáltatások után fizetendő díj mértékéről szóló 

önkormányzati rendelet javaslatát a benyújtott melléklet alapján 

2./ A képviselő-testület jóváhagyta és kihirdette: 

A házi gondozó szolgálatról és a szociális szolgáltatások után fizetendő díj mértékéről szóló 

önkormányzati rendeletet a benyújtott melléklet alapján 

A választott képviselők száma:      9 

A megjelent képviselők száma:    8 

Szavazás:  igen:  8  nem:  0 tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 308 /2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

1./ A képviselő-testület megvitatta: 

A zsigárdi temető működési szabályzata 1. sz. függelékének javaslatát a benyújtott melléklet alapján, 

észrevételek nélkül   

2./ A képviselő-testület jóváhagyta: 

A zsigárdi temető működési szabályzatának 1. sz. függelékét a benyújtott melléklet alapján 

A választott képviselők száma:    9 

A megjelent képviselők száma:  8  

Szavazás:  igen: 8  nem: 0 tartózkodott:  0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 309/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület tudomásul vette:  

A polgármester tájékoztatóját a község elmúlt időszakban folytatott tevékenységéről és a jövőbeni 

tervekről  

Szavazás:  igen:  8  nem: 0  tartózkodott:  0 

 

A 310 /2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta: 

A falunapok időpontjának elhalasztását 2021. június 9-12-re a COVID-19 fertőző megbetegedés 

terjedésével kapcsolatos rendkívüli intézkedésekkel összhangban  

A képviselő-testület javaslata:  

A támogató szervezethez kérelmet kell benyújtani a 2020-as Zsigárdi Falunapok időpontjának 2021. 

június 9-12. közötti időszakra történő halasztása ügyében. 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0 tartózkodott: 0 
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A 311 /2020. sz. határozat (2020. május 14.)  

A képviselő-testület jóváhagyta:  

Zajcsek Tamás (lakóhelye Nezabúdkova 6., Šaľa) és Tóthová Zuzana (lakóhelye Neded č. 415) 188. 

épületjegyzékszámú lakóház 1. sz. lakására vonatkozó bérleti szerződés felmondása iránti kérelmét és 

egyetért a bérleti szerződés felbontásával.  

Szavazás:  igen: 8  nem:  0  tartózkodott:  0 

 

A 312 /2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A 188. épületjegyzékszámú községi bérlakásban található 1. sz. bérlakás kiutalását Krisztína 

Lelovicsová (lakcíme Tešedíkovo č. 1216) és Roldan Fazekaš (lakcíme Vlčany) kérelmezők részére  

Szavazás:  igen:  6   nem: 0  tartózkodott:  2 (Habán L., Tóth G.)  

 

A 313/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület a 683/2018. sz. 2018. február 5-i határozatát a következőképpen módosítja, 

egészíti ki:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község 

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 

Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által az 1. sz. tulajdoni lapon, 3788/29 helyrajzi szám alatt 

vezetett építmény - sertéshizlalda adásvételi szerződés alapján történő, különös méltánylást érdemlő 

módon megvalósítandó átruházást a szakértői vélemény szerinti 620,00 euró (hatszázhúsz euró) áron 

František Habán, szül. Habán (született 1965. 02.09., személyi száma 650209/6777) és felesége, 

Alžbeta Habánová, szül. Karászová (született 1960.09.23., személyi száma 665923/6430) részére, 

mindketten Žihárec 119. sz. alatti lakosok.   A különös méltánylást érdemlő ok a kérelmező 

tulajdonjogának rendezése a község településrendezési tervével összhangban. 

A választott képviselők száma:    9 

A megjelent képviselők száma:   8   

Szavazás:  igen:  8  nem: 0  tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el.  

 

A 314/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község  

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 

Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által vezetett telkek  adásvételi szerződés alapján történő, 

különös méltánylást érdemlő módon megvalósítandó átruházást 1,00 euró/m2 áron Ján Titíš részére, 

szül. 1979.10.07., személyi száma: 791007/6790, lakcíme Galanta, Vodárenská 1546/16. Az 

ingatlanátruházás az alábbi telkeket érinti: 1112/1 hrsz. beépített terület 785 épületjegyzékszámú 

lakóház négy tulajdonosa közül 198 m2 alapterületű 1/4 rész (földszinti 2. sz. lakás), 1112/30 hrsz. 

beépített terület 785 épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 763 m2 alapterületű 1/4 rész, 

1112/23 hrsz. 94 m2 beépített terület, 1112/24 hrsz. 59 m2 beépített terület, 1112/13 hrsz. 26 m2 

beépített terület, 1112/25 hrsz. 135 m2 kert. A különös méltánylást érdemlő ok a kérelmező 

tulajdonjogának rendezése a község településrendezési tervével összhangban.  

A választott képviselők száma:     9 

A megjelent képviselők száma:   8 

Szavazás:  igen:  8  nem: 0   tartózkodott:   0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el.  

 

A 315/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község 

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 

Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által vezetett telkek  adásvételi szerződés alapján történő, 

különös méltánylást érdemlő módon megvalósítandó átruházást 1,00 euró/m2 áron Ľudovít Kolár, 

szül. Kolár, szül. 1948.07.10., személyi száma: 480710/002, lakcíme Žihárec č. 785, 1. em. 4. sz. lakás 
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és Renáta Szabová, szül. Kolárová részére, szül. 1970. 07.03., személyi száma: 705703/6569, lakcíme 

Žihárec č. 618. Az ingatlanátruházás az alábbi telkeket érinti: 1112/1 hrsz. beépített terület 785 

épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 198 m2 alapterületű 1/4 rész (földszinti 2. sz. 

lakás), 1112/30 hrsz. beépített terület 785 épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 763 m2 

alapterületű 1/4 rész, 1112/22 hrsz. 126 m2 beépített terület, 1112/21 hrsz. 24 m2 beépített terület, 

1112/15 hrsz. 24 m2 beépített terület, 1112/26 hrsz. 134 m2 kert. A különös méltánylást érdemlő ok a 

kérelmező tulajdonának rendezése a község településrendezési tervével összhangban. 

A választott képviselők száma:     9 

A megjelent képviselők száma:  8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el.  

 

A 316/2020. sz. határozat (2020. május 14.)  

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község 

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 

Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által vezetett telkek  adásvételi szerződés alapján történő, 

különös méltánylást érdemlő módon megvalósítandó átruházást 1,00 euró/m2 áron Zuzana Véghová, 

szül. Szőcsová, szül. 1946.03.09., személyi száma: 465309/738, lakcíme Žihárec č. 785, 1. em. 3. sz. 

lakás, és Végh Vojtech, szül. Végh, szül. 1967. 08.07., személyi száma: 670807/6023, lakcíme Nové 

Zámky, SNP 4022/42, valamint Norbert Végh részére, szül. Végh, Ing., szül. 1967.08.07., szül. sz. 

670807/6545, lakcíme: Šaľa, Hlavná ul. 3/9. Az ingatlanátruházás az alábbi telkeket érinti: 1112/1 

hrsz. beépített terület 785 épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 198 m2 alapterületű 1/4 

rész (földszinti 2. sz. lakás), 1112/30 hrsz. beépített terület 785 épületjegyzékszámú lakóház négy 

tulajdonosa közül 763 m2 alapterületű 1/4 rész, 1112/19 hrsz. 87 m2 beépített terület, 1112/20 hrsz. 71 

m2 beépített terület, 1112/14 hrsz. 28 m2 beépített terület, 1112/27 hrsz. 134 m2 kert. A különös 

méltánylást érdemlő ok a kérelmező tulajdonjogának rendezése a község településrendezési tervével 

összhangban. 

A választott képviselők száma:     9 

A megjelent képviselők száma:  8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 317/2020. sz. határozat (2020. május 14.)  

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község 

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 

Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által vezetett telkek  adásvételi szerződés alapján történő, 

különös méltánylást érdemlő módon megvalósítandó átruházást 1,00 euró/m2 áron Mária Szalayová, 

szül. Pásztorová részére, szül. 1942.07.06., személyi száma: 425706/132, lakcíme Žihárec, 785, 

földszint 1. sz. lakás. Az ingatlanátruházás az alábbi telkeket érinti: 1112/1 hrsz. beépített terület 785 

épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 198 m2 alapterületű 1/4 rész (földszinti 785. sz. 

lakás), 1112/30 hrsz. beépített terület 785 épületjegyzékszámú lakóház négy tulajdonosa közül 763 m2 

alapterületű 1/4 rész, 1112/16 hrsz. 111 m2 beépített terület, 1112/17 hrsz. 20 m2 beépített terület, 

1112/18 hrsz. 18 m2 beépített terület, 1112/4 hrsz. 134 m2 kert. A különös méltánylást érdemlő ok a 

kérelmező tulajdonjogának rendezése a község településrendezési tervével összhangban. 

A választott képviselők száma:     9 

A megjelent képviselők száma:  8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0 tartózkodott: 0  

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el. 

 

A 318/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

A képviselő-testület jóváhagyta:  

A községek vagyonáról szóló 138/1991. sz. törvény 9a. § (8) bek. e) pontja értelmében a község 

tulajdonában lévő, Zsigárd Község ingatlan-nyilvántartási területén található, a Vágsellyei Járási 
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Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által 1122/6 helyrajzi szám alatt vezetett, 58 m2 alapterületű 

telek - beépített terület adásvételi szerződés alapján történő, különös méltánylást érdemlő módon 

megvalósítandó átruházást 1 euró/m2 áron František Tóth, szül. Tóth, szül. 1970.06.24., szem.sz. 

700624/6565 és felesége Anikó Tóthová szül. Modranská részére, szül. 1970.10.24., szem.sz.: 

706024/6530, mindkettőjük lakcíme Žihárec č. 41. A különös méltánylást érdemlő ok a kérelmezők 

tulajdonjogának rendezése a község településrendezési tervével összhangban. 

A választott képviselők száma:      9 

A megjelent képviselők száma:   8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0 tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el.  

 

A 319/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

1./ A képviselő-testület jóváhagyta:  

A Zsigárd Község területén keletkező települési hulladék és építési-bontási törmelék kezeléséről szóló 

2/2016. sz. önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének javaslatát a benyújtott melléklet alapján  

2./ A képviselő-testület jóváhagyta: 

A Zsigárd Község területén keletkező települési hulladék és építési-bontási törmelék kezeléséről 

2/2016. sz. önkormányzati rendelet 1. sz. függelékét a benyújtott melléklet alapján, és nem fűzött 

hozzá észrevételt 

A választott képviselők száma:      9 

A megjelent képviselők száma:   8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott: 0 

A képviselő-testület a határozatot az összes képviselő háromötödös többségével fogadta el.  

 

A 320/2020. sz. határozat (2020. május 14.) 

1./ A képviselő-testület jóváhagyta: 

Az előleg 350,00 euróban történő meghatározását, amely ahhoz szükséges, hogy az építési engedély és 

a kérelmező közműcsatlakozás kiépítése iránti kérelme alapján a közművekről szóló 442/2002. sz. 

törvény értelmében a Nyugat-Szlovákiai Vízművek mint kivitelező közműcsatlakozást létesítsen a 

Zsigárd Község területén található közművekhez, és elvégezze az azzal kapcsolatos szerelési 

munkálatokat.  

2./ A képviselő-testület javasolja, hogy 

A közműcsatlakozás létesítésére és szerelési munkálataira vonatkozó megrendelést a község csak 

akkor nyújtsa be a kivitelezőnek, ha a kérelmező az előleget a Zsigárdi Községi Hivatalban már 

befizette. 

A választott képviselők száma:    9 

A megjelent képviselők száma:  8 

Szavazás:  igen: 8  nem: 0  tartózkodott: 0 

 

 

 

          B a r a n y a y Alajos  

        polgármester 

 

 

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

 

1./ Bc. Ladislav Habán 

  

2./ Ing. Erika Habánová  


