
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Zsigárd Község Képviselő-testületének 2020. május 14-i rendes üléséről 

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti 8 képviselő 

Igazoltan távol maradt:  Eva Kubišová 

Igazolatlanul maradt távol: 0 

További résztvevők:  Štefan Bencze – a község főellenőre 

                           Tóth Nóra - a község dolgozója 

 

1. pont/  Az ülés megnyitása: a polgármester üdvözölte a község főellenőrét, az alpolgármestert és a 

képviselőket, majd megnyitotta a képviselő-testület ülését.  Mivel az ülésen 8 képviselő van jelen, 

Kubišová E. képviselő asszony igazoltan hiányzik, megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes. 

2. pont/  A jegyzőkönyv-hitelesítők, a javaslóbizottság és a jegyzőkönyvvezető kijelölése 

A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Nórát jelölte  

                 Jegyzőkönyvhitelesítők: Ing. Erika Habánová, Bc. Ladislav Habán        

                    Szavazás:         igen: 8            nem: 0             tartózkodott: 0  

                 Javaslóbizottság:  Dionýz Bácsai, Nagy Csaba 

                    Szavazás:         igen: 8            nem: 0             tartózkodott: 0 

 

3. pont/  Az ülés napirendjének elfogadása   A képviselők az ülés napirendjét a vitaanyagokkal és az 

ülésre szóló meghívóval együtt 2020. május 5-én kapták kézhez. 

                   Szavazás:            igen: 8            nem: 0               tartózkodott:  0   

 

4. pont/  Az előző képviselő-testületi ülés határozatainak ellenőrzése: a főellenőr írásban kidolgozta 

az előző képviselő-testületi ülésen meghozott határozatok teljesítésének ellenőrzéséről szóló anyagot, 

amit az ülés anyagaival együtt kézbesítettünk.  

                   Szavazás: a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag tudomásul vette. 

5. pont/  Jelentés a község 2020. I. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzéséről: a főellenőr 

írásban kidolgozta és benyújtotta a pénzügyi ellenőrzésről szóló jelentést és röviden összefoglalta 

annak egyes pontjait. A képviselők nem fűztek észrevételt a jelentéshez. 

                   Szavazás: a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 



6. pont/ Tájékoztatás a költségvetés módosítására a benyújtott, 2. sz. költségvetési intézkedés 

alapján:  az anyagot a község könyvelője dolgozta ki és a javaslatot a polgármester nyújtotta be 

                Képviselők az előterjesztést egyhangúlag tudomásul vették. 

3. sz. költségvetési intézkedés - a képviselők nem fűztek észrevételt az anyaghoz. 

                 Szavazás:     igen: 8                  nem: 0                  tartózkodott: 0 

7. pont/ A község 2019. évi zárszámadási javaslatának megvitatása a mellékelt dokumentum alapján 

- a képviselők a mellékletet az ülés vitaanyagai között megkapták.  A dokumentum részét képezte a 

főellenőr 2019-es zárszámadási javaslathoz fűzött szakmai állásfoglalása.  A főellenőr a bevezetőben 

előterjesztette a szakmai állásfoglalását és röviden összefoglalta a község 2019. évi költségvetési 

gazdálkodását a gazdasági eredményét. A szakmai állásfoglalás előterjesztését követően a képviselők 

megvitatták a zárszámadást, amelyhez nem fűztek észrevételt. 

a./ a főellenőr 2019. évi zárszámadási javaslathoz fűzött szakmai állásfoglalását a képviselők  

egyhangúlag tudomásul vették  

b./ a képviselők kifogás nélkül egyhangúlag jóváhagyták a község 2019. évi zárszámadását 

                   

8. pont/ _ Határozati javaslat a folyó kiadások esetében alkalmazandó fizetési módról a COVID-19 

veszélyes fertőző megbetegedés terjedésével összefüggésben pénzügyi területen meghozott egyes 

rendkívüli intézkedésekről szóló 67/2020. sz. törvény 36. § alapján: - a határozati javaslatot a 67/2020. 

sz. törvény 36. § alapján a főellenőr készítette. Mivel a vírusválság következtében csökkent a gazdaság 

teljesítőképessége, ez negatívan befolyásolja a községek adóbevételeit is (átengedett adó). A 

költségvetési intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a község minden rendelkezésre álló forrást a 

járvány idején felmerülő rendkívüli kiadások fedezésére fordíthassa. 

               

                  Szavazás:      igen: 8                 nem: 0                   tartózkodott: 0   

 

9. pont/  A házi gondozó szolgálatról és a szociális szolgáltatások után fizetendő díj mértékéről és 

fizetésének módjáról szóló önkormányzati rendelet megvitatása (a benyújtott melléklet szerint) –  a 

községi tanács a következő összegeket javasolja: 0,50 euró, 0,60 euró, 0,70 euró egy órára a gondozott 

rászorultságának mértékétől függően. 

                   

                 Szavazás:   A képviselő-testület az önkormányzati rendeletet egyhangúlag elfogadta. 

 

10. pont/  A zsigárdi temető működési szabályzata 1. sz. függelékének megvitatása a benyújtott 

melléklet alapján – a melléklet megvitatását a képviselő-testület a legutóbbi ülésen elnapolta. A 

polgármester röviden bemutatta a kiegészítésben szereplő módosításokat, és megjegyezte, hogy 

minden módosítás alapja a vonatkozó törvény, a temetőszabályzatokat a községek csak kibővítik. A 

képviselők nem fűztek észrevételt az előterjesztéshez. 

 

                  Szavazás:           igen: 8           nem:  0                    tartózkodott:  0 

 

11. pont/ A polgármester tájékoztatója a község elmúlt időszakban folytatott tevékenységéről és a 

jövőbeni tervekről:        

 tájékoztató a községi bérlakások építéséről: Az alacsony komfortfokozatú lakóépület 

használatbavételi engedélyezési eljárására és átadására a tervek szerint augusztus végéig kerül 



sor.   A kultúrház melletti lakóépület: az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz benyújtandó 

halasztási kérelem ügyintézése folyamatban van 

      

 a járdák felújítása a helyi akciócsoporttól kapott támogatásból: a felújítás befejeződött, 

ugyancsak a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől érkező pénzösszegre várunk. 

 

 a közvilágítás korszerűsítése: minden utcai lámpát felszereltek, és éppen ezen a héten érkezett 

meg 65 db térvilágító lámpatest. Felszerelésükre a jövő héten kerül sor. 

   

 támogatás a falunapokra: a Town Twinning projekt keretében a község 25.000 euró támogatást 

kapott, mivel azonban a falunapok megrendezésére a koronavírus miatt 2020. június 12-14-e 

között nem kerülhet sor, a támogató szervezethez kérelmet kell benyújtani a 2020-as Zsigárdi 

Falunapok időpontjának 2021. június 9-12. közötti időszakra történő halasztása ügyében. 

 

A képviselők egyhangúlag elfogadták a falunapok időpontjának elhalasztását a következő 

időszakra: 2021. június 9-12., és egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a község erre vonatkozó 

kérelmet nyújtson be a támogató szervezethez. 

         

 a tűzoltószertár épületének felújítása - ez év végéig be kell fejezni. 

 

 A települési hulladék magas hőmérsékleten történő hasznosítására szolgáló, 

plazmatechnológiával működő hulladékégető létesítése Sókszelőce térségében: A COVID-19 

megbetegedéssel összefüggésben kihirdetett rendkívüli helyzet, veszélyhelyzet vagy 

szükségállapot során jelentkező hatások megítéléséről szóló törvény 65g. § (3) bek. alapján a 

község a 6. § (5) bek., 8. § (7) bek., 11. § (1) bek., 14. § (5) bek., 23, § (3) bek., 29. § (8) bek., 

30. § (7) bek., 34. § (1) bek. és 37. § (7) bek. szerinti dokumentumokat a község hirdetőtábláján 

és - ha van - a webhelyén teszi közzé, mégpedig a hivatkozott rendelkezésekben feltüntetett 

tények bekövetkeztének napjától számított 10 napon belül. Ha nincs lehetőség a dokumentum 

közzétételére a község hirdetőtábláján, a község tájékoztatja a nyilvánosságot, hol és mikor 

lehet a dokumentumba betekinteni, abból teljes vagy részleges kivonatot vagy saját költségre 

másolatot készíteni. A község a webhelyén és a hirdetőtábláján közzéteszi a tájékoztatást, hogy 

a Községi Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet az iratanyagba betekinteni.      

            

                  Szavazás: a képviselők az előterjesztést egyhangúlag tudomásul vették.  

12. pont/  A községi bérlakások átadása és kiutalása: A 188. épületjegyzékszámú lakóház 1. sz. lakása 

esetében Zajcsek T. - Tóthová Z. a lakás átadása iránti kérelmet nyújtottak be.  

                              Szavazás:     igen:     8       nem:   0            tartózkodott: 0   

 

-  Lelovics Krisztina, született 2000.08.16. Pered 243. sz. alatti lakos és Fazekaš Roland, született 

1989. 03.10., vágfarkasdi lakos lakáskiutalás iránti kérelme    

         

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

 

13. pont/ A Vágsellyei Járási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Főosztálya által kiadott, községi 

tulajdonú ingatlan František Habán részére történő átruházásának felfüggesztésével kapcsolatos 

határozat megvitatása. - egy sertéshizlalda szakértői véleményben meghatározott áron történő 

eladásáról van szó, amelyet a képviselő-testület még 2018-ban hagyott jóvá. A testületi határozat a 

következő formában módosul:  



 
 „A községi 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 megvalósított 

átruházása szakértői véleményben meghatározott, azaz 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 Zsigárd 119. sz. alatti 

lakosok.   A különös méltánylást érdemlő ok a kérelmező tulajdonjogának rendezése a község 

településrendezési tervével összhangban. 

A megválasztott képviselők száma:    9 

A jelen levő képviselők száma:   8   

Szavazás:  igen:  8  nem: 0  tartózkodott: 0 

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

 

14. pont/    A község tulajdonát képező, 1112/1 és 1112/4 helyrajzi számú ingatlanvagyon szerződés 

alapján történő átruházásának jóváhagyása   - a futballpálya melletti négylakásos társasházról van szó, 

az előző ülésen a testület már elfogadta az eladás szándékát 1 euró/m2 áron.  A képviselők nem fűztek 

észrevételt a jelentéshez. 

                   

 Szavazás:       igen: 8                 nem: 0                 tartózkodott:  0   
 

15. pont/  Egyéb:  

 Tóth F. és felesége Anikó kérelme a 41. épületjegyzékszámú családi ház előtti ingatlan 

megvétele iránt - az eladás szándékát a testület előző ülésén 221/2019. sz. alatt 2019. november 

26-án már jóváhagyta.  

                Szavazás:       igen:  8                 nem: 0                  tartózkodott: 0 

 a települési hulladék kezeléséről szóló 2/2016. sz. önkormányzati rendelethez megfogalmazott 

Kiegészítésben benyújtásra került az a javaslat, amelyet a törvény értelmében az önkormányzat 

közzétett a webhelyén, és amely módosította a III. cikk 12. §-ban a szükséges gyűjtőedények 

számát:  

a) a gyűjtőedények száma és fajtája a családi házak és községi bérlakások számára: 

       2 x 120 literes gyűjtőedény vagy 1 x 240 literes gyűjtőedény – legfeljebb 5-személyes 

háztartások számára 

       és + 1 db 120 literes gyűjtőedény az 5 személy feletti háztartások számára 

b) a szállítás gyakorisága:  kéthetente 1x 

 

                Szavazás:        igen: 8                  nem:  0             tartózkodott:  0 

 

 A lakosok kérik a községet, hogy az ingatlanukra történő ivóvíz- és csatornabekötés során adjon 

megrendelést a Nyugat-Szlovákiai Vízművek mint kivitelező számára, hogy - az építési engedély és a 

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

törvény értelmében végezze el a közműcsatlakozás létesítését és szerelését a Zsigárd Község területén 

található közművekhez.  

A közműcsatlakozás létesítésére és szerelési munkálataira vonatkozó megrendelés a községi tanács 

javaslatára csak akkor nyújtható be, ha a kérelmező a Zsigárdi Községi Hivatalban már befizette az 

előleget. Az előleg összege Tóth Gabriel képviselő javaslata alapján 350 euró. 
 

         Szavazás:       igen:  8                nem: 0              tartózkodott:  0 



 

16. pont/  Zárszó:   Mivel a községi képviselő-testület ülésének napirendi pontjait 

hiánytalanul sikerült megvitatni, és a képviselőknek további észrevételük nem volt, a 

polgármester mindenkinek megköszönte az aktív részvételt, és a községi képviselő-testület 

ülését 19 óra 30 perckor berekesztette. 
 

 

Lejegyezte: Tóth Nóra 

        B a r a n y a y Alajos  

        polgármester 

 

Jegyzőkönyvhitelesítők: 

Habánová Erika, Ing.             ............................................. 

 

Ladislav Habán Bc.    .............................................. 


