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Zápisnica OZ č. 1/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL
ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV
1/2018
výňatok
Spis č. / Ikt. sz. 150/2018-1
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 30. 01. 2018
Prítomní
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Bálintová Sylvia, MUDr.
2. Csóka Éva
3. Édes Aprád, Mgr.
4. Fazekas František
5. Józsa Melinda
6. Lőrincz Roland
7. Nagy Jozef
8. Tóth Anita, Bc.
9. Zsemlye Dezider

Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal
tanácstermében 2018. január 30-án
Jelenlévők
Önkormányzati képviselők:
1. MUDr. Bálint Szilvia
2. Csóka Éva
3. Mgr. Édes Árpád
4. Fazekas Ferenc
5. Józsa Melinda
6. Lőrincz Roland
7. Nagy József
8. Bc. Tóth Anita
9. Zsemlye Dezső

Starosta obce : Tomáš Horváth

Polgármester: Horváth Tamás

Hlavný kontrolór : Ing. Jozef Török
Ospravedlnení poslanci :
Neospravedlnení poslanci: Za obecný úrad: Renáta Józsaová
vymenovaná za zapisovateľku
Pozvaní hostia: Obyvatelia obce

Főellenőr: Ing. Török József
Igazoltan hiányzó képviselők:
Igazolatlanul hiányzó képviselők: Község hivatal képv.: Józsa Renáta
- kinevezett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek: Falu lakói

1. Otvorenie zasadnutia
1. Az ülés megnyitása
Predsedajúci, Tomáš Horváth, starosta obce Az ülést vezető Horváth Tamás polgármester
oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané kijelentette, hogy az önkormányzat soron következő
riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva ülésének összehívása a község alapszabályzatának
boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá
obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 9*
poslancov je prítomných 9* poslancov, teda képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT
zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló
12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom törvényének hatályos változatával összhangban, annak
zriadení v znení neskorších zmien uznášania 12. §. 2. bek. alapján határozatképes.
schopné.
*neskorší príchod: - (od )
*később érkezett: - (ponttól)
OZ súhlasilo s menovaním overovateľov:
Az ÖK egyetért a kinevezett hitelesítőkkel:
Jozef Nagy a Anita Tóth, Bc.
Nagy József és Bc. Tóth Anita
a programom zasadnutia
és az ülés programjával
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 1/2018
Az önkormányzat 1/2018sz. ülésén elfogadott határozatok
č. uzn.

Text
Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

schvaľuje správy
hlavného kontrolóra:
- Správu
o kontrolnej
činnosti za rok 2017
- Výsledok kontroly plnenia
uznesení
- Výsledok
kontroly
všeobecne
záväzných
nariadení obce prijaýchv
roku 2017
/1/ 2018
b) Berie
na
vedomie
informatívnu správu h.k.
o plnení
ustanovení
vnútorného predpisu za rok
2017
v zmysle
zák.
307/2014
c) Shvaľuje
plán
práce
hlavného kontrolŕa na rok
2018
a)

1

2

/1/ 2018

3

/1/ 2018

4

/1/ 2018

Alistál Község
Önkormányzata

Hlasovani
e
Szavazás

a) Jóváhagyja a főellenőr
jelentéseit
-a
2017-es
évi
ellenőrzői
tevékenységéről
-a
határozatok
teljesítéséről
Mellette/ za
- a 2017-ben elfogadott
9
helyi
érvényű Ellene/ proti
rendeletekről
0
b) tudomásul
veszi
az Tartózkodott
informáci´t a 307/2014-es / zdržal sa 0
törvénnyel
kapcsoaltos
belső előírás betartásáról
c) jóváhagyja a főellenőr
2018-as évi munkatervét

Poverí
hlavného - Megízza a főellenőrt, hogy
kontrolóra,
aby
zistil állapítsa meg a lakhely Mellette/ za
9
možnosti
na
určenie szerinti különbüző sírhely
Ellene/ proti
rôzneho poplatku pre bérleti illeték lehetőségét
0
občanov iných obcí ako
Tartózkodott
poplatok za prenájom
/ zdržal sa 0
hrobových miest
Schvaľuje
predĺženie Jóváhagyja
a szociális
nájomnej
zmluvy
na helyiségek
bérleti
sociálne miestnosti na szerződésének
Mellette/ za
trhovisku
s možnosťou meghosszabbítását a piaci
9
užívania
verejného közterülethasználattal együtt Ellene/ proti
0
priestranstva
pre az
eredeti
bérlőknek
trhoviskové
stánky ugyanazon feltételek mellett Tartózkodott
/ zdržal sa 0
pôvodným nájomcom na további 5 évre.
ďalších 5 rokov za
pôvodné podmienkynavrhuje
uskutočniť Javasolja a közbeszerzés Mellette/ za
prieskum trhu na vnútornú legolytatását 30 000 euró
9
prestavbu bývalej školy na feltételezett értékre a régi Ellene/ proti
obecný
dom
na iskolaépület – faluház belső
0
Tartózkodott
predpokladanú cenu 30 átépítésére
/ zdržal sa 0
000 eur

Schvaľuje: Tomáš
Horváth, starosta
obce
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5

6

7

8

/1/ 2018

/1/ 2018

/1/ 2018

/1/ 2018

navrhuje
prijať
zamestnanca do materskej
školy na zastupovanie
počas MD; rozpočet bude
upravovať podľa tarifnej
triedy
prijatého
zamestnanca na 50%-ný
úväzok.
Schvaľuje
úhradu
nákladov na opravu bytu
O. Ďuricu z fondu opráv a
údržby

Javasolja
helyettesítő
pedagógus felvételét
az Mellette/ za
óvodába; a költségvetést a
9
bérköltségekre
az Ellene/ proti
0
alkalmazott
bértarifája
Tartózkodott
alapján módosítja 50%-os
/ zdržal sa 0
munkatöltetre.

schvaľuje názov obecného
domu v tvare:
Spoločenský
dom
Domokosa Bodu - Boda
Domokos Közösség Ház

Jóváhagyja
a
faluház Mellette/ za
elnevezését „Boda Domokos
8
Közösség Ház” formában
Ellene/ proti

Udľuje cenu obce Jiřímu
Mrhalovi p.h. , odovzdanie
bude na dni obce

Községi
kitüntetésben Mellette/ za
részesíti Jiří Mrhalt p.h.,
9
amely a falunapok keretében Ellene/ proti
kerül átadásra
0

Jóváhagyja
a
költségek Mellette/ za
kifizetését Ďurica O. lakására
9
a karbantartási alapból
Ellene/ proti
0
Tartózkodott
/ zdržal sa 0

0
Tartózkodott
/ zdržal sa 1

Tartózkodott
/ zdržal sa 0

V Dolnom Štále, dňa 30.01.2018
Alistálon, 2018. janár 30 -án
Zapísala/lejegyezte: Renáta Józsaová ……………………………………………

Overovatelia / Hitelesítők:

……………………………………………..
Jozef Nagy

…………………………………………..
Bc. Anita Tóth

