
PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat testületének 2015.06.18-án 
16.00 órától 18 óráig megtartott üléséről.  

 
Helye: Piliscsév község Önkormányzatának tanácsterme (Piliscsév Hősök 
tere 9.) 

 
Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint)  

Vogyeraczki Mária elnök 
Nagy Mária elnök-helyettes  
Bartolen Istvánné képviselő   

Kosztka Gáspárné képviselő  
Meghívottak: Maduda Ildikó tagintézmény-vezető 

 
Hudecz Izabella jegyzőkönyvvezető 
 

Vogyeraczki Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, Maduda Ildikó 
tagintézmény-vezetőt, megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes, a 

testület ülését megnyitja. 
 
Vogyeraczki Mária elnök: Indítványozza, hogy a testület a 2. napirendi 

pontot tárgyalja elsőként, valamint, a 4. napirendi pont tárgyalását a 2015. 
szeptemberi ülésére tegye át. 
 

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  
34/2015.(VI.18.) számú határozata  

az ülés napirendjéről 
 

1. Iskolaigazgató tájékoztatója  

Előadó: Maduda Ildikó tagintézmény vezető  

2. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 
 

3. Szlovákiai kirándulás előkészítése  

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

4. Egyebek 

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

   Határidő: azonnal  
 Felelős: Vogyeraczki Mária elnök  



Napirend tárgyalása  

 
1) Iskolaigazgató tájékoztatója 

 
Vogyeraczki Mária elnök: a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatót 
a testületi tagok megkapták. Köszönjük az Igazgató Asszonynak, hogy 

elkészítették azt, szlovák, illetve magyar nyelven is. Ami 
önkormányzatunkat leginkább érinti az a szlovák nyelv és a 
népismeret oktatás.  

 
Nagy Mária elnökhelyettes: Véleményem szerint a beszámolóból 

konkrétan hiányzik az, amit mindannyian tudunk, hogy gondok 
vannak a szlovák nyelvtanítással. Talán lehet halvány reményünk 
abban, hogy a tárgyi feltételek javításában dr. Pintér-Jurkovics Mária 

új munkahelye majd tud intézkedni. a problémák általánosak. Dr. 
Pintér-Jurkovics Mária munkahelyváltása után van esély szakos 

nyelvtanár alkalmazására? 
 
Maduda Ildikó: Egyenlőre semmi. az állás meg lesz hirdetve, akár 

Szlovákiából származó pedagógust is alkalmaznánk, de ez esetben 
vannak kétségeink amiatt, hogy a helyi kultúrát, hogy tudja majd 
átörökíteni. nincs utánpótlás. 

 
Nagy Mária elnökhelyettes: A SZÖK nevében beszélek akkor, mikor 

arra biztatom az iskolát, hogy kérjen több segítséget tőlünk, akár 
pályázatok esetében, akár bármilyen más témában. A magam részéről 
felajánlom a segítséget a ruhák karbantartásában. Halmos Zsuzsa 

tánctanár még mindig a Hangfestő alkalmazottja? 
 

Maduda Ildikó: délután a Hangfestő alkalmazottja, délelőtt pedig a 
KLIK óraadója.  
 

Nagy Mária elnökhelyettes: A Sárisápi iskolában minden nyáron egy 
hétre elhívják Suba Éva tánctanárt oktatni.  
 

Maduda Ildikó: Nyári tánctábor keretében meg lehetne hirdetni. 
 

Vogyeraczki Mária elnök: A jövő évi munkatervünkben szerepeltessük! 
 
Kosztka Gáspárné bizottsági tag: Harmadik osztálytól kezdve el kellene 

kezdeni kiemelni azokat a gyerekeket, akik jól énekelnek. A felsős már 
nem szeret szerepelni. Az Asszonykórus is felajánlotta, hogy 
foglalkozna velük.  

 
Nagy Mária elnök-helyettes: Visszatérve a szlovák nyelvoktatóra, ha 

tanítót sikerül csak felvenni, akkor lehet őt iskoláztatni. Megköszönve 
mindazt amit a pedagógusok végeztek, úgy gondolom, hogy az utóbbi 
időben a lányok éneklése valaminek a kezdete. A pedagógusoktól több 

lelkesedést elvárva, további kitartást kívánok.  



 

Maduda Ildikó: az uniós források mind arra hivatottak, hogy az 
oktatást fejlesszék. reméljük, hogy ezáltal lesz fejlődés. Köszönöm a 

bíztató szavakat, elkel a pedagógusoknak, és nekem is. Nehéz 
számunkra versenyt futni az angolt tanító iskolákkal.  
 

Vogyeraczki Mária elnök: Vannak számomra új dolgok a 
beszámolóban. Ha ezeket a szülők is megismerhetnék, talán hasznos 
lenne. 

 
a) Mindenki tanulja a nyelvet + van nyelvi előkészítés + felzárkóztató 

foglalkozás. 
b) Négy fő tanít szlovákot. A gyerekeknek fontos a személyhez való 

kötődés. Jó lenne, ha elsőtől-negyedikig egy pedagógus vinné 

tovább a gyerekek oktatását.  
Maduda Ildikó: Ez jelenleg pont így van. 

c) Jó dolog a heti egyszeri délelőtti, és a negyedévenkénti fogadóóra. 
d) Az 5+1 óraszámmal nincs gond? 

Maduda Ildikó: általában az elsős szülők szóvá teszik az óraszámot.  

e) A beszámolóban szó van arról, hogy csak régi tanmenetek állnak 
rendelkezésre. A tanmenetet nem a pedagógus írja?  
Maduda Ildikó: a régi tanmeneteket egészítik ki.  

f) Az intézmény pályázhat önállóan, vagy csak a KLIK? 
Maduda Ildikó: amennyiben van olyan pályázat, amire tudunk 

pályázni, úgy a KLIK támogatja, és aláírja azt.  
g) Interaktív táblákhoz, ha vennénk tananyagot, az segítség lenne? 

Maduda Ildikó: nagyon örülnénk, ha megjelennének ilyen 

programok, anyagok, eszközök. Ebben talán most már megindult 
valami előrelépés. 

h) Gratulálok a két tanulónak, akik jutalomüdülésre mennek a 
Tátrába. 

i) A pótléknak a minimum összege jár a pedagógusnak, ez mindenhol 

így van?  
Maduda Ildikó: A pótlék 15-30 % közt állapítható meg, nálunk az 
alsó határ érvényesül. 

j) Nem lehet délutánra áthúzni az órákat? Mint jelent a négy óráig 
iskola?  

Maduda Ildikó: 16 óráig kell foglalkoztatni a gyerekeket. A szülő 
kérésére ez alól lehet felmentést kapni. Egyébként délután is 
vannak óráik a gyerekeknek, van hetedik és nulladik óra is.  

 
Nagy Mária elnökhelyettes: Mit jelent az, hogy a pedagógusok nem tudnak 
továbbképzéseken részt venni?  

 
Maduda Ildikó: Egyszerre két embernél nem tudok többet elengedni.  

 
Nagy Mária elnökhelyettes: A táncoktatással kapcsolatban szeretnék valami 
közös nevezőre, tervezet kialakítására jutni. 

 



 

A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 1) Megköszöni az 
Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének a tájékoztatóját. 2) Felajánlja 
segítségét a szlovák nyelv és népismeret bármely területének oktatása 
terén.  
3)Felkéri Maduda Ildikó tagintézmény-vezetőt, hogy keresse lehetőségét 
a táncoktatás kibővítésének.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

35/2015.(VI.18.) számú határozata 
az Iskolaigazgató tájékoztatójáról 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
1) Megköszöni az Általános Iskola tagintézmény-vezetője a 
tájékoztatóját.  

2) Felajánlja segítségét a szlovák nyelv és népismeret bármely 
területének oktatása terén.  

3) Felkéri Maduda Ildikó tagintézmény-vezetőt, hogy keresse 
lehetőségét a táncoktatás kibővítésének.  
 

Határidő: azonnal, ill. 2) és 3) pont folyamatos  
Felelős: Vogyeraczki Mária, ill. 3) pont Maduda Ildikó 

 
 

2) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról  
 

Vogyeraczki Mária elnök:  

 előző ülésünk ápr.29-én volt, azóta a Kórus jubileumi ünnepsége 

ügyében tartottunk munkaértekezletet 

 véleményeztük az iskolaigazgatói pályázatot, határozatunkat elküldtük 

a KLIK-nek 

 május 8-án Kesztölcön, a Kiserdei - Horička óvodában vettünk részt a 

Komárom Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat által szervezett 

Óvodai szakmai napon. 

 május 17-én az Asszonykórusunk Szlovákiában,  a Nyitra megyei 

Nagycétényen vendégszerepelt, a Zoboraljai dalos találkozón 

 május 30-án zajlott óvodánkban az Évzáró ünnepség 

 május 30- Süttőn tartották a Komárom Esztergom Megyei Nemzetiségi 

Gyermektalálkozót, melyen az iskolánk táncosai is részt vettek. 



 Az iskola kérelmére az autóbusz költség ránk eső részét mi fizettük 

/közös busz volt a kesztölci iskolával/ 

 június 6-án tartottuk kórusunk 45 éves fennállásának Jubileumi 

ünnepségét. Ezúton is megköszönöm az aktivistáink segítségét, fellépő 

csoportjaink színes műsorát, akik nagyban hozzájárultak a kétnapos 

ünnepség sikerességéhez. A kiállítás összeállítása, a műsorrend 

kialakítása, a vendéglátás megszervezése – mind nagy feladatot rótt 

ránk, de büszkén mondhatom, hogy sikeres, méltó ünnepséget 

szerveztünk. Köszönjük a kórus tagjainak, hogy fáradságot nem 

kímélve ápolják a hagyományokat, és reméljük a jövőben sikerül újabb 

tagokat is beszerveznünk ebbe a szép, de egyre nehezebb feladatba. 

/ A program részletes költségeit a pályázati támogatásokat kiemelve a 
következő ülésre pontosítom. Hozzávetőlegesen 450.000-.Ft volt 
összesen a rendezvény/ 

 június 13-án a Pilisszentkereszti Pávakör 50 éves jubileumi 

ünnepségén vettünk részt az Asszonykórussal. Az utazás költségét 

önkormányzatunk átvállalta, 

 június 17-én, Sárisápon vettünk részt  / 3 fő a Szökből, és 2 

kórustag/ a Sárisápi Pávakör próbáján 

 megkaptam a Polgármesterasszonytól a támogatási szerződést, mely 

szerint 300.000-.Ft-al támogatja az Önkormányzat az ez évi 

tevékenységünket, ezúton is köszönjük a támogatást. 

 
A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja az elnök beszámolóját a két 
ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

36/2015.(VI.29.) számú határozata 

a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja az elnök beszámolóját a 
két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

 
 



3) Szlovákiai kirándulás előkészítése 

 
Vogyeraczki Mária elnök: Minden évben tervezünk egy kirándulást 

Szlovákiába. Jelenleg sajnos nincsenek olyan pályázatok, amelyek 
támogathatnák a programot. Ez évi kirándulásunk a kórusnak felajánlott út 
lesz, ahová a SZÖK tagjait, valamint a munkáját segítő hivatali 

alkalmazottakat vinnénk el. Szeptemberben lenne a kirándulás. Kérek 
javaslatokat majd az úticélt illetően, ennek megfelelően kérünk majd be 
árajánlatokat. Javasolom a napirendet augusztusi ülésünkön újratárgyalni.  

 
Mivel hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra: Piliscsévi Szlovák Önkormányzat a napirendi pontot 2015. 
augusztusi ülésén újratárgyalja. 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

37/2015.(VI.29.) számú határozata 
a Szlovákiai kirándulás előkészítéséről 

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat a napirendi pontot 2015. 
augusztusi ülésén újratárgyalja. 

 
Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
  

4) Egyebek 
 

1) Vogyeraczki Mária elnök: A Pincefalu Egyesület 2015. június 26-27-én 

ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. Javaslom, hogy mint a faluban 
az egyik legaktívabb civil szervezetet, - akikkel együttműködésünk sok 
éve zökkenőmentes – támogatásul 15.000.-Ft-al köszöntsük.  

 
Mivel hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra: Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megalakulásának 15. 
évfordulója alkalmából, az eddigi és a jövőbeni sikeres együttműködés 
reményében,  a Pincefalu Egyesület részére 15.000.-Ft támogatást állapít meg.  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

 
 
 

 



Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

38/2015.(VI.29.) számú határozata 
a Pincefalu Egyesület támogatásáról 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megalakulásának 15. évfordulója 
alkalmából, az eddigi és a jövőbeni sikeres együttműködés reményében,  a 

Pincefalu Egyesület részére 15.000.-Ft támogatást állapít meg.  
 
Határidő: 2015. június 27. 

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 
  

2) Vogyeraczki Mária elnök: a jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom 
Bartolen Istvánnét. Kérem, hogy az alábbi szövegű határozatot fogadja 

el a Képviselő-testület: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2015. június 
18-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Bartolen Istvánnét jelöli ki.  
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  

39/2015.(VI.18.) számú határozata 
jegyzőkönyv-hitelesítőről 

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2015. június 18-i ülése 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Bartolen Istvánnét jelöli ki.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária  

 
 
 

Vogyeraczki Mária elnök az ülést 18,00 órakor berekesztette, a jelenlévőknek 
megköszönte a részvételt.  

 
kmf 

 

 
Vogyeraczki Mária       Bartolen Istvánné  
 elnök        jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 
 


