PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
Jegyzőkönyv
Készült:

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat testületének 2017.
január 18-án (szerda) 15:30 órától 16:50 óráig megtartott
üléséről.

Helye:

Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda és Bölcsőde
(Piliscsév, Jubileum tér 1.)

Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint)
Vogyeraczki Mária elnök
Nagy Mária elnök-helyettes
Bartolen Istvánné képviselő
Kosztka Gáspárné képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
Lizicska Krisztina jegyzőkönyvvezető
Vogyeraczki Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
testület 4 fővel határozatképes, a testület ülését megnyitja. Ismerteti az ülés
meghívó szerinti napirendjét.
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. 2017. évi munkaterv és rendezvényterv elfogadása
3. Piliscsév Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
4. 2017. január 28-i Szlovák bál megrendezése
5. Egyebek
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017.(I.18.) számú határozata
az ülés napirendjéről
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök
2. 2017. évi munkaterv és rendezvényterv elfogadása
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök
3. Piliscsév Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök

4. 2017. január 28-i Szlovák bál megrendezése
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök
5. Egyebek
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vogyeraczki Mária elnök

Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Vogyeraczki Mária elnök:
-

-

Szlovák Önkormányzatunk a legutóbbi „rendes” ülését 2016. november 16án tartotta.
November 26-án, Nyitrán a Templom dala című rendezvényen vett részt a
Szlovák asszonykórusunk, ahová a Szlovák Önkormányzatunk tagjai is
elkísérték őket.
November 27-én, Dorogon a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Önkormányzat által rendezett Szlovák Adventi Esten 45 fővel vettünk részt.
November 27-én, kezdődött az Adventi vasárnapok rendezvénysorozata
községünkben, ahol az első Adventi vasárnapon az Asszonykórus szerepelt. A
második Adventi vasárnapon a Nyugdíjas Klub keretében működő Őszirózsa
dalkör lépett fel. A harmadik Adventi vasárnapon pedig az Egyházi kórus
szerepelt. A negyedik Adventi vasárnapon került megrendezésre a
Falukarácsony ahol az iskolások adták a műsort.
December 13-án, a Piliscsév Község Önkormányzatával közösen tartotta meg
Szlovák Önkormányzatunk a közmeghallgatását.
December 15-én, Gyermelyen a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Önkormányzat által megrendezésre kerülő Nemzetiségek Napján a Szlovák
Önkormányzatunk 4 fővel vett részt.
December 28-án volt a Szlovák baráti kör év végi rendezvénye.
December 29-én, Piliscsabán a Nemzetiségek találkozóján Szlovák
Önkormányzatunk 7 fővel vett részt.

Nagy Mária elnökhelyettes: A Falukarácsonyon nagyon sokan voltak, nemcsak
szülők.
Vogyeraczki Mária elnök: Köszönjük az iskolának a közreműködését.
Ismertetem a lejárt határidejű határozatokat.
A 11/2016. (I.25.) számú határozat táncos ruhák leltározásáról. Határidő: 2016.
december 31.
A határozat végrehajtása még nem történt meg, de folyamatban van.
A 24/2016. (II.12.) számú határozat a képújság működéséről. Határidő: 2016.
február 29.

A határozat végrehajtásával kapcsolatban többször tettem jelzést a Polgármester
Asszony felé.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017.(I. 18.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló
beszámoló elfogadásáról
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
Nagy Mária elnökhelyettes: Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a
Jegyző asszony tájékoztatása szerint, ha mi hozunk egy határozatot, amiben
intézkedést, illetve végrehajtást kérünk az elnöktől, akkor ezzel kapcsolatban az
elnöknek írásban kell megkeresnie azokat a személyeket, akik a határozat
végrehajtásával kapcsolatban intézkedni tudnak.
Vogyeraczki Mária elnök: A 49/2016. (VII.18.) számú határozat a 31/2016.
(IV.15.) számú és a 43/2016. (V.3.) számú határozatok végrehajtásával kapcsolatos
intézkedésről. Határidő: 2016. szeptember 30.
Ezzel kapcsolatban az ingatlan tulajdonosával a tárgyalások folyamatban vannak.
A 92/2016.(XI.16.) számú határozat a Pincefalu Egyesülettel történő
együttműködési megállapodás megkötésére felkérés. Határidő: 2017. január 31.
A határozat végrehajtását beletettem a februári munkatervünkbe.
Nagy Mária elnökhelyettes: Nekem is lenne egy lejárt határidejű határozatom a
44/2016. (V.3.) számú határozat, Együttműködési megállapodás megkötésről a
Kelemen Majorság tulajdonosával. Ez még nem történt meg, mivel nem tudtam
megegyezni velük.
2. 2017. évi munkaterv és rendezvényterv elfogadása
Vogyeraczki Mária elnök: A képviselők részére e-mailen megküldtem a 2017. évi
munkaterv és rendezvénytervünk tervezetét. Kérem az ezzel kapcsolatos
véleményeket, hozzászólásokat.
Nagy Mária elnökhelyettes: A munkatervvel kapcsolatban javaslom, hogy február
hónapra tegyük be a Pincefalu Egyesülettel történő együttműködési megállapodás
megkötését. Továbbá javaslom, hogy február hónapra hívjuk meg a Művelődési Ház
Igazgatóját és tájékoztasson bennünket a Művelődési Ház nemzetiségi feladatairól
és terveiről. Erről határozattal döntsünk.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017.(I. 18.) számú határozata
a Művelődési Ház Igazgatójának meghívása a Művelődési Ház nemzetiségi
feladatairól és terveiről szóló beszámoló megtartásával kapcsolatban
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a Szlovák Önkormányzat
februári ülésére hívja meg a Művelődési Ház Igazgatóját a Művelődési Ház
nemzetiségi feladatairól és terveiről szóló beszámoló megtartásával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
Vogyeraczki Mária elnök: Szerintem a 2017. évi költségvetésünk tárgyalását is a
február hónapra tegyük be a munkatervünkbe. A március hónapra én javaslom,
hogy legyen egy Kerekasztal összehívása az iskola jövőjével kapcsolatban.
Nagy Mária elnökhelyettes: Javaslom, hogy a rendezvénytervünkbe Március
hónapra tegyük a Tájházzal kapcsolatos munkálatok elvégzését.
Vogyeraczki Mária elnök: A munkatervünkkel kapcsolatban a Május hónapra
vonatkozóan van-e valakinek egyéb javaslata?
Nagy Mária elnökhelyettes: A Csévi napok szervezésével kapcsolatban szerintem
önkormányzatunknak is kellene valamilyen rendezvényt szerveznie.
Vogyeraczki Mária elnök: A Csévi napok egy két napos rendezvény lesz szombatvasárnap. A Szlovák önkormányzatunk melyik napra szervezze a rendezvényét?
Nagy Mária elnökhelyettes: Szerintem legyen egy képkiállítás.
Kosztka Gáspárné képviselő: A Tájház udvarán is meg lehetne tartani ezt a
kiállítást.
Vogyeraczki Mária elnökhelyettes: Maradjunk abban, hogy a Csévi napok
szervezésére vonatkozó részleteket majd egy későbbi ülésünkön még megtárgyaljuk.
A munkatervünkben
véleményezését is.

Május

hónapra

tervezzük

az

iskolaigazgatói

pályázat

Október hónapra és terveztem egy ülés összehívását a Téli ünnepkörök
rendezvényeinek előkészítésével kapcsolatban, amelynek keretén belül javaslom,
hogy tartsunk egy disznóvágást, ahol jegyek ellenében kóstolót osztanánk a
vendégeknek.

Nagy Mária elnökhelyettes: A Szlovák baráti kör javasolta nekem, hogy tartsunk
egy „tök napot” is.
Vogyeraczki Mária elnök: Ezt a „Tök napot” szeptember hónapra javaslom, hogy
kerüljön be a rendezvénytervünkbe.
Nagy Mária elnökhelyettes: A munkatervünkkel kapcsolatban szeretném, ha
tartanánk egy értékelést a Szlovák önkormányzat eddigi ciklusáról. Továbbá
javaslom, hogy hívjuk meg a helyi fiatalokat egy beszélgetésre a Szlovák
önkormányzatunk jövőjével kapcsolatban.
Vogyeraczki Mária elnök: Ezt a programot a rendezvénytervünkbe javaslom bele
tenni, február hónapra. A rendezvénytervünkben a többi hónapra javasolt
programokat mindenki megismerheti az ülés elején kiosztott írásos anyagból.
Nagy Mária elnökhelyettes: A rendezvénytervben december hónapra nem kellene
betenni a téli ünnepkörök megrendezését pl. a „Barborkát”?
Vogyeraczki Mária elnök: Az idei évben én már nem szeretnék „Barborkát” tartani,
mivel a tavalyi évben is nagyon kevesen vettek rajta részt.
Nagy Mária elnökhelyettes: Szerintem ne adjuk fel ennek a rendezvénynek a
megtartását.

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017.(I.18.) számú határozata
a 2017. évi munkaterv és rendezvényterv elfogadásáról
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat a 2017. évi munkatervét és rendezvénytervét a
jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
3.

Piliscsév
Község
Önkormányzatával
megállapodás felülvizsgálata

kötött

együttműködési

Vogyeraczki Mária elnök: A Piliscsév Község Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodásunkat minden év január 31-ig felül kell vizsgálnunk.
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

igen

szavazattal,

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017.(I.18.) számú határozata
a Piliscsév Község Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

A Piliscsév Község Önkormányzata és a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat között
meglévő megállapodást felülvizsgálta és a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének
megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
4.

2017. január 28-i Szlovák bál megrendezése

Vogyeraczki Mária elnök: 2017. január 28-án, Dorogon kerül megrendezésre a
hagyományos régiós Szlovák bál, melyet az idei évben Piliscsév rendez meg. A bál
költségeivel kapcsolatban egyeztettem a Polgármester Asszonnyal. A költségek
nagyobb részét a Piliscsév Község Önkormányzata állja. A meghívók költségeit:
36.500.- Ft-ot, a videó felvétel és a fotózás díját: 40.000.- Ft-ot, valamint a terem
díszítésének összegét: 50.000.- Ft-ot a Szlovák Önkormányzatunk állja. A bállal
kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a meghívók már kiosztásra kerültek
Polgármester Asszony és Nagy Mária képviselő által a települések részére. Továbbá
tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy a mai napon telefonon felhívtak a Szegedi
TV-től, hogy ők is jönnek a bálra.
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

igen

szavazattal,

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
6/2017.(I.18.) számú határozata
a 2017. január 28-án, Dorogon megrendezésre kerülő régiós Szlovák bál
költségeiről
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2017. január 28-án, Dorogon
megrendezésre kerülő régiós Szlovák bál költségeiből
- a meghívók költségeit: 36.500.- Ft-ot,
- a videó felvétel és a fotózás díját: 40.000.- Ft-ot, valamint
- a terem díszítésének összegét: 50.000.- Ft-ot a Szlovák Önkormányzat állja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
5.

Egyebek
a.) Vagyonnyilatkozatok leadása

Vogyeraczki Mária elnök: Felhívom a képviselő társaim figyelmét, hogy a
vagyonnyilatkozatok leadási határideje január 31. Kérek mindenkit, hogy a
határidőt tartsa be.
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

igen

szavazattal,

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
7/2017.(I.18.) számú határozata
a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
A
Piliscsévi
Szlovák
Önkormányzat
úgy
vagyonnyilatkozatokat 2017. január 31-ig leadja.

dönt,

hogy

a

képviselő

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök
b.) Egyetértés gyakorlása az iskola felvételi körzetére
Vogyeraczki Mária elnök: Ismerteti a Komárom – Esztergom Megyei
Kormányhivatal
levelét
az
iskolák
felvételi
körzetének
kialakításáról:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50.§ (8)
bekezdése szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési
nemzetiségi, vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi
önkormányzat egyetértését.
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

igen

szavazattal,

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
8/2017.(I.18.) számú határozata
a piliscsévi általános iskola felvételi körzetének megállapításához
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete egyetértését adja a piliscsévi
általános iskola felvételi körzetének megállapításához.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök

c.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Vogyeraczki Mária elnök: A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Nagy Máriát.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének
9/2017. (I.18.) számú határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítőről

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2017. január 18-i ülésének jegyzőkönyv
hitelesítésére Nagy Máriát jelöli ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vogyeraczki Mária elnök

Vogyeraczki Mária elnök a jelenlévőknek megköszönve a részvételt, az ülést 16:50
perckor berekesztette.

Kmf.

Vogyeraczki Mária
elnök

Nagy Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

