
PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat testületének 2017.   

  június 26-án (hétfő) 14:00 órától 14:30 óráig megtartott   

  rendkívüli üléséről.  

 

Helye:  Piliscsév Község Önkormányzat tanácsterme 

(2519 Piliscsév, Béke u. 24.) 

 

Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint)  

Vogyeraczki Mária elnök 

Nagy Mária elnök-helyettes  

Bartolen Istvánné képviselő   

Kosztka Gáspárné képviselő 

 

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. Pincefalu Egyesület támogatása 
2. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat 
3. 43/2017. (V.2.) számú határozat, a Csévi napok gálaműsoráról kiegészítése 

 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  

51/2017.(VI.26.) számú határozata  

az ülés napirendjéről 

 

1. Pincefalu Egyesület támogatása 
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 
 

2. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat 
Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 
 

3. 43/2017. (V.2.) számú határozat, a Csévi napok gálaműsoráról kiegészítése 

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Vogyeraczki Mária elnök 

 

Napirened tárgyalása  

1.  Pincefalu Egyesület támogatása 



Vogyeraczki Mária elnök: A Pincefalu Egyesület az idén is megrendezi, a Pipi- 

fesztivált 2017. július 7-8-án. Javaslom, hogy önkormányzatunk 100.000,- Ft-al 

támogassa a rendezvényt. 

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 
52/2017. (VI.26.) számú határozata  
a Pincefalu Egyesület támogatásáról 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pincefalu 
Egyesület által, 2017. július 7-8-án megrendezésre kerülő Pipi fesztivál 
megrendezéséhez 100.000,- Ft anyagi támogatást nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária 
 
 

2. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat 
 
Vogyeraczki Mária elnök: Tájékoztatom a képviselő-társaimat, hogy megkeresés 
érkezett hozzánk Dorog Város polgármesterétől a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és 
kohézió erősítése c. pályázattal kapcsolatban. A pályázat benyújtásához szükség 
van arra, hogy Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
konzorciumi megállapodást kössön a Piliscsévi Szlovák Önkormányzattal. 
Javaslom, hogy önkormányzatunk kösse meg a konzorciumi megállapodást Dorog 
Város Önkormányzat Képviselő-testületével. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 
53/2017. (VI.26.) számú határozata 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat 
benyújtásához konzorciumi megállapodás megkötése 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a TOP-5.3.1-16 
A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat benyújtásához konzorciumi 
megállapodást köt a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária 
 

3. 43/2017. (V.2.) számú határozat, a Csévi napok gálaműsoráról 

kiegészítése 

 
Vogyeraczki Mária elnök: Szlovák Önkormányzatunk a 2017. május 2. napján 

megtartott rendkívüli ülésén a 43/2017. (V.2.) számú határozattal döntött arról, 

hogy a 2017. június 24-én, a Csévi napok keretén belüli gálaműsor megrendezésére 

az önkormányzat pályázatot nyújt be a LIPA-hoz. A pályázat benyújtása megtörtént, 

de a korábban elfogadott határozatban nem tüntettük fel pontosan, hogy mit 



kívánunk támogatni ezzel a pályázattal. Szeretném, ha a korábban elfogadott 

határozatot kiegészítenénk azzal, hogy a pályázatot a rendezvény hangosítására, 

illetve a zenekar díjának a kifizetésére nyújtottuk be. Javaslom, hogy erről 

határozattal döntsünk. 

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 
54/2017. (VI.26.) számú határozata 
a 43/2017. (V.2.) számú határozat, 

 a Csévi napok gálaműsoráról kiegészítése 
 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. 

június 24-én, a Csévi napok keretén belüli gálaműsor megrendezésére, azon belül 

pedig a rendezvény hangosítására, illetve a zenekar díjának a kifizetésére pályázatot 

nyújt be a LIPA-hoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária 
 

 

Jegyzőkönyv hitelesítése 

Vogyeraczki Mária elnök: A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Nagy Mária 

képviselőt.  

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  

55/2017. (VI.26.) számú határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítőről 

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2017. június 26-i rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Mária képviselőt jelöli ki.  

Határidő: azonnal  

Felelős:  Vogyeraczki Mária elnök 

 

Vogyeraczki Mária elnök a jelenlévőknek megköszönve a részvételt, az ülést 14:30 

perckor berekesztette. 

Kmf. 

 

        Vogyeraczki Mária        Nagy Mária 

        elnök        jegyzőkönyv hitelesítő 

 


