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PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

 

  

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:         A Piliscsévi Szlovák  Önkormányzat 2014.02. 05-én  

                      (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.  

 

Helye:            Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda- Bölcsőde  

                       (2519. Piliscsév, Jubileum tér 1.) 

 

Jelen vannak:   Nagy Mária  

                      Dr.Pintér- Jurkovics Mária 

 Vogyeraczki Mária 

                        Ezékiel Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

Meghívott vendég: Baumstark Tiborné körjegyző 

  

 

A testület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat-

képességet és megnyitotta az ülést.  Szóbeli előterjesztésére a testület elfogadta 

Dr. Pintér-Jurkovics Máriát a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ismertette az ülés 

napirendi pontjait. Kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el, a testület 3 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2014.(II.5.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről és az ülés 

napirendjéről 

 

a) A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével 

Dr.Pintér- Jurkovics Mária Szlovák Önkormányzati képviselőt bízza meg. 
 

b) Napirendi pontok: 

           

1. Két ülés közötti események 

           Előadó:Vogyeraczki Mária  

2.  2014. évi költségvetés  

Előadó:Vogyeraczki Mária 

3. 2014.évi Munkaterv 
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Előadó:Vogyeraczki Mária  

4. 2014.évi Rendezvényterv 

 Előadó: Vogyeraczki Mária  

 

5.  Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Vogyeraczki Mária 

6.  Egyebek 

     Előadó: Vogyeraczki Mária               

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 

Napirendek tárgyalása: 

1.Két ülés közötti események 

 

Vogyeraczki Mária elnök: Tisztelt Képviselő testület! A két ülés között eltelt 

eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 

 nov.24-Megyei Advent Dorogon 

 dec.1.első gyertyagyújtás 

 dec.7.Barborkázás a Pincefaluban 

 dec.12.Környe-Megyei Kisebbségek Napja 

 dec.13.Szök Közmeghallgatás- Baráti kör beszámolója 

 dec.14-Dorogi Szlovák Önkormányzat meghívására  Trnka 

tánccsoportunk fellépett Dorogon 

 dec.15-Falukarácsonyt szerveztünk a budapesti  Ozvena, és a helyi 

Egyházi kórus vendégszereplésével 

 dec.17-Évzáró közös testületi ülésen vettünk részt a Piliscsévi Települési, 

és a Bolgár önkormányzattal 

 jan.11-én a Szlovák Nyugdíjas klub Pótszilveszteri mulatságán voltam, 

tombolanyereménnyel támogattuk a rendezvényt 

 jan.17-én és 31-én Pilisszentkereszten választási tájékoztatón vettünk 

részt 

 10 db Náš Kalendár évkönyvet vásároltunk, és ajándékoztuk meg vele 

aktivistáinkat, Könyvtárunkat 

 febr.8-án a Pilis Szlovákok Bálján voltunk Piliscsabán-melyre szintén 

értékes tombolanyereményeket vittünk. 

 

 

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a két ülés közötti 

beszámolót. 
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A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2014.(II.5.) számú határozata a két ülés közötti beszámolóról 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés 

közötti eseményekről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 

 

 

2. 2014. évi költségvetés  

 

Vogyeraczki Mária elnök: Az állami támogatás erre az évre 271e Ft, az előző 

évi pénzmaradványunk 1889 e Ft. Úgy gondolom, hogy a tájház gondnokára 

ebben az évben is szükség van, a bére erre az évre is ugyan annyi marad, mint az 

előző évekre visszamenőleg. A karbantartásra idén több pénzt tettem, mivel a 

mesterségek  szobája kialakítását  és a kapu rendbetételét is tervbe vettem. A 

szállítást is megemeltem, gondolván arra, hogy a csoportjaink utazását 

támogatni tudjuk. 

Tartalékba tettem 400e Ft-ot a tájház udvarának rendbetételére, de ez csak 

tervezett összeg annak ellenére, hogy igyekeztem mindennek az Áfáját is 

kiszámolni. Általános tartalékba maradna 120e Ft. A leendő támogatás alapú 

összeget, mivel még nem tudni mennyi hónapra kapunk, szintén a Tájházra 

költenénk. 

 

Nagy Mária képviselő: Valahonnan azért le kellene faragni valamennyi 

összeget, mert idén lesz a Pilisi szlovákok 315 éves évfordulója.  

 

Vogyeraczki Mária elnök: A tájházra félretett 400-.Ft-ot javaslom a „Csévi 

napok”  méltó megünneplésére fordítani. A feladatalapú támogatás még nem 

köztudott, de abból is biztosan jut majd minden rendezvényre, és az 

állagmegóvásra is. 

 

 

Amennyiben több hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a 2014. évi 

költségvetést. 
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A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2014.(II.5.) számú határozata a 2014. évi költségvetésről 
 

1./A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi 

költségvetést. 

 

A 2014. évi költségvetési táblázatot a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Vogyeraczki Mária 

 

 

3. 2014.évi Munkaterv 

 

 

Vogyeraczki Mária elnök: Munkatervi javaslataim a következők: 
 

 

Január  

 

Február –  Költségvetés 

       Munkaterv 

       Rendezvényterv 

  Választási tájékoztató 

Március – Csévi Napok I. 

         Moréna előkészítés 

 

Nagy Mária képviselő: Javaslom, mint a Komárom Esztergom Megyei Szlovák 

Önkormányzat elnöke, hogy március 30-án legyen itt nálunk Piliscséven 

megtartva a „Templom Dala” című kórus rendezvény, amit a nyitrai Kórus 

tartana nekünk. Már beszéltem a nyitraiakkal, nekik jó lenne ez az időpont. 

Felhoffer Atyával is egyeztettem, neki is megfelel március 30-a. Ez egy szép 

koncert lenne itt a templomban. A nyitrai vendégek ellátásának a kiadásait 

természetesen finanszírozná a megyei Szlovák Önkormányzat és a piliscsévi 

Szlovák Önkormányzat.  

 

Április – I. negyedévi költségvetési beszámoló 

 



5 

 

Nagy Mária képviselő: Május 10-én lesz a Pilis túra a pilisszántói Szlovák 

Önkormányzat  rendezésében. A rendezvénytervbe kellene betervezni. 

 

Május –  Óvodavezetői pályázat véleményezése, egyetértési jog gyakorlása 

  Megyei Óvodai Szakmai nap megszervezése 

Csévi napok II. 

Június –  Szlovákiai kirándulás előkészítése 

Iskolaigazgató tájékoztatója: Tapasztalatok az iskolai 5+1 órában 

történő szlovák oktatásról 

Július –  Csévi napok III 

  Együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

 

 

Augusztus – 

Szeptember – I. félévi költségvetési beszámoló  

                       Cikluszáró Közmeghallgatás 

 
 

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a 2014. évi 

munkatervet. 

 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2014.(II.5.) számú határozata a  2014.évi munkatervről 

 

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal elfogadja a 

2014. évi munkatervet. 

A munkatervet a jegyzőkönyv  a ….számú melléklete tartalmazza. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 

4. 2014.évi Rendezvényterv 

 

Vogyeraczki Mária elnök: Rendezvénytervi tervi javaslataim a következők: 

 

 

Január – 

Február -  Pilisi Szlovákok Bálja 

         Ciril-Metód mise  
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         Választási Fórum  

Március-    Templom dala 

Április -   Moréna 

Május -  Pilis túra 

         Orbán nap 

Június - 

Július -   Csévi napok 315 éves évforduló 

Augusztus -   Szlovákiai kirándulás 

Szeptember - Cikluszáró Közmeghallgatás 

  

 

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a rendezvény tervet. 

 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2014.(II.5.) számú határozata a 2014. évi rendezvénytervről 

 

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi 

rendezvénytervet. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 

5. Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

 

Vogyeraczki Mária elnök: Az idén is mint minden év január 31-ig el kellett 

elvégeznünk  a Szlovák Önkormányzat és  Piliscsév Község Önkormányzata 

közötti  Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát. Mivel 2013.01.01-ével a 

Piliscsévi körjegyzőség neve megváltozott Piliscsévi Közös Önkormányzati 

Hivatallá, ezért a megállapodásban a névváltozást szükséges javítani. Minden 

másban a megállapodás érvényes, egyéb módosítás nem szükséges. 

 

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a módosított 

Együttműködési Megállapodást 

 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2014.(II.5.) számú határozata Piliscsév Község Önkormányzata és a 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 
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A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosított 

Együttműködési Megállapodást. 

 

A módosított Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 

 

6.  Egyebek 
 

Vogyeraczki Mária elnök: A Megyei  Kormányhivataltól kaptunk egy 

megkeresést, amiben az Általános iskolai felvételi körzet meghatározásához 

egyetértési jogunk alapján kell a véleményt  gyakorolnunk. Az erről szóló 

határozatot február 14-ig meg kell küldenünk a Kormányhivatalnak, tehát ez azt 

jelenti, hogy a körzetek meghatározásánál be kell szerezni az érdekelt települési 

nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Nálunk ez azt jelenti, hogy Pilisi 

Általános iskolák közössége Piliscsévi tagiskolája felvételi körzete Piliscsév, 

oktatott nemzetiségi nyelv szlovák. Ezzel kell egyetértenünk illetve módosítást 

javasolnunk.  
 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2014.(II.5.) számú határozata a  Pilisi Általános iskolák közössége 

Piliscsévi tagiskolája felvételi körzetének jóváhagyásáról 

 

1./A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pilisi 

Általános iskolák közössége Piliscsévi tagiskolájának felvételi körzete Piliscsév. 

 

2./ Oktatott nemzetiségi nyelv: szlovák. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 

 Vogyeraczki Mária elnök: Azt szeretném még elmondani, hogy a Piliscsévi 

Pincefalu Egyesület bált szervez 2014.02.22-én, és ehhez kértek 

tombolatámogatást. Javaslom, hogy támogassuk a bált tombola ajándékka 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 
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8/2014.(II.5.) számú határozata a Pincefalu Egyesület báljának tombola 

ajándék támogatásáról 
 

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete tombola ajándékkal támogatja a 

Piliscsévi Pincefalu Egyesület bálját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 

Vogyeraczki Mária elnök: Megkeresett az óvodai szülői munkaközösség hogy 

szeretnének egy óvodai KRESZ pályát kialakítani a gyerekek számára. 

Javaslom, hogy támogassuk 50e Ft -al. 
 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2014.(II.5.) számú határozata az Óvodai KRESZ pálya kialakításának 

támogatásáról 

 

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 50e Ft támogatást ad az óvodai 

szülői munkaközösségnek a KRESZ pálya kialakításához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 

Nagy Mária képviselő: A Pilisi Szlovákok Egyesülete kéri, hogy február 23-ig 

küldjék meg a Szlovák Önkormányzatok az idei rendezvény terveiket. 

Megállapították az idei tagdíjakat, a Szlovák Önkormányzatok számára 

megmaradt a 10e Ft, egyénibe az 1e Ft, és szeretném javasolni, hogy vegyünk 

részt a Nemzetiségi Vezetők Országos találkozóján, Békéscsabán. 

 

A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2014.(II.5.) számú határozata a Nemzetiségi Vezetők Országos 

találkozóján való részvételéről 
 

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a Nemzetiségi Vezetők 

Országos találkozóján, Békéscsabán. 

 

 

Határidő: 2014.02.16. 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
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Más napirendi pont hiányában 10 óra 10 perckor az elnök megköszönte a 

részvételt és az ülést bezárta.  

 

Piliscsév, 2014.02.05. 

 

 

 

          Vogyeraczki Mária                                     Dr. Pintér- Jurkovics Mária 

         az ülést levezető elnök                                     jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


