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A testület elnökének betegsége miatt az elnök helyettes, Pintér-Jurkovics Mária az ülés 
levezetője köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta 
az ülést. Szóbeli előterjesztésére a testület elfogadta Nagy Máriát a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. Pintér-Jurkovics Mária ismertette az ülés napirendi pontjait. Kérdés vagy 
hozzászólás nem hangzott el. A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2012.(II.09.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről és az ülés napirendjéről 

 
a) A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével Nagy Mária  
Kisebbségi önkormányzati képviselőt bízza meg. 
 
b) A mai képviselő-testületi ülés napirendje: 
 
    1. Két ülés közötti események 
        Előadó: Pintér-Jurkovics Mária , elnök helyettes  
 
    2. 2012. évi költségvetés  
        Előadó: Pintér-Jurkovics Mária , elnök helyettes 
 
    3. Az oktatási intézmények költségvetésének véleményezése 
        Előadó: Pintér-Jurkovics Mária , elnök helyettes 
 
     4. Jogszabály változások  
         Előadó: Baumstark Tiborné, körjegyző 
 
     5. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök  
 
Az elnök helyettes rátért az 1. napirendi pontra. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: Tájékoztatom tisztelt képviselő társaimat az utolsó ülésünk óta 
lezajlott eseményekről. 
 
November 12-én, a Pincefalu Egyesület Márton napi bálján részt vett Vogyeraczki Mária 
elnök asszony is és a kisebbségi önkormányzatunk nevében tombola tárggyal támogatta a 
rendezvényt. 
 
November 26-án Sárisápon került sor a Szlovák Ádventre, a Megyei Szlovák Önkormányzat 
szervezésében. Két érsekújvári együttes is fellépett a rendezvényen, ahová sok piliscsévi 
érdeklődő is ellátogatott. Mindenki szerint nagyon jó hangulatú esemény volt. 
 
November 30-án tartottuk meg a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatását. 
 
December 2-3-án konferenciát tartottak Pilisszentkereszten, A magyarországi szlovákok 
jövője címmel. A rendezvényen, melyen  Nagy Mária és Pintér-Jurkovics Mária vett részt, szó 
esett az új nemzetiségi törvényről is. 
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Ugyancsak december 3-án került sor Piliscséven a hagyományos „Barborkázásra”. A jól 
sikerült programon közel 70-en vettek részt. 
 
December 17-én az Asszonykórusunk részt vett a kesztölci kórus 40 éves jubileumi 
rendezvényén. 
 
December 18-án a templomban rendeztük meg a Falukarácsonyt, ahol a műsort az esztergomi 
Ars Musica kórus valamint Szlovák Asszonykórusunk adta, s mellette magyar és szlovák 
nyelvű karácsonyi versekkel köszöntöttük a nagyszámú közönséget. Nemzetiségi 
önkormányzatunk a koncert utáni vendéglátáshoz nyújtott anyagi támogatást. 
 
Január 14-én a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Piliscsévi Szervezete tartotta meg éves 
közgyűlését egy szlovák est keretében. 
 
Január 31-én a Határon Túli Szlovákok Hivatala szervezésében, Pozsonyban került sor egy 
továbbképzésre, ahol a pályázati lehetőségekről, pályázatírásról esett szó. A továbbképzésen 
Nagy Mária képviselőtársunk vett részt. 
 
 
Február 4-én tartották a pilisi szlovákok hagyományos farsangi bálját, melyet 2011-ben a 
Pilisi Szlovákok Egyesülete és Pilisszentlélek Szlovák Kisebbségi Önkormányzata szervezett 
az esztergomi Dobó Gimnázium aulájában. 
 
A testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2012.(II.09.) számú határozata a két ülés közötti eseményekről 

 
Elfogadja a kisebbségi önkormányzat elnökének beszámolóját a két ülés közötti 

eseményekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök  
 
Az elnök helyettes rátért a 2. napirendi pontra. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: A 2012-ben hatályba lépő jogszabályváltozások következtében a 
kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok költségvetése már nem épül be a települési 
önkormányzatok költségvetésébe, hanem teljesen elkülönül attól. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is határozattal kell elfogadnunk az éves költségvetésünket. 
Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy tárgyalják meg, majd döntsenek a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 
 
A testület megvitatás után, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2012.(II.09.) számú határozata a 2012. évi költségvetésről 
 

A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint 
fogadja el: 
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 eFt-ban 

  2012 

Bevételek   
Normatív támogatás 214 
Előző évi pénzmaradvány 763 

Saját bevétel   

Bevételek összesen: 977 

Kiadások   
Irodaszer 6 
Folyóirat 20 
Egyéb készlet besz. 15 
Vásárolt élelmezés 15 
Szállítás 50 
Gázdíj 120 
Villamos energia 15 
Vízdíj 20 
Karbantartás 30 
Egyéb üzemeltetési kiadás 8 
Kiküldetés 50 
ÁFA 102 
Reprezentáció 30 

Adók, díjak   
Dologi kiadások összesen: 481 
    
Személyi juttatás 240 
Járulék 56 
Céltartalék (Tájház) 100 

Általános tartalék 100 

Kiadások összesen: 977 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 
Az elnök helyettes rátért a 3. napirendi pontra. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: A korábbi évekhez hasonlóan a kisebbségi önkormányzatnak 
véleményeznie kell a településen nemzetiségi oktatást, nevelést folytató intézmények 
költségvetését. Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés alapján tárgyalják meg, 
majd véleményezzék a PÁIÓBK Aranykapu „Zlatá Brána” Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
PÁIÓBK  Piliscsévi Általános Iskola, Základná Škola Čív intézmények költségvetését. 
 
A testület megvitatás után, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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4/2012.(II.09.) számú határozata a piliscsévi közoktatási intézmények 2012. évi 
költségvetésének véleményezéséről 

 
A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a PÁIÓBK Aranykapu „Zlatá Brána” Óvoda és Bölcsőde, valamint a PÁIÓBK  
Piliscsévi Általános Iskola, Základná Škola Čív intézmények 2012. évi költségvetését és az 

előterjesztésnek megfelelően javasolja a települési önkormányzatnak jóváhagyásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 
Az elnök helyettes rátért a 4. napirendi pontra. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: Felkérem körjegyző asszonyt, hogy a jogszabály változásokról 
tájékoztassa a képviselőket. 
 
Baumstark Tiborné: Az Országgyűlés 2011.decemberében elfogadta a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt. Az önkormányzatok működése szempontjából kiemelt 
rendelkezések a következők:  
•  megváltozott a korábbi kisebbségi önkormányzatok elnevezése, 2012. január 1-jétől a 
nemzetiségi önkormányzat megnevezést kell használni és ezzel kapcsolatban a szükséges 
átvezetésről gondoskodni kell 
•   a nemzetiségi önkormányzat üléseiről szóló jegyzőkönyvet az elnök közvetlenül küldi meg 
a megyei kormányhivatalnak az ülést követő 15 napon belül 
•   a jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az 
írásbeli előterjesztések 
• a nemzetiségi önkormányzat önállóan alkotja meg költségvetését és ezen alapuló 
költségvetési gazdálkodást folytat  
• a nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet 
• a nemzetiségi önkormányzatnak adószámmal kell rendelkeznie 
• a települési önkormányzattal kötött megállapodást felül kell vizsgálni 2012. június 1-ig. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a 
névváltoztatás tárgyában. 
 
Nagy Mária: Javaslom, hogy térjünk vissza az önkormányzatunk eredeti megnevezéséhez, 
amely Piliscsévi Szlovák Önkormányzat, Slovenská Samospráva Čív volt. 
 
Baumstarkné: A névváltozás miatt módosítani kell a kisebbségi önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is. 
 
A testület megvitatás után, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2012.(II.09.) számú határozata a névváltozásról, valamint az SZMSZ módosításáról 
 

1.A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint elnevezését 2012. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 



 6

Slovenská Samospráva Čív 
 

elnevezésre változtatja. 
2. Megbízza a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a módosítás SZMSZ-en 
történő átvezetéséről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 
Nagy Mária: Javaslom, hogy módosítsuk a 2012. évi munkatervünket. Egészítsük ki a májusi 
hónapra tervezett teendőket a Megállapodás felülvizsgálatával. 
  
A testület megvitatás után, elfogadva Nagy Mária javaslatát 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2012.(II.09.) számú határozata a 2012. évi munkaterv módosításáról 
 

Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi, májusra elfogadott munkaterve 
kiegészül az alábbi napirendi ponttal: 
A települési önkormányzat és a Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat közötti 
megállapodás felülvizsgálata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 
Az elnök helyettes rátért az 5. napirendi pontra. 
 
Egyebek 
a.) 
Pintér-Jurkovics Mária: Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket arról, hogy a hagyományos 
Cirill-Metód mise 2012. február 14 – én lesz Pilisszentkereszten.  
 

Nagy Mária: Már több jelentkező van, aki szeretne részt venni a misén, de továbbra is várjuk 
a jelentkezőket. 
 
b.) 
Pintér-Jurkovics Mária: Megjelent a Határon Túli Szlovákok Hivatalának pályázati kiírása, 
február 29. a pályázatok benyújtási határideje. 
 
Nagy Mária: Utána kell nézni, hogy a Tájház felújítására lehet-e pályázni. 
 
Csapucha Katalin: Erre valóban nagy szükség lenne, az épület felújításra szorul. 
 
Nagy Mária: A Tájházzal szomszédos épület is nagyon rossz állapotban van, nem nyújt szép 
látványt a falumúzeum mellett. Javaslom, hogy keressük meg a tulajdonost, hogy tegye 
rendbe az ingatlant.  
 
Baumstark Tiborné: Bízza meg a Testület Pintér-Jurkovics Máriát és Csapucha Katalint hogy 
nézzenek utána a Határon Túli Szlovákok Hivatala pályázati lehetőségeinek. 
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A testület megvitatás után, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2012.(II.09.) számú határozata a pályázatfigyelésről 

 
1. A Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat megbízza Pintér-Jurkovics Máriát és 

Csapucha Katalint, hogy kísérjék figyelemmel és kutassák fel a Tájház felújításával 
kapcsolatos pályázati lehetőségeket. 

2. Felhatalmazza az elnököt, hogy megfelelő pályázati kiírás esetén pályázatot nyújtson 
be a Tájház felújítására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
 
 
c.) 
Pintér-Jurkovics Mária: Hagyományos tavaszi rendezvényünk a „Moréna” idén március 24-én 
kerül megrendezésre. Felkérem Csapucha Katalint, hogy tartsa meg tájékoztatóját az 
eseményről. 
 
Csapucha Katalin: Az idei évben szeretnénk egy kicsit módosítani a programot. Mivel a 
hagyományon nem lehet változtatni, összeköthetnénk az eseményt valamilyen kiállítással.  
 
Nagy Mária: Javaslom, hogy szervezzünk meg egy fotókiállítást régi csévi fényképekből. 
 
Csapucha Katalin: Felkeresünk néhány idős embert, akiről tudjuk, hogy esetleg lehetnek nála 
régi képek. 
 
Kosztka Viktor: Amikor itt járt Piliscséven a bíboros úr, ő is mondta, hogy leltárba kellene 
venni a plébánia tárgyi emlékeit is. Lehetnek ott régi ruhák és esetleg képek is.  
 
Nagy Mária: A Nyugdíjas Klub tagjait és a Beszeda Klub tagjait is megkereshetjük a képek 
miatt. 
 
Csapucha Katalin: Kezdődhetne a rendezvény egy kézműves foglalkozással, barkácsolással a 
gyerekek számára. 
 
Nagy Mária: A Szlovák Baráti Kör támogatja a rendezvényt a megvendégeléshez szükséges 
hozzávalók megvásárlásával.   
A testület megvitatás után, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2012.(II.09.) számú határozata a Moréna rendezvényről 
 

Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat felkéri az oktatási intézményeket, valamint a 
civil szervezeteket, hogy vegyenek részt a 2012. évi „Moréna” rendezvény szervezésében, 

lebonyolításában. 
 

Határidő: 2012. március 24. 
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
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d.) 
Csapucha Katalin: Kérem, hogy akinek van valamilyen aktuális témája, amit szeretne 
megjelentetni a Kisbíró – Číská beseda újság következő számában, az küldje el nekem. 
 
Nagy Mária: Mikor jelenik meg a következő szám? 
 
Csapucha Katalin: Március elején. 
 
Pintér-Jurkovics Mária: Javaslom, hogy kerüljön bele az újságba a szlovák önkormányzat 
2012. évi munkaterve és rendezvényterve. 
 
Más napirendi pont hiányában 16 óra 30 perckor az elnök az ülést bezárta.  
 
Piliscsév, 2012. február 9. 
 
 
  
 
            Pintér-Jurkovics Mária               Nagy Mária 
           az ülést levezető elnök                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 
  

 


