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PILISCSÉVI SZLOVÁK  ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült:         A Piliscsévi Szlovák  Önkormányzat 2013.01.28-án  

                      (hétfő) 16 óra 00 perckor megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Helye:            Piliscsév Község Önkormányzatának  tanácstermében.  

                       (2519. Piliscsév, Hősök tere 9.) 

 

Jelen vannak:   Nagy Mária  

 Kosztka Viktor 

                         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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Piliscsévi Szlovák  Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2013.(I.28.) 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) A mai képviselő-testületi ülés napirendje: 

 

 

1. Együttműködési Megállapodás módosítása      

    Előadó: Vogyeraczki Mária, elnök 

   

 

Határidő: 2013.01.31. 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 
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Az elnök rátért az 1. napirendi pontra. 

 

 

Vogyeraczki Mária:  A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Főosztályától  2013. január 15-én levelet kaptam, amiben tájékoztat a nemzetiségi önkormányzat 

testületének üléseiről készített jegyzőkönyvek 2013. első félévi ellenőrzési tervéről. A jegyzőkönyv 

tartalma a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (Nyjtv.) 95.§-ában foglalt 

feltételeknek meg kell feleljen. 

Ezen belül a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok között kötött megállapodások 

jogszerűségét is vizsgálják.  

 

Baumstark Tiborné körjegyző asszony a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő - testülete  

32/2012.(X.24.) számú határozata  alapján elfogadott  Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálta, és ennek alapján javasolta az alábbi pontokkal  kiegészíteni: 

 

 

 -Az Önkormányzat havonta, igény szerint, legalább tizenhat órában gondoskodik a Szlovák 

Önkormányzat működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 -Az Önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház szlovák termében – igény esetén - 

biztosítja a Szlovák Önkormányzat részére a jelnyelv és speciális kommunikációs rendszer 

használatát. 

 -Az Önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket biztosítja – kivéve a Szlovák 

Önkormányzati tagok és tisztségviselő telefonhasználatának költségét. 

 

 
Kérem az Együttműködési Megállapodás módosításait elfogadni 
 
A testület megvitatás után 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete  

2/2013.(I.28.) számú határozata  az  

Együttműködési Megállapodás módosításáról 

 

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az  

Együttműködési Megállapodás  

módosításait elfogadja. 

 

 
Határidő: 2013.01.31. 

Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök 

 
Az elfogadott együttműködési megállapodás teljes tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Más napirendi pont hiányában 16. óra 40 perckor az elnök az ülést bezárta.  

 

Piliscsév, 2013 január 28. 

 

 

 

           Vogyeraczki Mária                                                                 Dr. Pintér-Jurkovics Mária 

           az ülést levezető elnök                                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


