
PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat testületének 2015.10.06-án 
16.30 órától 18,30 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  
 
Hudecz Izabella 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. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  
40/2015.(X.06.) számú határozata  

az ülés napirendjéről 
 

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

2. Fiatalok bevonása a helyi szlovák hagyományok ápolásába  

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

3.  Hagyományőrző Egyesület megalakításának lehetőségei  

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

4. Szlovákiai testvér települési szándéknyilatkozat érvényesítése 

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök  

5. Szlovák nyelvtanfolyam szervezésének lehetőségei  

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök  

6. Tájékoztató a 2015. évi I. féléves költségvetésről  

7. Egyebek 

a. Idősek Napja 

b. Fejlesztési tervek 

c. Téli ünnepkör  

Előadó: Vogyeraczki Mária elnök 

Határidő: azonnal  

Felelős: Vogyeraczki Mária  

 

 

 
 
 



 

Napirend tárgyalása  
 

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról  

 

Vogyeraczki Mária elnök:  

 előző ülésünk június 18-án volt, azóta az alábbiakról számolok be:   

 június 25-én részt vettünk Dorogon a Megyei SZÖK közgyűlésén, 

 szeptember 6-án lezajlott a Csévi Búcsú, a körmenet, valamint az 

Egyházi kórus részére át lett adva a Piliscsévért Díj, 

 szeptember 12-én részt vettünk a Pilisszántói Asszonykórus 

alapításának évfordulójára megrendezett hagyományőrző lakodalmon,  

 szeptember 27-én kulturális továbbképzésen vettünk részt Zólyomban,  

Nagy Mária elnök-helyettes : Szlovákiai fellépésre kísérte el az iskolai 

táncos gyerekeket. Ügyesek voltak a gyerekek, javasolja, hogy a következő 

évi munkaterv készítésekor figyeljen a testület arra, hogy Maduda Ildikó 

tag-intézményvezető iskolai tánccsoporttal kapcsolatos tájékoztatóját 

tűzze napirendre.    

A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja az elnök beszámolóját a két 
ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

41/2015.(X.06.) számú határozata 
a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja az elnök beszámolóját a 

két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
2) Fiatalok bevonása a helyi szlovák hagyományok ápolásába 

 
Vogyeraczki Mária elnök: Előző ülésünkön elnapoltuk a napirendi pontot. 
Javasolom, személyre szóló meghívóval keressük meg azokat a fiatalokat, aki 

pl. a szüreti felvonuláson népviseletbe öltöztek és hívjuk meg őket 
közmeghallgatásunkra.  
 



Javasolom, hogy a következő évben legyen egy olyan programunk, ahová 

meghívjuk pl. a jól működő nagy létszámú Pilisszántói néptánccsoportot, 
valamint a mi fiataljainkat és egy táncos bemutató keretében közös 

beszélgetést kezdeményeznénk. Farsangi időben szervezhetnénk ezt a 
programot.  
 

Nagy Mária elnökhelyettes: javasolom, hogy minél hamarabb szervezzük meg 
a találkozót, addig, amíg él még a fiatalokban a szüreti felvonulás élménye. 
Szaló Juditot, mint a tánccsoport tagját, vonjuk be a kezdeményezésbe. 

    
A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, 
hogy a fiatalok bevonásához a helyi szlovák hagyományok ápolásába,  
keressen partnert a környező szlovák településeken jól működő 
szervezetek, csoportok közül.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

42/2015.(X.06.) számú határozata 
A fiatalok bevonása a helyi szlovák hagyományok ápolásába   

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy a 
fiatalok bevonásához, a helyi szlovák hagyományok ápolásába, 

keressen partnert a környező szlovák településeken jól működő 
szervezetek, csoportok közül.  

 
Határidő: 2016. január 31.  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
3) Hagyományőrző Egyesület megalakításának lehetőségei 

 

Vogyeraczki Mária elnök: A települési önkormányzat szeptemberi ülésén 
hozta létre a Helyi Értéktárat, valamint belépet a Dorogi székhelyű TDM-be 

is. Mindkét szervezet, hasonló jellegű feladatkörrel bír, mint amit mi 
szándékozunk létrehozni. A Hagyományőrző Egyesületünkbe bevihetnénk 
esetleg az Asszonykórust és a Trnka tánccsoportot. Annak utána kell nézni, 

hogy ez anyagiakban mit jelentene, ilyen szempontból van-e rá lehetőségünk.    
 
Nagy Mária elnökhelyettes: Véleményem szerint egész más mindegyik 

szervezet funkciója. Az előbb felsorolt csoportokon kívül bevihetnénk a 
szervezetbe a Bartái kört, és a Nyugdíjas Klubbot is. Az anyagiakat illetően a 

települési önkormányzat biztosan támogatná a kezdeményezést. Véleményem 
szerint a létrehozásnak inkább a jogi oldala nehéz. Az Egyesületi törvényt 
kellene áttanulmányozni és majd jogász is szükséges.  

 



Körül kell nézni a környéken, meg kell nézni egy-két működő egyesületet 

hogyan csinálják, pl a Tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes egyesületként 
működik. Amint majd odajutunk, akkor kell a létrehozáshoz egy 

szándéknyilatkozat.     
 

A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, 
hogy kérjen a hagyományőrző egyesület megalakításához a környéken 
működő hasonló egyesületektől tanácsot.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

43/2015.(X.06.) számú határozata 
A Hagyományőrző Egyesület megalakításáról    

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy a 
hagyományőrző egyesület megalakításához kérjen a környéken 
működő hasonló egyesületektől tanácsot. 

 
Határidő: 2016. január 31.  

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
  

4) Szlovákiai testvértelepülési szándéknyilatkozat érvényesítése  

 
Vogyeraczki Mária elnök: jelenleg csak szándéknyilatkozatunk van aláírva a 

szlovákiai Tvrdošovce és Igram településekkel. 
 
Nagy Mária elnökhelyettes: Javasolja, hogy Vogyeraczki Mária elnök keresse 

meg a Polgármesterasszonyt, kérjen tájékoztatást arról, hogy kívánjuk-e 
fenntartani a szlovákiai településekkel a testvérkapcsolatot, és az 
együttműködési megállapodást megkötni.  

 
A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, 
hogy kérjen tájékoztatást a Polgármesterasszonytól arról, hogy a 
települési önkormányzat Tvrdošovce  és Igram községekkel aláírt 
szándéknyilatkozat alapján kíván-e Képviselő-testület együttműködési 
megállapodást kötni.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
 



Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

44/2015.(X.06.) számú határozata 
A Szlovákiai testvér települési szándéknyilatkozat érvényesítéséről     

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy kérjen 
tájékoztatást a Polgármesterasszonytól arról, hogy a települési önkormányzat 

Tvrdošovce és Igram községekkel aláírt szándéknyilatkozat alapján kíván-e a 
Képviselő Testület együttműködési megállapodást kötni. 
 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Vogyeraczki Mária  

 
5) Szlovák nyelvtanfolyam szervezésének lehetőségei 

 

Nagy Mária elnökhelyettes: A szlovák nyelvtanfolyam indításához 
véleményem szerint elsősorban pályázati lehetőséget kell keresnünk, mert 

támogatás nélkül nem tudjuk megvalósítani. Fel kell előzetesen mérni a 
lehetséges jelentkezők számát, és keresnünk kell egy nyelvtanárt. 
Javasolom, hogy az új szlovák tanárnőt keressük meg az iskolából. 

 
Vogyeraczki Mária elnök: A következő pályázati lehetőség jövő év májusában 
nyílik, először az Országos SZÖK, majd a Lipa által kiírt pályázat válik 

elérhetővé.  
 

A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az iskolai új szlovák tanárnővel. Mérje fel a 
jelentkezők számát. Keressen pályázati lehetőséget a nyelvoktatás 
indításához. 
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

45/2015.(X.06.) számú határozata 

A szlovák nyelvtanfolyam szervezésének lehetőségeiről 
 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy  

1) Vegye fel a kapcsolatot az iskolai új szlovák tanárral.  
2) Mérje fel a jelentkezők számát.  
3) Keressen pályázati lehetőséget a nyelvoktatás indításához. 

 
Határidő: 1-2 pont 2016. február 28.  

    3 pont: a pályázat benyújtásának határideje 
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 

 



6) Tájékoztató a 2015. évi I. féléves költségvetésről  

 
Vogyeraczki Mária elnök: Ismerteti a 2015. I. félévi költségvetési táblázat 

adatait. Egyben tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az anyag elkészülte 
után, még 1,1 M támogatásban részesült az önkormányzat. 
 

Nagy Mária elnökhelyettes: Ahhoz, hogy az idei évben kapott feladatalapú 
támogatással el tudjunk számolni, a jövő évre áthúzódó rendezvényeink, ill. 
programjainkhoz tartalékolt támogatást szükséges szerződésekkel kell 

alátámasztani. Kezdjünk el egy olyan fajta munkatervet írni, amely alapján 
szabályszerűen ütemezhetjük a kiadásainkat. 

 
1) A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 

Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja az Elnök 
tájékoztatóját a 2015. I. féléves költségvetésről. Felkéri a Jegyzőt, 
hogy kiadásai szabályszerű ütemezése érdekében nyújtson 
tájékoztatást a feladatalapú támogatás felhasználásának 
határidejéről. Megbízza az Elnököt, hogy szerezze be a jövő évi 
rendezvények, programok költségeihez szükséges szerződéseket. 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

46/2015.(X.06.) számú határozata 

A 2015. évi I. féléves költségvetésről 
 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
2) Elfogadja az Elnök tájékoztatóját a 2015. I. féléves költségvetésről. 
3) Felkéri a Jegyzőt, hogy kiadásai szabályszerű ütemezése érdekében 

nyújtson tájékoztatást a feladatalapú támogatás felhasználásának 
határidejéről. 

4) Megbízza az Elnököt, hogy szerezze be a jövő évi rendezvények, 

programok költségeihez szükséges szerződéseket. 
  

Határidő: 2./ 2015. november 30. 
          3./ 2015. december 31. 

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
7) Egyebek  

 

a) Idősek Napja 
 

Vogyeraczki Mária elnök: A Szociális, Egészségügyi és Közművelődési 
Bizottság az Idősek Napját október 11-én 15 órai kezdettel szervezi meg. Az 
óvodások szerepelnek, valamint a Nyugdíjas dalkör.  



134 fő 75 év feletti meghívására kerül sor, javasolom, hogy a SZÖK 

képviseltesse magát az ünnepségen. Javasolom, hogy ajándékozzuk meg az 
időseket 1000.-Ft/fő összegben.  

 
A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 135.000.- Ft összegben 
támogatja az Idősek napi rendezvényt. Felkéri Bartolen Istvánné 
képviselőt, hogy az Idősek Napján képviselje az önkormányzatot és adja 
át ajándékát.  
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

47/2015.(X.06.) számú határozata 

Az Idősek Napjáról  
 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  

1) 135.000.- Ft összegben támogatja az Idősek napi rendezvényt. 
2) Felkéri Bartolen Istvánné képviselőt, hogy az Idősek Napján képviselje 

az önkormányzatot és adja át ajándékát. 

 
Határidő: 2015. október 11. 

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

b) Fejlesztési tervek 

 
Vogyeraczki Mária elnök: Az újonnan jött támogatásból javasolom a Tájház 

közösségi részének berendezését. Gondolok itt korhűhöz hasonló asztal és 
székek beszerzésére. 
 

A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, 
hogy a Tájház közösségi részének berendezésére kérjen bútorokról 
árajánlatot. Megbízza az Elnököt, hogy mérje fel a Tájház szükséges 
karbantartási feladatait.   
  
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
 
 
 
 
 
 



Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

48/2015.(X.06.) számú határozata 
A fejlesztési tervekről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
1) Megbízza az Elnököt, hogy a Tájház közösségi részének 

berendezésére kérjen bútorokról árajánlatot.  
2) Megbízza az Elnököt, hogy mérje fel a Tájház szükséges 

karbantartási feladatait.   

 
Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

c) Téli ünnepkör  

 
Vogyeraczki Mária elnök: A Szociális, Egészségügyi és közművelődési 

Bizottság ülésén ismertetésre került a „Téli ünnepkör” tervezete. November 
29-én kezdődik az óvodások ádventjével, december 6-án a Művelődési Ház 
szervez műsort, december 13-án az iskolás gyerekek szerepelnek. 

Felajánlottam, hogy a december 20-i Falukarácsonyt a SZÖK szervezze. 
Javasolom, hogy a program legyen a templomban megtartva. Felkérjük a 
kórusokat, intézmények és hivatal dolgozóit is. Kérem Nagy Mária elnök-

helyettest, vegye fel a kapcsolatot ez ügyben az atyával.  
 

Nagy Mária elnök-helyettes: a Tájház karácsonyi díszkivilágítására bízzuk 
meg az Elnököt a fények megvásárlására. 
 

Vogyeraczki Mária elnök: December 4-re szervezzük a „Barborka”-t. 
Javasolom, hogy hívjuk meg a Sárisápi szlovák barátainkat.  

 
Nagy Mária elnök-helyettes: fel kell venni a kapcsolatot a Pincefalu 
Egyesülettel, legyen a programban pincejárás, tűzrakás, egy-egy pincében 

vendéglátás. Civil szervezetekből is hívjunk meg 2-3 főt.    
 

A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt, ezért 
Vogyeraczki Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadni: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat a hagyományos 
„Barborka”-t 2015. december 4-re szervezi meg. Meghívja a Sárisápi 
aktivistákat. Megbízza az Elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
Pincefalu Egyesület elnökével pincejárás, tűzrakás, vendéglátás 
szervezése ügyében.  Megszervezi a 2015. december 20-i 
„Falukaránycsony”-i ünnepséget. Megbízza az elnököt a Tájház 
karácsonyi díszkivilágítása megvásárlásával.  
  
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 

 



Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

49/2015.(X.06.) számú határozata 
A „Falukarácsony” és „Barborka” szervezéséről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
1) A hagyományos „Barborka”-t 2015. december 4-re szervezi meg.  

Meghívja a Sárisápi aktivistákat.  
2) Megbízza az Elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pincefalu 

Egyesület elnökével pincejárás, tűzrakás, vendéglátás szervezése 

ügyében.   
3) Megszervezi a 2015. december 20-i „Falukarácsony”-i ünnepséget.  

4) Megbízza az elnököt a Tájház karácsonyi díszkivilágítása 
megvásárlásával.  

 

 
Határidő: 1-2-4 pont 2015. november 15. 

       3. pont 2015. december 20.  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

 
d. Továbbképzés  

 

Vogyeraczki Mária elnök: Október 10-11-én A Komárom-Esztergom megyei 
SZÖK továbbképzést szervez a települési SZÖK-ök tagjai részére. 

Önkormányzatunktól négy fő vesz részt a képzésen, javasolom, hogy az 
önkormányzat vállalja át a kétnapos képzéssel járó költségeket.  
 

A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat átvállalja a Komárom-Esztergom 
megyei Szlovák Önkormányzat által 2015. október 10-11—én tartandó 
továbbképzés költségeit.   
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

50/2015.(X.06.) számú határozata 
Továbbképzés költségeiről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat átvállalja a Komárom-Esztergom 
megyei Szlovák Önkormányzat által 2015. október 10-11-én tartandó 

továbbképzés költségeit.   
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

 



e. Tájékoztató a KEM SZÖK üléséről 

 
Bartolen Istvánné képviselő: beszámol a Komárom-Esztergom megyei 

Szlovák Önkormányzat ülésén elhangzottakról, valamint az elkövetkező 
programokról: Mogyorósbányán október 29-én közmeghallgatás lesz, 
Tardosbányán november 11-én szlovák kommunikációs verseny lesz az 

általános iskolások részére, a Sárisápi zenekar 95. évfordulóját ünnepli, a 
megyei ádventi ünnepség november 29-én 14 órakor lesz megtartva.    
 

A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja Bartolen Istvánné 
tájékoztatóját. A Komárom-Esztergom megyei SZÖK ádventi ünnepségén 
való részvételhez a busz költségeit átvállalja. Részt vesz a Megyei SZÖK 
2015. 10. 29-i közmeghallgatásán.   
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

51/2015.(X.06.) számú határozata 
KEM SZÖK üléséről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
 

1) Elfogadja Bartolen Istvánné tájékoztatóját a Komárom-Esztergom 
megyei Szlovák Önkormányzat üléséről.  

2) Részt vesz a Megyei SZÖK 2015. 10. 29-i közmeghallgatásán.   
3) A Komárom-Esztergom megyei SZÖK ádventi ünnepségén való 

részvételhez a busz költségeit átvállalja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
f. Népismereti verseny  

 
Nagy Mária elnök-helyettes: Megkeresett Maduda Ildikó igazgatóasszony 
azzal, hogy 2015. október 19-én az iskolában megrendezésre kerül a 

hagyományos népismereti verseny. Öt iskolából érkeznek gyerekek. Kéri a 
segítségünket abban, hogy: meglátogatnák a múzeumot, asszonyok 
tollfosztást, kukoricamorzsolást mutassanak be, a Baráti körös asszonyok 

beöltözhetnének, „csepec” mintát szerezzünk, valamint savanyú káposztás 
tésztát készítsünk.    

 
A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni:  



A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat részt vesz az iskolában 
megrendezésre kerülő népismereti verseny szervezésében.   
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

52/2015.(X.06.) számú határozata 
a népismereti versenyről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat részt vesz az iskolában 
megrendezésre kerülő népismereti verseny szervezésében.   
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

g. SZÖK jegyzőkönyvek  

 
Nagy Mária elnökhelyettes: Az önkormányzat honlapját tanulmányozva 
szembesültem azzal, hogy csak régi jegyzőkönyveink vannak fenn. Kérem, 

hogy az Elnök keresse meg a Polgármesterasszonyt és kérje, hogy 
jegyzőkönyveink napra kész állapotban kerüljenek a honlapra feltöltésre.  

 
A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy a lakosság 
megfelelő tájékoztatása érdekében kérje meg  Polgármesterasszonyt, 
hogy a Szlovák Önkormányzat jegyzőkönyvei az önkormányzat 
honlapjára folyamatosan kerüljenek feltöltésre.   
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

53/2015.(X.06.) számú határozata 
a Szlovák Önkormányzat jegyzőkönyveiről  

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy a 
lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében, kérje meg a 

Polgármesterasszonyt, hogy a Szlovák Önkormányzat jegyzőkönyvei az 
önkormányzat honlapjára folyamatosan kerüljenek feltöltésre. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 



h. Képújság 

 
Nagy Mária elnökhelyettes: Lakossági jelzés alapján szeretném, ha Elnökünk 

megkeresné a Polgármesterasszonyt az ügyben, hogy a Képújság alatt, zenei 
aláfestésként, időközönként lehessen hallani a Piliscsévi Asszonykórus 
dalait, illetve szlovák népdalokat. 

 
 A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy kérje meg  
Polgármesterasszonyt, hogy a Képújság alatt időközönként a Piliscsévi 
Asszonykórus lemeze, illetve  szlovák népdalok szóljanak.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

54/2015.(X.06.) számú határozata 

a Képújságról  
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat megbízza az Elnököt, hogy kérje meg 

a  Polgármesterasszonyt, hogy a Képújság hírei alatt időközönként a 
Piliscsévi Asszonykórus lemeze, illetve  szlovák népdalok szóljanak.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 
i. Szüreti mulatság 

 
Vogyeraczki Mária elnök: tájékoztatja a testületet a hagyományőrző szüreti 
felvonulás és bál programjáról. A szervezésben jeleztem a részvételi 

szándékunkat. A második napon a Tájházban a gyermekek részére kézműves 
foglalkozást szervezhetnénk.   
 

A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat részt vesz a megrendezésre kerülő 
hagyományőrző Szüreti felvonulás és bál szervezésében. A program 
másnapján a gyermekek részére a Tájházban kézműves foglalkozást 
szervez.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
 
 
 



Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

55/2015.(X.06.) számú határozata 
a Szüreti mulatságról   

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  
1) Részt vesz a megrendezésre kerülő hagyományőrző Szüreti 

felvonulás és bál szervezésében.  
2) A program másnapján a gyermekek részére a Tájházban kézműves 

foglalkozást szervez.  

 
Határidő: azonnal  

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

j. Települési önkormányzat ülésére beszámoló készítése  

 
Vogyeraczki Mária elnök: A települési önkormányzat képviselő testületi 

ülésének napirendje a civil szervezetek beszámolója. Ugyan nem vagyunk 
civil szervezet, de mivel felkérték a SZÖK-öt is, ezért elkészítettem a 
beszámolót. Ismerteti a képviselőkkel. (a beszámoló a jegyzőkönyv 1. 

melléklete) 
 

A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja a települési önkormányzat 
ülése elé kerülő beszámolót. 
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 

56/2015.(X.06.) számú határozata 

a SZÖK beszámolóról 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja a települési önkormányzat 

ülése elé kerülő beszámolót. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 

 

 
a. Nagy Mária elnökhelyettes: tájékoztatja a testületet arról, hogy  

október 16-án Pilisszentkeresztre van meghívása a tánccsoport 

tagjainak egy népitánccal kapcsolatos előadásra. A Baráti kör 
október 22-én Mariankára zarándok utat szervez.  
 
A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, ezért Vogyeraczki 
Mária elnök a következő szövegű határozatot javasolja elfogadni:  



A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat elfogadja Nagy Mária 
elnökhelyettes tájékoztatóját. Megbízza Nagy Máriát, hogy szervezze 
meg a tánccsoport tagjait az előadásra. Az autóbusz költségeit 
átvállalja.  
 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 
57/2015.(X.06.) számú határozata 

a SZÖK beszámolóról 
 

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat  

1) Elfogadja Nagy Mária elnökhelyettes tájékoztatóját. 
2) Megbízza Nagy Máriát, hogy szervezze meg a tánccsoport tagjait 

az előadásra. 
3) Az autóbusz költségeit átvállalja. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Vogyeraczki Mária elnök 
 

l. Jegyzőkönyv hitelesítő 

 
Vogyeraczki Mária elnök: a jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Nagy Máriát. 

Kérem, hogy az alábbi szövegű határozatot fogadja el a Képviselő-testület: A 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2015. október 6-i ülése jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Nagy Máriát jelöli ki.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének  

58/2015.(X.06.) számú határozata 
jegyzőkönyv-hitelesítőről 

 
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2015. október 6-i ülése 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy Máriát jelöli ki.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vogyeraczki Mária  

 
Vogyeraczki Mária elnök az ülést 18,30 órakor berekesztette, a jelenlévőknek 

megköszönte a részvételt.  
 

kmf 

 
 

Vogyeraczki Mária       Nagy Mária   
 elnök        jegyzőkönyv hitelesítő  


