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Készült:

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 11.
napján 18 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Helye:

Művelődési Ház
Nagy Tamás elnök,
Tóth Gusztávné elnökhelyettes,
Pásztorné Varga Rozália képviselő,

Jelen vannak:

Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A lakosság részéről kb. 120 fő.
Nagy Tamás elnök
A Községi Önkormányzat nevében szlovák és magyar nyelven köszönti a közmeghallgatáson
megjelenteket.
Megállapítja, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete egy fő kivételével
jelen van, határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitja.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta és a következő,
határozatot hozta.
12/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.
Határozat
1./

A Képviselőtestület a meghívóban szereplő
módosítás nélkül, egyhangúlag elfogadta.

napirendet

NAPIREND:
1./

Beszámoló a 2012. évi feladatok, célkitűzések teljesítéséről, az önkormányzat
gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi tervezett feladatokról

Előadó: Nagy Tamás
elnök
2./

Kérdések, hozzászólások.

1./ N a p i r e n d :
Beszámoló a 2012. évi feladatok, célkitűzések teljesítéséről, az önkormányzat
gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi tervezett feladatokról.
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Előadó: Nagy Tamás
elnök
Nagy Tamás elnök
/A beszámoló Szlovák nyelven hangzik el/
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Képviselőtestület !
Köszöntöm Önöket a szokásos évi közmeghallgatáson.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évben 8 alkalommal ülésezett, melyből 1
rendkívüli ülés volt.
Elnök továbbiakban ismerteti a 2012. évi bevételeket és kiadásokat.
Elmondja, hogy május 27-én Szlovák Önkormányzatunk Pünkösdölő délelőttöt szervezett. A
pünkösdi istentisztelet után a tánccsoport menettánccal kísérte az érdeklődőket a Tájházba,
ahol már sült az egyházi lángos. Megköszöni a képviselők segítségét.
2012. augusztus 18-án Szlovák Önkormányzatunk sütötte meg a Tájházban az első kenyeret a
Falunapi Ünnepségre.
Szeptember 8-án a hagyományokhoz híven Szüreti felvonulást majd bált tartottunk.
Szlovák Önkormányzatunk segített a szervezésben. Ezúton köszöni meg Klementisz Imre
képviselőtársa segítségét, aki mint minden évben a lovasok, a kocsisok, és a hintósok
felvonulását megszervezte, s minden más segítőnek is köszönetet mond.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk is jelen volt és segített a Dunaegyházi Ádvent
szervezésében. Kemencében almát sütöttünk, ráadásként kürtős kalácsot kóstolhattunk forralt
bort is teát ihattunk.
Az alap és középfokú állami nyelvvizsgákra készít fel tanulókat szlovák nyelvből Tóth
Gusztávné. Köszönjük a felkészítő munkáját.
Megköszöni az óvoda, az iskola, az énekkar és a tánccsoport munkáját. Az elmúlt évben is
számtalan vendégszereplésen, minősítésen, találkozón vettek részt, településünk
rendezvényeink, állandó fellépők voltak. Versenyekről mindig dobogós helyezéssel érkeznek
haza. A hagyományőrzés területén településünkön sokat tesznek.
Megköszöni mindenkinek elmúlt évi munkáját, akik segítséget nyújtottak, s akik a községért
dolgoztak.
A legnagyobb segítséget Önöktől kaphatjuk. Kritikai észrevételeikkel, jó ötleteikkel
bennünket segítenek. Támogatásuk nélkül nehéz lenne végrehajtani feladatainkat. Legyünk
azon mindannyian, hogy községünk érdekeit a legjobb tudásunk szerint szolgáljuk.

Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
13/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Elnök beszámolójának elfogadása.
Határozat
1./

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal elfogadta az
elnök beszámolóját.

2./ N a p i r e n d :
Kérdések, hozzászólások.
Nagy Tamás elnök
Kéri a megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, megköszöni a község lakosságának részvételét, a
közmeghallgatást bezárja.

Kmft.

Nagy Tamás
elnök

Pásztorné Varga Rozália
jkv. hitelesítő

