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Az ülés helye:

Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Nagy Tamás elnök,
Tóth Gusztávné elnökhelyettes,
Pásztorné Varga Rozália képviselő,
Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.

Meghívott:

Sebők Szilvia tánccsoportvezető,
Szűcsné Takács Zsuzsanna intérményvezető.

Nagy Tamás elnök
Szlovák, majd magyar nyelven köszönti a képviselőket, vendégeket, az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülésről hiányzik Klementisz Imre képviselő. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
vagy más javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
1/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet.

NAPIREND:
1./

Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Előadó: Nagy Tamás
elnök

2./

A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi támogatásairól
szóló beszámolók tárgyalása
Előadó: Nagy Tamás
elnök

3./

Egyéb ügyek

1./ N a p i r e n d:
Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Előadó: Nagy Tamás
elnök
Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés 2013. december 5-én volt.
December első hetei a karácsonyi készülődésről szóltak.
December 20-án a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában Nemzetiségi napon
vettek részt.
Az advent december 22-én, a Községi Önkormányzattal közösen került megrendezésre.
Mindenkinek köszöni a segítségét.
A december 24-i istentiszteleten szlovák nyelvű igehirdetés is elhangzott.
Január 18-án az Országos Szlovák Önkormányzat ülése volt. Az elnök írásban jelezte a
távolmaradását.
Klementisz Imre képviselő egy dunyhát ajándékozott a Tájház részére. Köszöni szépen a
felajánlást.
Mivel igény volt rá, megrendelte a Náš Kalendárokat.
A tavalyi év decemberében a művelődési házat nem vették igénybe programjaik
megszervezéséhez, így a Községi Önkormányzat visszautalta a bérleti díjként befizetett
összeget.
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványtól (Verejnoprospešná nadácia
Zväzu Slovákov v Maďarsku) 110 000 Ft-ot nyertek, 40 000 Ft-ot az OSZÖ-tól színház
szervezésére és még 80 000 Ft-ot nyertek a nyugdíjasok, szintén a Közhasznú Alapítványtól.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy
más javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
2/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta az elnök
beszámolóját az előző testületi ülés óta eltelt időszakról.

2./ N a p i r e n d:
A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi támogatásairól szóló
beszámolók tárgyalása
Előadó: Nagy Tamás
elnök
Nagy Tamás elnök
Ismerteti az írásban kiadott segédtáblát.
Köszönti Sebők Szilviát a Dunaegyházi Slnečnice Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági
Tánccsoport vezetőjét.
A tánccsoport 120 000 Ft támogatást kapott, melyről a beszámolót és a számlamásolatokat
benyújtották.
Megkéri Sebők Szilvia tánccsoportvezetőt, hogy ismertesse az írásban kiadott anyagot.
Sebők Szilvia tánccsoportvezető
Elmondja, hogy a kapott összeget ruhaanyag, egyéb alapanyag és varrási kellékek vásárlására,
a kalocsai táncukhoz kosztümök készítésére, 6 pár karaktercipő beszerzésére, a résztvevők és
a táncosok megvendégelésére fordították.
Megköszöni a Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatást, reményét fejezi ki, hogy
a lehetőségekhez mérten ismét támogatják a tánccsoportot.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

3/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Dunaegyházi Slnečnice Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport szakmai és pénzügyi
beszámolója
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi Slnečnice
Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 2013. évi szakmai és
pénzügyi beszámolóját.

Nagy Tamás elnök
Köszönti Szűcsné Takács Zsuzsannát, a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezetőjét.
Az iskola kapott 100 000 Ft támogatást a Svätý Peter és a szarvasi testvériskola találkozójára,
de ebből kértek átcsoportosítani 50 000 Ft-ot a 3 napos szlovákiai kirándulásra, így 50 000 Ft
maradt a testvériskolai kapcsolatok ápolására. Az írásos beszámolót és a számlamásolatokat is
megkapta a Nemzetiségi Önkormányzat.
Megkéri Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy ismertesse a beszámolóban
foglaltakat.
Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezető
Elmondja, hogy gyermeknapra jöttek a Svätý peter-i testvériskola diákjai, így az ő
étkeztetésüket kellett finanszírozni az 50 000 Ft-ból. A támogatás máik felét pedig
útiköltségre fordították, ugyanis a szarvasi testvériskolába a dunaegyházi diákok utaztak.
Megköszöni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt évi támogatását, reméli, hogy
a jövőben is lesz rá lehetőség, mert ez nagy segítség az iskolának.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
4/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Svätý Peter és Szarvas testvériskolai kapcsolatok ápolásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 2013. évi szakmai és
pénzügyi beszámolóját a Svätý Peter és Szarvas testvériskolai
kapcsolatok ápolásáról.

Nagy Tamás elnök
A szlovák nyelvi versenyekre /alsó-felső osztályok/ 50.000.-Ft támogatást nyújtott a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat.
Elmondja, hogy a szlovák nyelvi versenyt tavasszal és ősszel rendezték meg. Az alsós
gyermekek számára Pásztorné Varga Rozália, a felsős diákoknak Kollárné Kara Éva tartotta.
A résztvevők szép könyveket, füzeteket, édességet, ceruzákat, stb kaptak, melyet örömmel
fogadtak.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
5/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Szlovák nyelvi versenyek szakmai és pénzügyi beszámolója
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a szlovák nyelvi
versenyek 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 30 000 Ft-tal támogatta a
Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola által megrendezett Nemzetiségek Napját,
melyről a beszámolót a képviselők megkapták.
Kéri Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy ismertesse az írásban kiadott
anyagot.
Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezető
Elmondja, hogy december 20-án rendezték meg a Nemzetiségek Napját, melyre vendégeket is
hívtak. Közös tízóraival kezdték a napot, majd a nemzetiségi gála következett. A dunavecsei
EGYMI tanulói roma táncokat mutattak be. A Dunaegyházi Mákszem Óvoda nagycsoportosai
szlovák gyermekjátékokkal szórakoztatták őket. Településünk nyugdíjasai közös éneklésbe
vonták be a tanulókat. Felléptek az iskolai néptáncosok, végül egy jó hangulatú táncházzal
zárták a programot.
A nap végén, a Tájház udvarán álló kemencében sült fahéjas almát ettek.
Megköszöni a 30 000 Ft támogatást, kéri, hogy amennyiben a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat lehetőségei megengedik, a jövőben is támogassák a programot.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
6/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Nemzetiségek Napjáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Nemzetiségek Napjáról
szóló 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy a Dunaegyházi Mákszem Óvoda 100 000 Ft támogatást kapott a Nemzetiségi
Önkormányzattól a Nemzetiségi Nap megszervezésére.
Skrenyó Edit óvodavezető sajnos ma nem tudott megjelenni. A beszámolót és a
számlamásolatokat a képviselők írásban megkapták.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
7/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Dunaegyházi Mákszem Óvoda Nemzetiségi Napjáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi
Mákszem Óvoda Nemzetiségi Napjáról szóló 2013. évi szakmai
és pénzügyi beszámolóját.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy Rakitai Jánosné, a Jasná Jesen Nyugdíjas Klub elnöke sajnos ma nem tudott
eljönni. A nyújtott támogatás összege 200 000 Ft, melyről a beszámolót és a
számlamásolatokat a képviselők megkapták.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

8/2014. sz. Szlov. Önk. hat.
Jasná Jesen Nyugdíjas Klub szakmai és pénzügyi beszámolója
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a Jasná Jesen
Nyugdíjas Klub 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3./ N a p i r e n d:
Egyéb ügyek
Nagy Tamás elnök
Javasolja, hogy a Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozót ne április 5-én rendezzék meg,
inkább tegyék át 12-re.
Sebők Szilvia tánccsoportvezető
Április 26-án lesz a Jubileumi rendezvény, és nem szeretné, ha a kettő program egy hónapban
lenne, ezért kéri, hogy keressenek egy megfelelőbb időpontot
Nagy Tamás elnök
Egyetért, megnézi, hogy márciusban melyik nap lenne alkalmas a megszervezésre.
Elmondja, hogy február 10-én 18 órakor lesz a falugyűlés és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat nyílt közmeghallgatása is.
Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy más
javaslata.
Mivel nincs, Nagy Tamás elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmft.

Nagy Tamás
elnök

Pásztorné Varga Rozália
jkv. hitelesítő

