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DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. március 27. napján megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye:   Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:   Nagy Tamás elnök, 

   Tóth Gusztávné elnökhelyettes, 

   Klementisz Imre képviselő, 

   Pásztorné Varga Rozália képviselő, 

 

   Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző. 

 

Meghívott:   Skrenyó Edit óvodavezető, 

Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezető. 

 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Szlovák, majd magyar nyelven köszönti a képviselőket, vendégeket, az ülést megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra és kiegészítésre. 

A napirend egészüljön ki „Az óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény véleményezésével”, 

melyet 1./ napirendként kér tárgyalni. 2./ napirend legyen „A Dunaegyházi Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumát érintő átszervezési javaslat 

(integrációs felkészítés alapfeladat felvétele) véleményezése. 1-5./ napirendi pontok 

számozása kettővel növekszik, a 7-8./ napirendek pedig egyel. 

 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

19/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Napirendi pontok elfogadása 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testülete 4 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet 

a javasolt módosítással és kiegészítéssel. 



N A P I R E N D : 
 

  

 1./  Óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény véleményezése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás  

     elnök 

 

 2./ A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumát érintő átszervezési javaslat (integrációs felkészítés 

alapfeladat felvétele) véleményezése 

   

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

 3./ Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

 4./ Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó szervezése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

5./  Pünkösdölő előkészítése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

6./ Csipetke fesztivál szervezésével kapcsolatos ötletek tárgyalása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

 7./ Az őszi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

regisztráció előkészítése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

 8./ Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztőségével történő 

együttműködési lehetőség tárgyalása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

 9./ Egyéb ügyek 

 

 



1./ N a p i r e n d: 

 

Óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény véleményezése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás  

     elnök 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Elmondja, hogy a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 2014. május 7-8 

(szerda, csütörtök) 8:30-16:00 óráig lesz a Dunaegyházi Mákszem Óvodában. A hirdetményt 

Skrenyó Edit óvodavezető elkészítette, ki van függesztve az óvodában, valamint a honlapon is 

megtalálható. 

 

Megkérdezi, hogy a hirdetménnyel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

20/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó beiratkozásának 

elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi 

Mákszem Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó 

beíratásának időpontját, amely 2014. május 7-8-án (szerda-

csütörtök) 8:30-16:00 óráig lesz, Dunaegyháza Mikszáth K. u. 

36. szám alatt az óvodában. 

 

2./ N a p i r e n d: 

 

A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumát érintő 

átszervezési javaslat (integrációs felkészítés alapfeladat felvétele) véleményezése 

   

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök  

 

Nagy Tamás elnök 

 

Megkéri Szűcsné Takács Zsuzsannát, hogy ismertesse az anyagot, és ha van, a feltett 

kérdésekre válaszoljon. 

 

 

 

 



Szűcsné Takács Zsuzsanna intézményvezető 

 

Elmondja, hogy a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola jelenlegi szakmai 

alapdokumentuma nem tartalmazza az integrációs felkészítés alapfeladatot, melyet a további 

eredményes működés miatt, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása céljából kell 

felvenni az alapfeladatok közé. 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

21/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumát érintő 

átszervezési javaslatával való egyetértés 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyetért a Dunaegyházi 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumát érintő átszervezési javaslattal, miszerint az 

integrációs felkészítés alapfeladattal bővíteni kell a szakmai 

alapdokumentumot. 

 

3./ 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 testületi ülés február 13-án volt, melyen a költségvetést beszélték 

meg és fogadták el. 

Az azóta eltelt időszakban: 

Benyújtották az óvoda infrastrukturális fejlesztésére szóló pályázatot. 

Február 26-án az Országos Szlovák Önkormányzat ülésén vett részt, melynek napirendi 

pontjait körbeadja a képviselők körében. 

Március 21-én az iskolában vettek részt szlovák nyelvi versenyen, melyen a gyermekek jól 

szerepeltek. 

A feladat alapú támogatást elbírálták, melynek összege 1.851.842.- Ft. A bankszámlán van 

még 400.000.- Ft, így összesen 2.251.842.- Ft van a nemzetiségi önkormányzat számláján. 

A Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó április 26-án lesz, melyet majd a következő 

napirendi pontban ismertet. 



 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

22/2014. sz. Szlov. Önk. határozat 

 

Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta az elnök 

beszámolóját az előző testületi ülés óta eltelt időszakról. 

 

4./ N a p i r e n d: 

 

Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó szervezése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

      elnök 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Elmondja, hogy a Dunaegyházi Slnečnice Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport idén 

ünnepli a 20. évfordulóját, ezért egy jubileumi műsorral készülnek, amely április 26-án lesz. 

Az idei táncos találkozóra nem hívnak vendégeket, ugyanis a műsorban fellépnek a régi 

táncosok is. 

Javasolja, hogy a műsorvezetői feladatra kérjék fel Gáborikné Dudla Györgyit és a 

nemzetiségi önkormányzat nyújtson segítséget a szervezésben, a vendégvárásban, a 

fogadásban, étkeztetésben, a műsorvezetésben, illetve az egész este lebonyolításában. 

 

Megkérdezi, hogy a műsorral kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

23/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozón Gáborikné Dudla Györgyi felkérése 

műsorvezetői feladatra 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal megbízza Nagy Tamás 

elnököt azzal, hogy a Napraforgó Nemzetiségi Táncos 

Találkozón kérje fel Gáborikné Dudla Györgyit a műsorvezetői 

feladatra. 



24/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó szervezésében való segítségnyújtás 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy segítséget 

nyújtanak a Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó 

szervezésében, a vendégvárásban, a fogadásban, az 

étkeztetésben és az egész este lebonyolításában. 

 

5. / N a p i r e n d: 

 

Pünkösdölő előkészítése 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

       elnök 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Javasolja, hogy június 8-án vasárnap kerüljön megrendezésre a pünkösdi ünnepség. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan kéri megtartani, tehát 10.00 órakor pünkösdi istentisztelet az evangélikus 

templomban, mely szlovák nyelven is elhangzik. 11.00 menettánc a templomtól a Tájházig, 

11.15 órától pedig egyházi lángossütés, lángos- és borkóstolás a Tájház udvarán. 

Javasolja, hogy az evangélikus templomnál és a tájháznál énekeljen szlovák nyelvű dalokat a 

Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület. 

 

Megkérdezi, hogy a június 8-i pünkösdi ünnepség időpontjával, a programokkal, a szlovák 

nyelvű istentisztelettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 

 

25/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Pünkösdölő délelőtt időpontjának meghatározása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a 

pünkösdölő délelőttöt 2014. június 8-án (vasárnap) rendezzék 

meg. Az ünnepség keretében kulturális és gasztronómiai 

programok is szerepelnek a szlovák hagyományok tiszteletben 

tartásával. 

 

 

 



26/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Pünkösdi istentiszteleten szlovák nyelvű igehirdetés elhangzása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a pünkösdi 

istentiszteleten szlovák nyelvű igehirdetés hangozzék el. 

 

27/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Pünkösdi istentiszteleten szlovák nyelvű istentisztelet elhangzása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a pünkösdi 

istentiszteleten szlovák nyelvű istentisztelet hangozzék el. 

 

28/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Pünkösdi ünnepség alkalmával az Evangélikus Templomban és a Tájházban Nyugdíjas 

Egyesület énekkarának fellépése szlovák nyelvű dalokkal 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testülete 4 igen szavazattal támogatja, hogy a pünkösdi ünnepség 

alkalmával az Evangélikus Templomban és a Tájházban a Jasná Jeseň 

Nyugdíjas Egyesület énekkara szlovák nyelvű dalokat adjon elő. 

 

6./ N a p i r e n d: 

 

Csipetke fesztivál szervezésével kapcsolatos ötletek tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

       elnök 

 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Javasolja, hogy a Csipetke fesztivál június 28-án a Duna parton kerüljön megrendezésre. 

Természetesen lesz csipetkefőzés, ifjúsági programok, illetve a felnőtteknek valamilyen 

műsor. 

 

 

 

 

 



Tóth Gusztávné elnökhelyettes 

 

Elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület ülésén volt szó arról, hogy szívesen segítenek, illetve 

részt vesznek a szervezésben. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 

 

29/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Csipetke fesztivál időpontjának elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a Csipetke 

fesztivál 2014. június 28-án kerüljön megrendezésre a Duna 

parton. 

 

30/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Csipetke fesztivál szervezésével kapcsolatos ötletek elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a Csipetke 

fesztiválon legyenek gasztronómiai programok, illetve az ifjúság 

és a felnőttek számára műsorok. 

 

7./ N a p i r e n d: 

 

Az őszi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó regisztráció 

előkészítése 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

       elnök 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Megkérdezi, hogy a regisztrációval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



31/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Az őszi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó regisztráció 

előkészítésének elfogadása 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta az őszi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

regisztráció előkészítését. 

 

8./ N a p i r e n d: 

 

Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztőségével történő együttműködési 

lehetőség tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

       elnök 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Elmondja, hogy lehetőség van az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtárral együttműködési 

megállapodást kötni, mely szerint a 2014-es évben Dunaegyháza Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata a „Magyarországi szlovákok néprajza 13. (1997)” c. kötet elektronikus 

terjesztését kívánja megvalósítani. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

32/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtárral történő együttműködési megállapodás 

megkötésének elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

megbízza az elnököt azzal, hogy megállapodást kössön a 

2014-es évre a következő tételek elektronikus 

terjesztésének megvalósítása érdekében az „Örökség-

Kultúra” Oktatási E-Könyv- és Médiatárral 

Tételcím: „Magyarországi szlovákok néprajza 13. 

(1997)” c. kötet. 

 Összeg: br. 101.600 Ft. 

     Felelős: Nagy Tamás elnök. 

     Határidő: azonnal. 



9./ N a p i r e n d: 

 

Egyéb ügyek 

 

Nagy Tamás elnök 

 

Javasolja, hogy nyújtsák be az Országos Szlovák Önkormányzat felé a Vertigo szlovák 

színház pályázatot. 

A tanulmányutat javasolja június 30-ra megszervezni.  

 

Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 

 

33/2014. sz. Szlov. Önk. hat. 

 

Vertigo szlovák nyelvű színház fellépésére pályázat benyújtása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal úgy 

határozott, hogy a Vertigo szlovák nyelvű színház 

vendégszereplésére pályázatot nyújt be az Országos 

Szlovák Önkormányzathoz. 

 Igényelt támogatás összege: 60.000 Ft. 

 A képviselő-testület megbízza Nagy Tamás elnököt a 

pályázat benyújtásával. 

Határidő: azonnal. 

 

 

 

Mivel több napirend nem volt, Nagy Tamás elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

  

Kmft. 

 

 

 

 

 

Nagy Tamás s.k.      Pásztorné Varga Rozália s.k. 

      elnök          jkv. hitelesítő 


