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Készült:

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 26.
napján megtartott üléséről.

Az ülés helye: Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.
Tóth Gusztávné elnök,
Bertáné Vanó Valéria képviselő,

Jelen vannak:

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.
Tóth Gusztávné elnök
Szlovák, majd magyar nyelven köszönti a képviselőket és a vendégeket, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülésről igazoltan hiányzik Nagy Tamás
elnökhelyettes.
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 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
47/2016. (V.26.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet.

NAPIREND:

1./

Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról.
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök

2./

3./

A Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány kérelme
Előadó: Kollárné Kara Éva
alapítvány elnöke
Javaslattétel a feladatalapú támogatás I. részletének felhasználására

.
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök
4./

Javaslatok kérése a 2016. július 2-án megrendezésre kerülő Falunap kereteiben
megrendezendő Nemzetiségi Nap programjára.
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök
Szilágyi István
polgármester

5./

Egyebek

1./ N a p i r e n d :
Az elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök
Tóth Gusztávné elnök
Pünkösdölő értékelése:
27.280 Ft-ba került, 14 kg lisztből készítettek lángost, 6 kg lisztből kemencés kalácsot.
Sokan megjelentek, köszöni a segítséget az óvodai dolgozóknak, Pásztorné Varga Rozáliának
és a polgármesternek.
A Tájház állapota karbantartást igényel és szükségessé teszi, hogy állandó gondnoka legyen.
A polgármester kijelölte a feladatra Berégyi Zsanettet, aki közfoglalkoztatott. Első lépésben
egy leltárt fognak készíteni. Ha látogató érkezik Ő fogadja, szlovák és magyar nyelvű
tájékoztatót is készítettek. Felügyeli az udvar és a ház tisztaságát, karbantartását.
Polgármester javasolja, hogy a régi énekeskönyveknek legyen egy zárható üveges vitrin.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
48/2016. (V. 26.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
Az elnök beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2 igen szavazattal elfogadta az elnök beszámolóját az előző
ülés óta eltelt időszakról.

2./ N a p i r e n d :
A Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány kérelme
Előadó: Kollárné Kara Éva
alapítvány elnöke
Kollárné Kara Éva
Ismerteti az írásban kiadott anyagot és kéri, hogy módosítsák annak megfelelően a
támogatást.
Tóth Gusztávné elnök
Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
49/2016. (V.26.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
A Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány kérelme
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyháza Gyermekeiért
Alapítvány 49. sz. pályázat módosítását (611-6/2016 sz. kérelemben
foglaltak szerint) a következők szerint: az 50.000 Ft-ot nem szlovák
nyelvi versenyeken és továbbképzéseken való részvétel útiköltségeire,
hanem 1. és 5. osztályos szlovák tankönyvekhez digitális tananyagokra
költenék.
Felhatalmazza az elnököt a módosított támogatási szerződés aláírására.

3./ N a p i r e n d :
Javaslattétel a feladatalapú támogatás I. részletének felhasználására
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök

Tóth Gusztávné elnök
Megérkezett a feledatalapú támogatás I. részlete: 965.925 Ft.
Javaslatokat kér a felhasználásra.
Javasolja, hogy a civil szervezeteknek a pályázatokat egyszer, szeptemberben írják ki.
Szertené a Tájházat kicsit felújítani, mert elég rossz állapotban van. (Kerítés festése, aljzat
újra agyagozása, mennyezeti deszkák újra festése, külső tűzfal deszkák festése, ablakkeretek
javítása stb. )
Szűcsné Takács Zsuzsanna iskola igazgató
Javasolja, hogy azok a tanulók, akik szlovákból kimagasló eredményt érnek el kapjanak
jutalom kirándulást a következő tanévben, ezzel ösztönözve a gyerekeket a tanulásra.
Tóth Gusztávné elnök
Egyetért a javaslattal, pontosítja következőképpen: 2016-2017-es tanévben 8 fő felső
tagozatos tanuló jutalom kiránduláson vehet részt.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
más javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

50/2016. (V.26.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
A feladatalapú támogatás I. részletének felhasználási javaslatainak elfogadása.
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 2 igen szavazattal elfogadta a feladatalapú
támogatás felhasználási javaslatait:
- Dunaegyházi Szlovák Tájház felújítása
- 8 fő felső tagozatos tanuló tanulmányi kirándulása

4./ N a p i r e n d :
Javaslatok a 2016. július 2.-án megrendezésre kerülő Falunap kereteiben megrendezendő
Nemzetiségi Nap programjaira.
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök

Tóth Gusztávné elnök
Javasolja tánccsoport vagy énekkar meghívását, amivel növeli a rendezvény szlovák
vonatkozását.

Tóth Gusztávné elnök
Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
51/2016. (V. 6.) Önk. hat.
Nemzetiségi Nap programjainak elfogadása.
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal elfogadta a Nemzetiségi Nap programjainak
javaslatát, hogy hívjanak szlovák nemzetiségi fellépőt.

5./ N a p i r e n d :
Egyebek
Az Országos Szlovák Önkormányzat kiírta a pályázatát.
Slnečnie Tánccsoport és a Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület minden évben pályázik, idén is
beadják pályázatukat. Május 31. a beküldési határidő.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más javaslata.
Mivel nincs, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Kmft.

Tóth Gusztávné
elnök

Bertáné Vanó Valéria
képviselő

