JEGYZŐKÖNYV
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján
13:00 órakor megtartott üléséről

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 8.
napján 13:00 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.
Jelen vannak:

Tóth Gusztávné elnök,
Nagy Tamás elnökhelyettes,
Bertáné Vanó Valéria képviselő,
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.
Javasolja, hogy 4. napirendi pont legyen a Mákszem Óvoda csoportlétszám keret emelése, így
a következő napirendi pontok eggyel nagyobb sorszámot kapnak.
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.
55/2016. (IX.08.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta az elnök által módosított
napirendet.

NAPIREND:
1./

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

2./ A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója a 2015/16os tanév munkájáról.

Előadó: Szűcsné Takács Zsuzsanna
iskolaigazgató
3./

A Mákszem Óvoda beszámolója a 2015/16-os óvodai év munkájáról
Előadó: Skrenyó Edit
óvodavezető

4./

A Mákszem Óvoda csoportlétszám keretének emelése
Előadó: Skrenyó Edit
óvodavezető

5./

Az október 8-án megrendezésre kerülő Krumplinap megbeszélése
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök
Szilágyi István
polgármester

6./ A Szlovák Önkormányzat pályázatainak kiírása
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök

7./

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
Az utolsó testületi ülés óta július 2-án megrendezésre került a Csipetka Fesztivál, vendégül
látták a komáromszentpéteri és hernádi testvértelepülés vendégeit, a rendezvény nagyon jól
sikerült. Július 9-én Komáromszentpéteren falunapot tartottak, melyre bárki mehetett a
Község Önkormányzata által bérelt busszal, nagyon jól érezték magukat. Augusztus 20-án
megtartott Szent István napi ünnepségen vettek részt. Az Országos Szlovák Önkormányzat
kiírt pályázatán Slnečnice Tánccsoport 80.000 Ft-ot a Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület pedig
50.000 Ft-ot nyert, a többi pályázatról még nem kaptak értesítést. Javasolja, hogy külön
Nemzetiségi Napot tartsanak az időpont megválasztásában kéri a képviselők segítségét.

A képviselő-testület 2017. ápr. 29-ét jelölte meg Nemzetiségi Napként. Megegyeztek abban,
hogy országos népi tánccsoportokat hívnak fellépésre.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
56/2016. (IX.08.) Szlov. Nemz. Önk. hat.
Az elnök beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta az elnök beszámolóját az előző
ülés óta eltelt időszakról.

2./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta az elnök javaslatát, hogy 2017.
április 29-én Szlovák Nemzetiségi Napot fognak tartani.

2./ N a p i r e n d :
A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója a 2015/16-os tanév
munkájáról.
Előadó: Szűcsné Takács Zsuzsanna
iskolaigazgató
Tóth Gusztávné elnök
Köszönti az ülésen Szűcsné Takács Zsuzsanna iskolaigazgatót és felkéri, hogy ismertesse az
írásban kiadott anyagot.
Szűcsné Takács Zsuzsanna iskolaigazgató
Ismerteti az írásban kiadott anyagot.
Tóth Gusztávné elnök
Megkérdezi, hogy a témával 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.

57/2015. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Iskola beszámolója
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal elfogadta a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános
Iskola 2015/16-os tanév beszámolóját.

3./ N a p i r e n d :
A Mákszem Óvoda beszámolója a 2015/16-os óvodai év munkájáról
Előadó: Skrenyó Edit
óvodavezető
Tóth Gusztávné elnök
Köszönti az ülésen Skrenyó Edit óvodavezetőt és felkéri, hogy ismertesse az írásban kiadott
anyagot.
Skrenyó Edit óvodavezető
Ismerteti az írásban kiadott anyagot.
Tóth Gusztávné elnök
Megkérdezi, hogy a témával 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.
58/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
A Mákszem Óvoda beszámolója a 2015/16-os óvodai év munkájáról
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal elfogadta a Mákszem Óvoda 2015/16-os óvodai év
beszámolóját.

4./ N a p i r e n d :
A Mákszem Óvoda csoportlétszám keretének emelése
Előadó: Skrenyó Edit
óvodavezető
Tóth Gusztávné elnök
Felkéri Skrenyó Edit óvodavezetőt, hogy ismertesse az anyagot.
Skrenyó Edit óvodavezető
Skrenyó Edit óvodavezetőt, hogy az óvodában a csoportlétszámot emelhessék 25 főről 30 főre
a törvény által engedélyezett 20%-os aránnyal.
Tóth Gusztávné elnök
Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
A Mákszem Óvoda csoportlétszámának emelése
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal elfogadta a Mákszem Óvoda kérelmét és az óvoda délutáni
vegyes csoportjának maximális létszámát 25 főről 30 főre emeli a 2016/17-es
óvodai évre.

5./ N a p i r e n d :
Az október 8-án megrendezésre kerülő Krumplinap megbeszélése
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök
Szilágyi István
polgármester
Tóth Gusztávné elnök
Köszönti az ülésen Szilágyi István polgármestert és felkéri, hogy ismertesse a Krumplinap
programjait.

Szilágyi István polgármester
Elmondja, hogy október 8-án kerül megrendezésre a Krumplinap.
A fellépő Peter Sramek lesz. A 293.000 Ft fellépési díjból 100.000 Ft-ot átvállalt a
Dunaegyháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Várják a családi, baráti
társaságokat, akik krumplis ételeket főznek. Az óvoda dolgozói kézműves foglalkozásokat
szerveznek a Művelődési Házban a gyerekeknek.
Tóth Gusztávné elnök
Elmondja, hogy a rendezvényre meghívott fellépő Peter Sramek műsorát 193.000 Ft-tal
támogatnák, rosťovkát (köménymagos levest), gombóclevest, szalmakrumplit, chipset stb.
készítenek. A krumplis ételekhez a nyersanyagokra 50.000 Ft-ot javasolt a képviselő-testület.
Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
A Krumplinap fellépőjének támogatása
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta, hogy támogassák 193.000 Ft-tal
a Krumplinap fellépőjének Peter Srameknek a műsorát.
61/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
A Krumplinap főzéséhez támogatás nyújtása
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal elfogadta a Krumplinap ételeinek
nyersanyagához az 50.000 Ft-ot.

6./ N a p i r e n d :
A Szlovák Önkormányzat pályázatainak kiírása
Előadó: Tóth Gusztávné
elnök

Tóth Gusztávné elnök
Megérkezett a feladatalapú támogatás összege, javasolja, hogy tavalyihoz hasonlóan
pályázatot írjanak ki. A pályázatok beadási határideje október eleje legyen, a megpályázható
összeg pedig összesen 1.400.000 Ft. Javasolja, hogy a rendszer maradjon ugyanaz, de a
pályázat helyett támogatási felhívás szerepeljen a hirdetményen.
2017. ápr. 29-i Nemzetiségi Nap megrendezéséhez 600.000 Ft-ot javasolt a képviselő-testület.
62/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
Támogatási felhívás és támogatási kérelem adatlapjának elfogadása
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a 2016. évi
támogatási felhívást, és a támogatási kérelem adatlapját az
alábbiak szerint:

Slovenská samospráva v Dunaed´háze vypisuje
SÚBEH NA PODPOROVANIE
SLOVENSKÝCH SPOLKOV A PROGRAMOV V DUNAED´HÁZE

Termín zaslania súťažných prác: 03. okóbra 2016
Rozhodnutie samosprávy: 17. októbra 2016
Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:
– spoločenské organizácie,
– základná

škola, škôlka v Dunaed´háze.

Cieľ: Podporiť programov školských a mimoškolských čínnosti, folklórnych súborov,
folklórnych skupín a cirkvy.
Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:
- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského
národnostného povedomia,
- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií.
Povinné prílohy:
- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.
Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u členov Slovenskej
menšinovej samosprávy v Dunaed´háze:
Informácie: Tóth Gusztávné (tel: 78/573-020)

Slovenská samospráva v Dunaed´háze

TLAČIVO
pre žiadosť o finančnú podporu na rok 2016

Žiadateľ (organizácia): ...................................................................................................................

Číslo účtu: ......................................................................................................................................
Názov a adresa banky: ....................................................................................................................
Kontaktná osoba (meno a adresa): .................................................................................................
Telefón: ................................................................................. Email: .............................................

Krátky rozpis programu: ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Požadovaná výška príspevku v HUF: ........................................................................................

Podpis kontaktnej osoby

Dátum:.............................2016 v Dunaed´háze

63/2016. (IX.08.) sz. Szlov. Nemz. Önk. hat.
Nemzetiségi Nap megrendezéséhez a képviselő-testület 600.000 Ft-ot javasolt.
Határozat
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a Nemzetiségi
Nap megrendezéséhez a 600.000 Ft-ot.

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

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

Kmft.

Tóth Gusztávné
elnök

Nagy Tamás
elnökhelyettes

