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Szám: 1/2017.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászló Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2017. január 24-én (kedden)  

17.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

Jelen vannak: 
Franyó Rudolf  elnök 

Hornyák Józsefné elnök-helyettes 

Dombai Gáborné  képviselő 

 

Pilisszentlászló Önkormányzat részéről: 

  dr. Illés György  alpolgármester 

 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
  Bartha Enikő  irodavezető 

  Tamás Attiláné  számviteli vezető 

 

Helye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. (Szlovák Közösségi Ház) 

 

 

Franyó Rudolf elnök: Köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. 17.00-kor megnyitja 

az ülést és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 képviselő jelen van. Ismerteti a 

napirendi pontokat. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Pilisszentlászló Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 

napirendet elfogadta. 

 

 

Napirend: 

 

1. 
Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről 

Franyó Rudolf 

elnök 

2. 

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal között fennálló 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Franyó Rudolf 

elnök 

 
Egyebek 

 
 

 

Franyó Rudolf elnök: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Dombai Gáborné legyen. 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Előadó: Franyó Rudolf nemzetiségi önkormányzat elnöke  

 



2 

 

Franyó Rudolf elnök: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az állami költségvetésben 

meghatározott működési célú állami támogatás 774 213 forint, a saját bevétel (kamat) pedig 3 000 forint, így 

összesen a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadása 777 231 forint. Felkéri a 

képviselőket, hogy amennyiben nincs kérdésük, akkor szavazzanak az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

1/2017. (I.24.) számú határozata: 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének főösszegét 777 213 Ft-ban 

határozza meg az alábbi bontásban: 

Működési célú bevétel: 777 213   Ft 

Dologi kiadások:  777 213   Ft 

 

2. a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi részletes költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal között fennálló 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Franyó Rudolf nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Franyó Rudolf elnök: ismerteti az előterjesztést. Nem javasolja az együttműködési megállapodás 

módosítását. Pozitívnak tartja az együttműködést. Felkéri a képviselőket, hogy amennyiben nincs 

kérdésük, észrevételük, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:  

 

 
 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

2/2017. (I.24.) számú határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal között létrejött, a Képviselő-testület által a 2/2016. (I.26) 

Kt. sz. határozattal, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által az 5/2016. (I.26.) számú határozattal 
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jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak tartalmán nem kíván módosítani, 

ezért változatlan tartalommal fenntartja. 

 

 

Felelős: Polgármester, Nemzetiségi Önkormányzat Elnök, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Egyebek 

 

Tamás Attiláné számviteli vezető: tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a 2016. évi 

feladatalapú támogatásból még 386.000 forint áll rendelkezésükre, amit április 30-ig kell felhasználni. 

Illetve 117 500 Ft-ot kaptak a nemzetiségi ruhákra, és ezt az összeg is felhasználható még.  

 

Franyó Rudolf elnök: véleménye szerint speciális népviselet egyik pilisi szlovák faluban sincs, egy 

falun belül is vannak eltérések.  

 

Tamás Attiláné számviteli vezető: tartalékképzés már nem lehetséges, a kapott támogatásokat el kell 

költeni. A működési támogatást 2017. december 31-ig, a feladatalapú támogatást pedig várhatóan 

2018. április 30-ig kell felhasználni.  

 

Franyó Rudolf elnök: elmondja, hogy már tavalyi is felmerült, hogy meglátogatnák az erdélyi 

szlovák településeket kapcsolatfelvétel céljából, illetve a Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós környéki 

tótokat is felkereshetnék, itt a Nefelejcs együttes is felléphetne.  

 

dr. Illés György alpolgármester: az idei évben megrendezésre kerülő Szent László napi rendezvény 

terveiről ad tájékoztatást, amelyhez kéri a nemzetiségi önkormányzat segítségét. A rendezvényre meg 

kívánják hívni a faluból elszármazottakat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött és akkor lesz 

információjuk a résztvevők számáról, így ennek megfelelően tudják előkészteni a rendezvényt.  

 

Dombai Gáborné képviselő: kérdése, hogy lehetne szlovák nappal összekötött rendezvényt 

szervezni? 

 

dr. Illés György alpolgármester: leegyezteti az önkormányzati képviselőkkel.  

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 17.50 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dombai Gáborné s.k.      Franyó Rudolf s.k. 
jegyzőkönyv hitelesítő                   elnök 


