
1 
 

Szám: 1/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. január 23-án, 17.00 órakor  

a Szlovák Közösségi Házban tartott üléséről  

 

 

Jelen vannak: 
Franyó Rudolf  elnök 

Hornyák Józsefné elnökhelyettes 

Dombai Gáborné  képviselő 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata részéről: 

 Tóth Attila   polgármester 

 

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, Polgármester urat 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. 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 

napirendet elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. 

Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

2017. évi költségvetése módosításáról 

Franyó Rudolf 

elnök 
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2. 

Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről 

 

Franyó Rudolf 

elnök 

 

3. 

Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 

és a 2018. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Franyó Rudolf 

elnök 

 

4. 

Előterjesztés a Pilisszentlászló Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Franyó Rudolf 

elnök 

 

5. 
Egyebek 

Franyó Rudolf 

elnök 

 

Franyó Rudolf elnök: napirend előtt szeretné kérni, hogy ezután a testületi ülések anyagát 

nyomtatott formában is megkapják.  

Bartha Enikő irodavezető: jelzi, hogy interneten időben átküldte. 

Dombai Gáborné képviselő: elmondja, hogy több napig nem volt a faluban internet szolgáltatás. 

Franyó Rudolf elnök: hozzáteszi, hogy szeretné, ha ezután a Képviselő-testület tagjai nemcsak az 

ülés anyagát, hanem az elkészült jegyzőkönyveket is postai úton kapnák meg.  

Bartha Enikő irodavezető: sajnálja, hogy nem szóltak neki, és nem tudták papír formában 

megkapni az anyagokat.  

Franyó Rudolf elnök: kéri, hogy a nagy önkormányzat testületi ülésnek meghívójából és 

jegyzőkönyvéből is kapjanak mindhárman egy-egy nyomtatott példányt.  

 

1. Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése 

módosításáról 

Előadó: Franyó Rudolf elnök  

 

Franyó Rudolf elnök: megjegyzi, hogy a 2017. évi költségvetés módosítására az év végén 

megvásárolt eszközök miatt van szükség.  

Tamás Attiláné számviteli vezető: elmondja, hogy olvasta a helyi újságban, és a számlákat is 

megkapta arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatta az óvodát 100.000,- Ft értékben. 

Még ezzel az összeggel is módosítani kellene a költségvetést. Támogatási szerződést kellene kötni 

az óvodával. Kéri, hogy a határozati javaslat módosításra kerüljön a következők szerint: dologi 

kiadásokból kerüljön átvezetésre pénzeszköz átadásként 100.000,- Ft. A megvásárolt játékok 

átkerültek az óvodához, ajándékként megkapták a gyerekek. Egy szerződést kell kötni, mert az 

alapján lehet a kiadásokat és az előirányzatokat rendezni. A költségvetési főösszeg nem fog 

változni, csak átcsoportosításra kerül ez az összeg, a működési támogatások közé.  

Franyó Rudolf elnök: kérdezi, hogy ki fogja elkészíteni a támogatási szerződést? 

Tamás Attiláné számviteli vezető: vállalja a szerződés megfogalmazását.  
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Franyó Rudolf elnök: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúan az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

1/2018. (I.23.) számú határozata: 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét 1.771.246 Ft-ban 

határozza meg az alábbiak szerint: 

 

Működési bevétel:   1.266.968 Ft 

Előző évi maradvány:     504.278 Ft 

Dologi kiadások:   1.400.250 Ft    

Felhalmozási kiadások:   242.996 Ft     

Tartalék                             28.000 Ft 

Átadott pénzeszköz:        100.000 Ft 

 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

Előadó: Franyó Rudolf elnök  

 

 

Franyó Rudolf elnök: elmondja, hogy a határozati javaslatban 783.000,- Ft lett beállítva 

működési bevételként, és értelemszerűen ugyanekkora összeg fordítható dologi kiadásokra. Jelzi, 

hogy ez a szám még biztos változni fog, mert nem lehet tudni, hogy pontosan milyen összegű 

feladatalapú támogatást kapnak az államtól. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúan az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

2/2018. (I.23.) számú határozata: 

 

 
Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének főösszegét 783 000 Ft-ban határozza meg: 

 

Működési célú bevétel: 783 000   Ft 

Dologi kiadások:  783 000   Ft 
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Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról és a 2018. évi belső ellenőrzési 

tervről  

Előadó: Franyó Rudolf elnök  

 

 

Franyó Rudolf elnök: úgy tudja, hogy ilyen kötelezettségük eddig még nem volt. Módosították a 

törvényt, vagy az erre irányuló rendeletet, ezért kell most erről tárgyalniuk és szavazniuk. A 

javaslat szerint az iCont 2002. Kft végezné el a belső ellenőri feladatokat. Kötelező belső ellenőrt 

alkalmazni, és ennek a díja 50.000,- Ft + ÁFA / év, tehát már most lehet tudni, hogy ekkora 

összegű plusz kiadása lesz a nemzetiségi önkormányzatnak. Úgy véli, hogy a szentendrei 

hivatalban dolgozók által javasolt céget ők is elfogadhatják. Ismerteti a cég rövid bemutatkozó 

anyagát a képviselőkkel. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúan az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

3/2018. (I.23.) számú határozata: 

 

 
Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az iCont 2002. Kft-től érkezett, a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó 

ajánlatot,  

2. felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét a megbízási szerződés megkötésére az ajánlattevő 

iCont 2002. Kft-vel, 

3. elfogadja a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal, 

4. felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a 2018. évi költségvetésben biztosítsa a 

belső ellenőrzés költségét 50.000+Áfa összegben. 

 
 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4. Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Franyó Rudolf elnök  
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Franyó Rudolf elnök: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Bartha Enikő irodavezető: elmondja, hogy a belső ellenőrzés miatt kell módosítani a 

megállapodást. Az előző napirendi pont folyamodványa ez az előterjesztés.  

 

Franyó Rudolf elnök: tudomásul veszi ennek szükségességét, és kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúan az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

4/2018. (I.23.) számú határozata: 

 

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

Pilisszentlászló Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás tartalmát az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. a megállapodásban rögzítésre kerül, hogy a belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos 

feladatokat a nemzetiségi önkormányzat polgári jogi szerződés keretében látja el, ennek 

költségeit a nemzetiségi önkormányzat viseli, a szerződés megkötéséről a Hivatal 

közreműködésével gondoskodik. 

2. felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét az 1. pontban hivatkozott megállapodás 1. 

pontban meghatározott tartalommal történő módosításainak aláírására.  

 

 

Felelős:      Polgármester, jegyző, nemzetiségi önkormányzatok elnöke 

Határidő:    2018. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda  

 

 

5. Egyebek 
 

Dombai Gáborné tag: érdeklődik, hogy mikorra várható a beadott pályázatuk elbírálása? 

 

Bartha Enikő irodavezető: elmondja, hogy még nem kaptak semmilyen értesítést a pályázatról, 

elbírálás alatt van.   

 

További hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 17.15 órakor bezárja. 

K.m.f. 

 

    Hornyák Józsefné          Franyó Rudolf   

  jegyzőkönyv hitelesítő               elnök 
 


