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Szám: 2/2022.  

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. május 24-én, 17.00 órakor  

a Községháza épületében tartott üléséről 

 

Jelen vannak: 

Dombai Gáborné  elnök 

Petkó Gábor   elnökhelyettes 

Dombai Balázs  tag 

 

Távol van: 

 Kocskovszki Nikolett  tag 

Franyó Rudolf   tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Bartha Enikő  aljegyző 

 

 

Helye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.  
 

 

Dombai Gáborné elnök: Köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóját. 17.00 órakor megnyitja 

az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 képviselő jelen van. Elmondja, hogy a 

jegyzőkönyv hitelesítője Petkó Gábor képviselő lesz. Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok után ismertetni szeretné az idei évi szlovák tábor tervezett programját, 

valamint az elmúlt időszakban történt eseményeket. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal a napirendet 

elfogadta. 

Napirend: 

 

 

1. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 

intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülés 

az érintett kérésére! 

 

Dombai Gáborné 

elnök 

 

2. 

Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

 

Dombai Gáborné 

elnök 

3. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1. 

módosításáról 

Dombai Gáborné 

elnök 
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4. Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi 

tapasztalatairól 

 

dr. Schramm Gábor 

jegyző 

5. Tájékoztató a szlovák tábor programjáról  Dombai Gáborné 

elnök 

6. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről Dombai Gáborné 

elnök 

 

7. 

 

Egyebek 

 

 

 

1. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 

 

Dombai Gáborné elnök: köszönti Kiss Erzsébetet a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésén. 

Kéri, hogy néhány mondatban mutatkozzon be.  

 

Kiss Erzsébet pályázó: elmondja, hogy Budapesten született, 2011-ben végzett a váci Apor Vilmos Főiskolán. 

Újpesten a Deák óvodában dolgozott 8 évig óvónőként, itt tehetséggondozó műhelyt vezetett, ahol kézműves 

foglalkozásokat tartottak. Ő volt az óvoda gyermekvédelmi felelős is. Kislánya születése után költöztek 

Pilisszentlászlóra, hosszú távra terveznek itt maradni. Nem szeretett volna Újpestre bejárni dolgozni és nagyon 

örült, hogy az itteni óvodában volt egy üres státusz és el tudott itt helyezkedni. Újpesten 8 csoportos óvodában 

dolgozott, de neki nagyon tetszik, hogy itt családiasabb a hangulat. Az a célja, hogy egy olyan óvodát vezessen 

ahová szeretnek járni a gyerekek. Békességet szeretne teremteni. Pályázatával kapcsolatban kiemeli, hogy az 

elkezdett mesterprogramot folytatni szeretné, idén elindultak a tehetséggondozó műhelyfoglalkozások és 

ezeket tovább szeretné vinni. Fontosnak tartja a társintézményekkel való kapcsolatfelvételt és a szakmai 

napokon való részvételt. Megemlíti, hogy tavaly ősszel tartottak a pilisszentkereszti és a mogyorósbányai 

óvodával egy szakmai napot, ami nagyon jól sikerült. Fontos célja továbbá a zöld óvoda cím megtartása és 

távlati cél az örökös zöld óvoda cím megszerzése. Azt szeretné elérni, hogy a szülők szívesen válasszák ezt 

az intézményt a gyermekeiknek. Köszöni a bizalmat, amit eddig kapott.  

 

Dombai Gáborné elnök: Sok sikert kíván Kiss Erzsébetnek a munkájához. 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 

3/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 
 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében foglalt hatáskörében 

eljárva egyetért Kiss Erzsébet Eszternek a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda vezetőjévé történő 

megbízásával,  

2. felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzat döntéséről 

Pilisszentlászló Község Polgármesterét tájékoztassa.  
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Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

Dombai Gáborné elnök: ismerteti az előterjesztést. 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 

4/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 

évi elemi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

2 104 306 Ft kettőmillió-száznégyezer-háromszázhat forint módosított Kiadási és bevételi 

előirányzat összeggel,  

 2 103 954 Ft kettőmillió-százháromezer-kilencszázötvennégy forint teljesített bevételek összeggel,  

1 893 223 Ft egymillió- nyolcszázkilencvenháromezer- kétszázhuszonhárom forint teljesített 

kiadások összeggel, 

      210 731 Ft kettőszáztízezer-hétszázharmincegy forint maradvány összeggel 

   1 413 731 Ft egymillió-négyszáztizenháromezer-hétszázharmincegy forint mérlegfőösszeggel 

               

elfogadja és jóváhagyja a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

3. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

1. módosításáról 

 

 

Dombai Gáborné elnök: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 
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Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal egyhangúan az 

alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

5/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 

évi elemi költségvetésének módosított főösszegét 2 041 067 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: 

 

 

BEVÉTELEK    2 041 067 Ft 

Működési bevétel:    1 830 336 Ft 

Előző évi maradvány:                    210 731 Ft 

KIADÁSOK     2 041 067 Ft 

Személyi juttatások                100 713 Ft 

Munkaadót terhelő járulékok               36 000 Ft 

Dologi kiadások:     1 904 354 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

4. Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól 

 

 

Dombai Gáborné elnök: ismerteti az előterjesztést. 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 

6/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2021. évi 

tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Tájékoztató a szlovák tábor programjáról 
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Dombai Gáborné elnök: a 2022. évi szlovák tábor programját ismerteti. A tábor július 25. és 29. között lesz. 

Az első nap programja: ismerkedés, kirándulás Visegrádra az Apátkúti patak mentén, a Delegáti réten szabad 

játék és szlovák ének tanulás. A második napot reggeli tornával kezdik, majd szlovák ének és vers tanulás 

következik, délután szlovák és magyar mesét olvasnak, valamint kézlenyomatos nagyméretű képet készítenek. 

A harmadik nap kirándulást terveznek a Kisoroszi szigetcsúcsra. Csütörtökön lovaglás lesz a program, közben 

szlovák nyelvet gyakorolják. Délután kavicsfestés, illetve szabad program. Pénteken reggeli torna, után 

nagyobb gyerekek kitűzőt a kisebbek pedig érmét készíthetnek, illetve meghívja a népdalkör tagjait, akikkel 

krumplibabit sütnek, miközben szlovák dalokat énekelnek.  A tábort Pálkuti Noémi fogja vezetni.  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szlovák tábor programjának tervezetét fogadják el. 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal egyhangúan az 

alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

7/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. július 25. és 29. közötti 

szlovák tábor programjának tervezetét elfogadja.  

 

 

6. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 

 

 

Dombai Gáborné elnök: beszámoló a március 11-i kóspallagi szlovák napról. A Kóspallagi Szlovák 

önkormányzat meghívására vettek részt a szlovák nappal egybekötött Nőnapi ünnepségen. Az ünnepségen az 

óvodások, a Piliscsabai szlovák táncosok, a Nefelejcs Népdalkör és a szlovák önkormányzat elnökének 

szavalata adat az ünnepi műsort. A kedves műsor után a település polgármestere köszöntötte a nőket és a kis 

óvodásokat egy szám szegfűvel. A műsor ezt követően finom vacsorával zárult, majd a megszokott szlovák 

dalokat énekeltek. A rendezvényre kibusszal mentek, melynek költsége 35.000 Ft volt. 

Elmondja, hogy az ukrán háborúból menekültek részére a Szent László Plébániával együtt adománygyűjtés 

szerveztek. Március 11-én Majnek Antal püspök személyesen látogatott el a faluba és az addig összegyűjtött 

adományokat elszállította. Az adománygyűjtés folyamatos, az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben le 

lehet adni az adományokat.  

Április 3-én délután a hagyományokhoz híven ebben az évben is készülődtek a húsvéti ünnepre. A Fő téren 

lévő virágoskertbe elhelyeztek a fa nyuszikat, virágot ültettek, valamint fonott kosárba tojásokat tettek. A 

virágoskert mellett tojásfát állítottak, a facebookon felhívták a falu lakosságát, hogy mindenki lehetőségeihez 

mérten tegyen fel rá tojásokat.   

2022. április 30-án májusfát állítottak a Főtéren. Gyönyörű szalagokkal díszítették fel és a régi 

hagyományokhoz híven egy üveg italt raktak fel rá. 

2022. május 7-én részt vettek a TESZEDD akcióban. Reggel 9 órakor 25 ember indult el a település utcáin, 

hogy az elhagyott szemetet összeszedjék. Kb. 30 zsák szemetet szedtek, illetve autógumikat gyűjtöttek össze. 

Az összeszedett szemetet 3 napon belül el is szállították. Mindenkinek köszöni a segítséget. 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal egyhangúan az 

alábbi határozatot hozza:  
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Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

8/2022. (V.24.) számú határozata: 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszak eseményeiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

További hozzászólás nem lévén az elnök az ülés 17.30 órakor bezárja. 

 

7. Egyebek 

 

 

 

 


