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Készült 2013. óprilis ?9-én 18.3O óroi kezdettel, az Ecseri Szlovók Önkormónyzot Képviselő-
Iestületének o Polgórm esteri Hivotolbon megtortott üléséről.

Jelen vonnok;

AszódiCsobo Ándrós o szlovók önkorm<ínyzot elnöke, Sosoviczo Jónosné elnökhelyet tes, Kele
Jenő, Kurunczi Lajosné, oz Ecseri 5zlovók onkorrnónyzat Képviselő-testÜletének togjo.

Nogyközsé9 i Ön kormón y zat r észér ől: Gól Zso lt po lgcirmest er

Polgármesteri Hívotol részéről: Borfo Zottón jegyző,
Székely Tomósné je.gy zőkönyvv ezet ő .

Meghívott v endégkénI: Szigetvóri J ózsef né

Lukics Góbor Zöld Koszorú Hogyomónyőrző Kor néptónccsoportj<ínok
vezető1e

4.:ócli Csobo Ándrós e nok köszönti c'r megjelenteÚc.t,mególlopítjo ,|lca1o 5zlovák Önkcr:"nónyzcl
ulése 4 f ővel hatórozatképes' tregyzőkönyv-hitelesítőnek Kurunczi Lojosn,it lelöll ki, mglyet o

Képviselő-testület egyhangúon elfogodott, mojd ismerÍeti o nopirendi pon1okot:

1 ) ?oLZ. évi zórszőmadós'
?') ?oLZ. évi pénzmarodvóny elszómolóso.
3') 2014. évi költségvetési koncepció'
4,) Egyebek.

A Képviselő-testület o noPirendl pontokot 4 igen szovozottol, tortózkod ős és ellenszavazat nélki.jl
elf ogodto.

Nopirendr_ pontok tórgyoláso

1.) 2o1 2. évi zórszómodós.

' Aszódregqb-ql-n-dlq9 elnökl A zórszómod<íshoz készített tóblózotot, mely o bevételeket és
' kiodósokot tortolmozzo, volomtnt a2ol2' évi gazdólkodósról készített szöveges értékelést a
- Képviselő-testÜlet togjoi írósbon megkoptók. Kérem omennyiben nincs kérdésÜk o nopirendi



A Képvlse|ő-testÜlet 4 igen szovozottol , ellenszavazat és tartózkodós nélkül crz olóbbi
hotcírozotoÍ hozto:

I0/2oI3. (TV.?9.\ sz. hatórozat
Az ?cseri 5zlovók Önkormóny zat Képviselő_testüÍete
2012. évi zór szómadósót elf ogodJo.
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2") ?ot?. évi pénzmorodvóny elszómolóso.

Aszódi Csubo Andr<ís elnök: AzZcseri Szlovók Önkormóny'z at ?otl. évi pénzmarodvóny
elszómolósóhoz szintén írósbeli tójékoztotríst koptok o testület togjoi. Pénzmorodvónyunk
881.59B.-Ft' Ebből kívónjuk megvolósítoni 2013. évben a 'Iójhóz kerítésének cseréjét'

A Képviselő-testület 4 igenszovozottol , ellenszavozot és tortózkodós nélkül oz olóbbi
hotórozoÍo1 hozto:

II/2ol3. (TV .29.\ sz. hatórozat
Az E cseri 5z lovók Önkormónyzot Képviselő -test ülete
az előt er 1eszt,ás szerinti pánzmorodvóny elszómoiást
elf ogod;o.

Felelős: Aszódi Csobq Andrós
Hotóridő: ozonnol

3.) 2014. évi költségvetésí koncepcÍó.

Ászódi Csobo Andrós elnök: Az előző évektől eltérően idé,n a költségvetési koncepciót nem
ősszel, honem óprilis 30-oi hotóridővel kell megtargyolni. olyonról kell hotóroznunk, omit nem
tudunk. Nogyon kevés informócióval rendelkezünk áhho., hogy szómszokilog elkészítsik ezt a
koncepciót. Róodósul tudomósom szerint az egész tómogotósi rendszer vóltozni fog jövő évben'

A Képviselő-testület 4
hotórozotot hozto;

szovozottol , ellenszavazat és tontózkodós nélkÜl oz olóbbi

L2/20L3' (TV.29.\ sz. hatórozot
Az Ecseri 5zlovók Önkormóny zat Képviselő-testülete
az előterjesztés szerinti 2oL4. évi költségvetési koncepciót
elf ogodjo
Fele.lős: Aszódi Csobo Andrós
Hatóridől ozonnol '''

tgen



4.) Egyebek.

Gól Zsolt polgórmester: A 2013 ávi mo;ólisi rendezvénysorozot o hogyomónyoknok megf elelően
az első nopon mójus tO-én, pénteken, o sportpólyón rock-konc erttel kezdődl,k.Szomboton, mójus
LL-én szintén o sporfprílyón egész nopos rendezvénysorozat lesz. Többek között lobdorúgó torno,
főzőverseny,gyermekeknekésfelnőtteknekszólóműsorokésutcoból. ALokodolmosszobor
ovotóso az eredeti időpontbon 2O13. m<íjus Ll-énlesz. A szobor pork o vosórnopi ótod<ísro
elkészül. Á pork kiolokítósót oz EKo Kft"végzi. Á porkosítrís jelenleg is zo3lik, f elszereltéka
l<ímpotestek et , melyek este megvilógítjók o szobrot. A lómpotesteket körbek erít ették a
balesetveszélymiott. Jövőhétenelkészüloszobortolpozoto ésvéglegeshelyéreker:üloszobor
is.Mégegyfontosfelodotunkvon'El kellkészíttetni otóblót,ominek ahelyét oholnopi nop
folyomón ki kell jelölni
Á rongólósok elklrülese érdekében a Cserfaújsdgbon megjelentet3Jk, hogy o szobor műgyont<íból
készÜlt és térfigyelő komero kerül elhely ezésie o porluon- Reméliiik, nem"iogiók tonkreíenni
Ászódi Csobo Ándrcis elnök: Á vosórnopi szentmise utón oz Újhortyóni Fúvós ienekar térzenét
jótszik, mojd o megnyitő és o szobor ótodóso utón minden tónccsoport - L. és ?. sz. óvoda,
óltolónos iskolo néptcínccsoportjo, nyugdíjosok kultúrcsoportjo - f ellép. Á műsort aZöld Koszorú
Hogyomónyőrző Kör néptónccsoportjo zórjo. Erre az olkolomro ecseri logzis kolócsot sütteÍünk.
A kolócsot oz ótodós végén o régi lokodolmos hogyomónyok szerint szétosztjuk a nézők között.
2013. óprilis 12-én a nagyközségi önkormónyzat és o szlovók önkormónyzot ktjldötts ége Cabaj-

Cópor polgórmesterének meghívós<íro o szlovókioi telepúlésre lótogotott. A polgórmester okkor
meghívto aZöld Koszorú Hagyomónyőrző Kör néptónccsoportjót ougusztus 24-éreo települé.s
90O éves ávÍordulójóra rendezett rendezvérlyükre. rtthon a megbesz.élé.sek utón derülÍ ki, hcqy
o tónccsopu;tnok nem 1ó ezaz időpont. Szlovcík portnereinki,zonbon onnyiro szeretnék haa
rónccsoport f ellépne ezen a rendezvényen,hogy még arra is hajiandóok voltok, hogy e rende;cvén,i
időpont.1ót ótroktók szeptember 8-ro. Ez olyon gesztus f elénk, omit nem lehet figyelmen kívijl
hogyni' Megrogodom oz olkolmot, hogy megkér jem Lukics Góbort, o Íónccsopo rt vezetőjét orro,
hogy o nehézségek ellenére f eltétlen vólloljók el ezt a f ellépést,

Mós nopirendi pont nem lévén Aszódi Csobo Ándrós megköszöni a Képviselő'testület munkójót és
az ülést 19,30 órokor berekesztette'
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