
tregYzőkönyv

Készült 2ot3. szeptember O2-ón 18.30 óroi k'ezdettel, az Ecseri Szlovók Önkormónyzot
Képviselő-testületének o Ecseri Polgőrmesteri Hivotolbon (2233 Ecser, Széchenyi u. 1 )
megtortott úléséről.

Jelen vonnok:

Aszódi Csobo Ándrós o szlovók önkormónyzot elnöke, SosovÍczo Jónosné elnökhelyettes, Kurunczi
Lojosné és Kele Jenő oz Ecseri Szlovók Önkormónyzat Képviselő-testúletének togjo.

Polgórmesteri Hivotol részéről: Borto Zoltón jegyző,
Loborc Krisztino jegyzőkönywezető.

Meghívott vendégként : Szigetvóri J ózsef né

Aszódi Csobo Andrós elnök köszönti amegjelenteket. mególlopítjo, hogy o Szlovók Önkormónyzot
üiés'z 4 fő'' :l hotórozatképes. Jegyzőkényv-hitelesítőnek Sosqviczo Jónosnét jelöli ki, melye't o

tié"pviselő"testrjlet egyhangúan elfogodct|, mojd ismerfetio;avosult nopirendi pontokot:

i ) 2013. I. félévi pénzügyi beszőmoló
2) Pénzúgyielőirónyzatmódosítdso
3.) Atemető rendezési ügye

4.) 2ot3' évi töl fes:tiv,.1i megrendezése
5.) egyebek.

A Képviselő-testület o nopirendi pontokot 4 igen szovozottol, tortózkodós ás ellenszot'ozot nélkül
elÍogadta

Aszódi Csobo Ándrós elnök .iavoscrjo, hogy o nopirendi pontok tórgyolósót a pé,nzügy; előirónyzat
módosítósóvol kezd1ék, mo.;d ezutőn következzen a 2oL3, I" félévi pénzúgyl beszómoló
megbeszélése. Jovított nopirend i pontok:

L.) P énzügyi előiróny zot módosítóso
2.) 2013' I. Íélévi pénzúgyi beszómoló
3.) Á temető rendezési ügye

4.) 2013. évi tökf esztivól megrendezése
5.) Egyebek.

A Képviselő-testület o nopirendi pontok sorrendjének vóltozrísót 4 igen szovozottol, tortózkodós
és ellenszavozot nélkÜl elfogadto



Nopirendi pontok tórgyolrísa

1 .) Pérnúg1li előirőnyzat módosítósa

Ászódi Csobo Andrós elnök: Á Szlovók Nemzetiségi Önkormóny zat 2oL3' T. félévben oz Emberi
Erőforrások Minisztériumótól 50 eFt-ot kopott pólyózat útjón. E tétellel kell módosítoni o dologi
előirónyzatot, mert ezt a nyugdíjos klub 60. évfordulójo olkolmóból a zenekar finanszírozósóro
fordítottuk.
882e Ft volt a 2oI2. évi pénzmarodványunk, ezt o kiodósi oldolon o beruhózósi tételekre jovoslom
helyezni.

A Képviselő-testÜlet 4 igen szovozottol, ellenszavazat és tortózkodós nélkül az olóbbi
hotórozotot hozto:

t6/2oL3. (TX.jZ.\ sz. hatőrpzat
Az E cs eri Szlovók on kormóny z at Képvi selő -t est úlet e az
előiróny zat módosítóst elf ogodjo.
Felelős: Aszódí Csobo Andrós
H at óridő: 2ot3. szept ember 02.

2") 2013. T. félévi pénzÚgyi beszómoló

A 2013. I. félévi ki5ltségvetési beszámolót o me9hívó mellékleteként csqtoltuk. Ehhez szóbeli
kiegészítésként közlörn, 'rtogy azótc megérkezeit az L.Zooe Ft óllomi tómogotós o prílyózoÍunk
olopjón. Most kb. 2m Ft von o szómlónkon.

Kérem, omennyiben nincs kérdésük o nopirendi ponthoz, szavazzunk.

17 /?ot3. (TX.jZ.\ sz. határozot
Az E cseri 5zlovók Önkormónyzot Képviselő-testülete
o 2013. T. félévi költségvetési beszómolót elfogodjo.
Felelős Aszódi Csobo Andrós
Hotóridő: 2ot3. szeptember 02.

Aszódi Csobo Ándrós elnök: Ttt szeretnék egy kiegészítést tennr o Tójhóz kerítés ügyéhez.
Megkoptom az EKo Kft. órojónlotdt o kerítés bontósóro. Az órajőnlatbon 12O'00O.- Ft *Áfo
szerepel, omely tortolmozzo o bontós, törmelék elszóllítós, betonozós, oszloptortó popucsok
kihelyezésének költségét. Jovoslom, hogy bízzuk meg az EKo Kft. o munkólotokkol.

A Képviselő-testüleÍ 4 igen szovozottol, ellenszavazot és tortózkodós nélkÜl az olóbbi
hotórozotot hozto:

18/2013. (fX.O2.) sz. hotdrozot
Az Ecseri 5zlovók Önkormónyzot Képviselő-testÜlete elfogodjo oz
EKo Kft. ojónlotót o tójhóz kerítés bontósórq és olopoz<ísro.

Felelős: Aszódi Csobo Ándrós
Hotóridő: 2ot3' szeptember 30.



:3.) Temető reldezési Úgye

Aszódi Csobo Ándrós elnök: Megkoptom oz Eko Kft. órojónlotőt ez emlékhely kiolokítósóro. Áz
ojánlotbon 2oo'ooo,- Ft * Áfg szerep;el, mely tortolmazza o tereprendezi:és, alapozős és a
terméskővel kirokott domb kiolokítósónok költségeit. Kun Attilo hozott mint<ít egy fehér
terméskőből, ami lényegesen olcsóbb, mint o koróbbon megbeszélt ,,Keszegi Kő"

A régi sírkő beszerzése nehezebb és drógóbb mint gondoltom. Á Kozmo utcoi sírköveseket
végigjórtom, 2 helyen tolríltom megf elelő követ, de f eliratozóssol 2OO.OOo,-25o'ooo,_ Ft között
lenne az óra. Aszódon is beszéltem egy sírkövessel, ő ingyen odoodnó g nólalévő dorobot, csok oz
újrocsiszolóst kellene kifiz:etni. Ez kb. 5o.ooo,- Ft-bo kerül , ehhez jön hozzá a feliratozós
költsége. November 1. utón tudnánok nekióllni, ennek ellenére ozt .;ovoslom, hogy az aszódi
sírkövet vólosszuk.

A Képviselő-testület 4 igen szovozottol, ellenszavazat és tortózkodós nélkül oz olóbbi
hot<írozotot hozto:

19/2QL3. {TX.jZ.\ sz. hatórozat
Az Ecseri Szlovók Önkormónyzot Képviselő-testülete döntött,
hogy elÍogodjo oz EKo Kft. árojónlotót, és megbízza oz urnofol
mel l ett i terü l et r endb et ét elév el, ill. eml ékhely ki olokítósóvol.
Fel odot: Megbí zósi szer ző dés megkőt ése, sírkő megr endel ése
Feleiős: Aszódi Csobo Ándrós
Hat óri dő: 2ol3. okt óber t5

4.)'éo13. ávi tökfesztivól megrendezése

Aszódi Csgb-q Andrós elnök: Á Róboi Miklós Művelődési Hőz vezetője megkeresett, hogy az idén
szeretnének egy hétvégi ,.Tökfesztivól" elnevezésű programot szervezni. A tavalyi évhez
hssonlóon e?thez oz eseményhez kopcsolódna egY tökforogó verseny. Kérik o Szlovók Kisebbségi
Önkormónyzat pénzúgyi tómogoÍósót. Tovoly mi rende|tük meg, és fizettúk ki o tökök órót.
Jovoslom, hogy ezt gz idei évben is vólloljo o Szlovdk Kisebbségi Önkormónyzat' Az rendezvény
szerv ezési m unkói t, l ebo nyo l ítós ót, hi r det és ét a Műv el ő dési H óz vól l ol jo.
Á forogott-tökök elkészítési hotórideje okt.5., ,,Tökf esztiv<íl", eredményhirdetés okt. L2-L3.

A Képviselő-testület 4 igen szovozottol, ellenszavazat és tortózkodós nélkÜl az olóbbi
hotórozotot hozto:

20/2oL3. (IX.)Z.\ sz. hatórozat
Az Ecseri 5zlovók Önkormónyzot o ,'Tökfesztivríl" progroÍn
lebonyolítósóbon egyrittműkodik q Róboi Miklós Művelődési Házzal.
A t ökf or agó v er s enyh e z s zükséges tö kö ke t megr end eli és ki f i zet i .

Felelős: Aszódi Csobo Ándrós
Hotóridő: 2013. október 15.



5.) Egyebek

'É Sztjreti felvonul<ís

Aszódi Csobo Ándrós elnök: Jó volno feleleveníteni a régi hogyomónyok közül a ,szüreli
fe|vonulóst"" Ezt is meg lehetne tortoni okt. 13-ón' A Hagyományőrző Kőr togjoi népviseletben,
lovos kocs i n, zenekarr al kor bemenn ének a f o l ubon.

A Képviselő-testület 4 igen szovozottol, ellenszavazal és tortózkodós nélkül az olóbbi
hotórozotot hozto:

2t/20L3. (TX.02.\ sz. határozat
Az Ecseri Szlovók Önkormónyzot trímogotjo o Hogyomónyőrző Kőr
5züreti Felvonulósót október 13-<ín.

Felelős: Aszódi Csobo Ándrós
Hotóridő: 2013. október L3.

Ászódi Csobo Andrós elnök:
Tój é ko ztoto m t ovób b<í o t est ü l ete t néhóny r end ezv ény ekr őll
- szeptember L4. Szemétszedés
- szeptember 15. Vóci Búcsú - 4 község (köztÜk Ecser) közös busszal érkezikVőcra. A

szobodtéri oltórnól rózsafüzért imódkozunk o körmenet ideje olott. Indulós 7 órokor o
templomtól, kb. 10-12 fő tud ;onni.

- szept ember 22. V ecsési Kóposztaf esztivól
- szeplember 28.Férfinap o nyugdíjos klub rendezésében
- szeptember 30' Idősek teodélutónjo

Mós nopirendi pont nemlévén, Aszódi Csobo Andrós megköszöni a Képviselő-testÜlet munk<íjót, és
az úlést 19,30 órokor berekesztette,

Jutdr {*{rt ,/rdr;
Aszódi Csobo Andrós

Ecseri Szlovók Önkormóny zat elnöke
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