
Jegyzőkönyv
Készült 2015. szeptember 07-én 7.45 órai kezdettel, az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-
testületének az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Aszódi Csaba András a szlovák önkormányzat elnöke, Sosovicza Jánosné elnökhelyettes, Kele Jenő és
Kurunczi Lajosné az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai.

Polgármesteri Hivatal részéről: Barta Zoltán jegyző,
Labore Krisztina jegyzőkönyvvezető.

Meghívott vendégként: Harmatos Mihályné
Szigetvári J ózsefné
Lukics Gábor

Aszódi Csaba András elnök koszon+i a megjelenteket, és megállapítja, hogya Szlovák Önkormányzat
ülése 4 fővel hetérezetképes. J egyzőkönyv-hitelesítőnek Sosovicza J ánosnét jelöli ki, melyet a
Képviselő-testület egyhangúan elfogadott, majd ismerteti a meghívóban javasolt napirendi pontokat:

•
1.) 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása
2.) 2015. I. félévi költségvetési beszámoló
3.) Jubileumi előkészületek
4.) Tájházban tartandó rendezvények
5.) Szent István nap értékelése
6.) Egyebek

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a következő
napirendi pontokat:

1.) 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása
2.) 2015. 1. félévi költségvetési beszámoló
3.) Jubileumi előkészületek
4.) Tájházban tartandó rendezvények
5.) Szent István nap értékelése
6.) Egyebek



Napirendipontoktárgyalása.

1.) 2015. évi költségvetési eloirányzatmódosítása

Aszódi Csaba András elnök: Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető elkészítette az előterjesztést a
napirendi ponthoz, mely szerint a keletkezett reprezentációs kiadás miatt kellett az előirányzatok
kezott átcsoportosítani. A jubileumi emlékmű készítése miatt a beruházások előirányzatát emelték
14ge Ft-tal. A tájház támogatására nyert 50e Ft-ot dologi kiadásra helyezték, mert ebből készült a
díszkivilágítás. Működési célú támogatások kezott a Zöld Koszorú Hagyományőrző Körnek utalt 120e Ft
ill. a Dolina Egyesületnek utalt Be Ft szerepel.
Vannak e kérdések, kiegészítések ebben a témában?

A Képviselő-testűlet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

46/2015. (IX.07.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat módosítást elfogadja.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. szeptember 07.

2.) 2015. I. félévi költségvetésibeszámoló
•

Aszódi Csaba András elnök: A meghívó mellékieteként szintén megkapták az első félévi beszámolót. Az
Önkormányzat 2015. évi bevétele állami támogatásból 1.173 e Ft volt, az első félévi kiadásaink összege
1.021 e Ft. A június 30-i pénzkészlet 1.260 e Ft volt.

Kérem amennyiben nincs kérdésük a napirendi ponthoz, szavazzunk.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

47/2015. (IX.07.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. L félévi költségvetési beszámolót
elfogadja.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. szeptember 07.

3.) Jubileumielőkészületek

Aszódi Csaba András elnök: A szeptember 30-i rendezvényen csak ecseri csoportok lépnek fel. Így is
hosszú lesz a műsor, több mint 2 óra időtartamú. A műsor 14 órakor kezdődik, a protokoll vendégeket
13 órára hívtuk. Őket meg kell vendégeini a művelődési házban. A zenekar 12-re jön, nagyon rövid lesz
az idő a zenekari próbára. A lakodalmost feltétlen el kell próbálni zenekarral.

Lukics Gábor: A zenekar előző este egy lakodalomban játszik, nem valószínű, hogy tudnak hamarabb
jönnI.
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Kele Jenő képviselő: Az is probléma, hogy ha l2-től próbálunk, ki fogadja a protokoll vendégeket. És
még öltözködni is kell. Ez szerintem nem lesz jó így. A szerdai próbára kellene elhívni őket.

Aszódi Csaba András elnök: Annak magas költségei vannak. 40e Ft-ért Jönnek el egy próbara. Lukics
Gábor kérdezze meg, tudnak e hamarabb Jönni vasárnap. Ha nem, akkor a szerdai próbára jöjjenek el.
Vasárnap a műsor elején Gál Zsolt polgármester, majd Király Katalin mond köszöntőt.
A lakodalmas után Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és néhány
meghívott vendég mond koszontő+
A Nyugdíjas klub tortát ajánlott fel. A 8 lúdláb tortát a végén osztjuk ki. 7 fiatallal beszéltem, akik
vállalták a kiosztást.

Luklcs Gábor. Tányérokat és villákat vettunk. Jó volna, ha a színpadon tudnánk táncolni alakodalmast.

Aszódi Csaba András elnök: A szerdai próbán ezt véqleqesi+juk, elvileg el fogunk férni.

Sosovicza Jánosné elnökhelyettes: Jobb volna a színpad, mert a betonon nehéz táncolni, és a kozönség
is Jobban látná a színpadon. Mikor lesz kész a szinpod?

Lukics Gábor: Szombaton négyre rneqyiink pokoiru. akkor hozzák a színpadot. 5-6 órakor már lehet
próbálni.

Kurunczi La josné képviselő: Lakodalmas kalács IS lesz?

Aszódi Csaba András elnök: Még nem rende.ltunk.

SZlgetvári Józsefné: Kalács f eltét lenul kell, az hozzá tartozik alakodalomhoz. •
Aszódi Csaba András elnök: Még lehet rendelni. Augusztus 20.-1 rendezvényre 35 db-ot r-endeltunk. az
24.500,- Ft + Áfa volt. Ez kb. 400 szelet kalácsot jelent. Annyi most is elég lesz.

Sosovicza Jánosné elnökhelyettes, Harmatos Mihályné: Ezt a nyugdíjas klub még fel tudja ojónlcnr.

A kalácsot IS mindenképpen a lakodalmas után a menyasszonynak kell osztani.

Aszódi Csaba András elnök: Kérdés, k: hozza el a kalácsot? Megpróbálom kihozo tru. A Műve,odésl házat
legkésőbb ll-kor ki kell nyitni. Meddig legyen nyitva?

Kele Jenő képviselő: 2 és 4 óra kezott nem kell nyitva lennie.

Barta Zoltán jegyző: Szerintem legyen nyitva a rendezvény teljes ideje alatt. A protokoll vendégek
hcszndlho+jók az ottani mosdót.

Harmatos Mihályné: Mi van, ha esni fog az eső?

Aszódi Csaba András elnök: A színpad és a nézők fölött is sátor lesz. Bízunk a jó időben.

Kele Jenő képviselő: Megrendeltem a rnobrl WC-t, szombaton hozzák. Hová tegyék?

Aszódi Csaba András elnök: Az ABC moqot ti részen szokott lenru. A számlát a Szlovák Önkormányzatra
kell kérni.

Harmatos Mihályné: Egy lángos sütővel megbeszéltem, hogy langost fog árulni a rendezvényen
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Kurunczi La losné képviselő: A szeméttárolást is meg kell oldani. A torta evés után rengeteg szemét
keletkezi k.

Harmatos Mihályné: A sátorrudakhoz kell szemeteszsákokat kötözni, szerintem az elegendő

Aszódi Csaba András elnök: Javaslom hogy szavazzunk meg egy keretcisszeget , amiből az unnepséghez
kapcsolódó apróbb kiadásokat fedezni tudjuk. 100 e Ft-ot javasiok.

A Képviselő-testület 4 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nél kul az alábbi határozatot
hozta:

48/2015. (IX.O?) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képvrselő-t estule te döntött arról, hogya szlovák nemzetiség
közművelődési, hagyományápolási feladataival osszefuqqésben szeptember 13-án megrendezendő
jubileumi néptánc-gálával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezet ére 100.000,- Ft-ot elkulonit.
Felelős Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. szeptember 13.

Barta Zoltán jegyző: A rendezvénnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak van e egyéb r eendője?

Aszódi Csaba András elnök: Az elektromos áram biztosítása.

Barta Zoltán legyző: Ma utaljuk át az elosztószekrény díját. A bérletért olyan magas díjat óllapítanak
meg, hogy érdemes lenne az Önkormányzatnak megvásárolni, 2-3 rendezvény után rneqtérulne az ára.
A polgárőrség vállalta a terület őrzését szombatra, vasárnapra egy kutyás őr jcin •
Kele Jenő képviselő: A Katasztrófavédelemnél bejelentettem a rendezvényt, de nem jeleztek vissza.

Barta Zoltán jegyző: Nem szoktak vrsszojelezni. A koz t erulct felLigyelő IS szolgálatban lesz, az
autóbehajtásra fog figyelni.

Aszódi Csaba András elnök: Az autóbehajtás miatt szólok az érintett házak tulajdonosának.

Sosovlcza Jánosné elnökhelyettes: Készül e a rendezvényről felvétel?

Luklcs Gábor: Igen. 2 videós és 1 fotós jön. Vágott videó anyagot készítenek.

4. ) Tájházban tartandó rendezvények

Aszódi Csaba András elnök: Szarka Péter gyerekeinek osztálya tartott sütögetést. Nagyon rendesen
összepakoltak még a szemetet is szelektíven gyűjtötték. A szcmételvrtelének kérdését viszont a
későbbiekben at kell gondolnunk.
Október 3-án a Lecsó Fesz trvdlro kérte el dr. Petky Ferenc a tdjhdznt.
Október 4-én forgatás lesz. Tavaly Tótkomlósról készulf egy imázs film "Marsolj komlós!" címmel. A
film készítői az idén is nyertek pályázati pénzt, most az Ecseri Lakodalmasról szeretnének filmet
forgatni. Az egyeztetések alkalmával kiderült. hogy csak az október 4. jöhet szóba. Szeretnének
menyasszony-öltöztetést, tyúkterelést, főzést, és mindent, ami a lakodalommal jár. Az 5 perces
filmhez kb 1,5 órás munkaanyagra van szukseg, de nunderr-e van 1,5 m forrnt juk.
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Kele Jenő képviselő: A Lecsó Fesztivál után még este el kell pakolniuk, hogy reggel rendben
kezdődhessen a forgatás.

Kurunczi Lajosné képviselő: Szerintem írásba fektessétek le, csak azzal a feltétellel kaphatják meg a
tájházat szombatra, ha még aznap este rendbe teszik a teruletet.

Aszódi Csaba András elnbk: Az Addetur Alapítvány által műkbdtetett lakóotthon lckó: szeretnék
elkérni a táj házat Szilveszterre disznóvágásra. Kérték, hogya házba IS bemehessenek, de mondtam,
hogy csak a ház rnoqot t i színt és a kiskonyhát tudjuk biztosítani. A házban lévő szobák nem alkalmasak
ilyen jellegű rendezvény lebonyolítására.

5.) Szent István nap értékelése

Aszódi Csaba András elnbk: Ezúton is szeretnék keszonetet mondani mindazoknak, akik segítették a
nemzetiségi kulturális rendezvényt. A rossz idő ellenére sokan eljot t ek. A szoborra 728 család
kéreimezte nevének felkerülését. A névazonosság miatt 407 tábla kerLilt fel. Az emlékmű minden
ecseri polgár bsszetartozásának kifejezése, így mindenki neve felkeruihe te t t rá, aki ecser mek tartja
magát és kérte családnevének megjelenítését, függetlenül attól, hogy családja mióta él a telepulésen.

Azóta tobben jelezték, hogy szeretnék felíratni családnevuket a szoborra. Annyit ígért em, hogy
elteszem jelentkezésüket egy dossziéba, de még nem tudjuk megmondani, hogy mikor kerulnek fel a
szoborra.

•
6.) Egyebek

Aszódi Csaba András elnok: Horczrn Lászlo kbzfoglalkoztatott szerződése augusztus 31-én lejárt.
LehetőségLink volt február 28-Ig meghosszabbítani.

Aszódi Csaba András meqkoszoni a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 09,00 órakor
berekeszt ette.
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Aszódi Csaba András

Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke
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Sosovicza Jánosné
jegyzőkbnyv hitelesítő


