
Jeg y z ó k ö n v v

Készült 2015. február 17-én 18.30 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: Szigetvári J ózsefné
Harmatos Mihályné

Lukics Gábor meghívott vendég előre jelezte távolmaradását.

Aszódi Csaba András elnök kcszonti a megjelenteket, és megállapítja, hogya Szlovák Önkormányzat
ülése 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kurunczi Lajosnét jelöli ki, melyet a
Képviselő-testület egyhangúan elfogadott, majd ismerteti a meghívóban javasolt napirendi pontokat:

1.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2.) 2015. évi költségvetés
3.) Nyilatkozat az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható

összegéről
4.) 2015. évi munkaterv
5.) Egyebek

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

1.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2.) 2015. évi költségvetés
3.) Nyilatkozat az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható

összegéről
4.) 2015. évi munkaterv
5.) Egyebek



Napirendi pontok tárgyalása. .

1.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Aszódi Csaba András elnök: A rendeletmódosítást nagyon jól előkészítette Pokornyi Róbertné, Marika.
A tájház ponyva vásárlás és Zöld Koszorú Hagyományőrző Körnek átutalt támogatás, és a
reprezentációs kiadások miatt van szükség a költségvetési rendelet módosítására.
A tájház udvarára a határozatnak megfelelően megvásárlásra került a ponyva 220 eFt. értékben, mely
beruházásnak minősül és melynek forrása a tartalék volt.
Szintén határozatnak eleget téve, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör részére 70 eFt. működési célú
pénzeszköz átadásként jelenik meg a kiadási oldalon, forrására szintén a tartalékot jelöltük meg.
A külső személyi juttatásokhoz kellett könyveini a reprezentációt, míg annak szociális hozzájárulási
adóját a munkaadókat terhelő járulékokhoz.
Ennek megfelelően a személyi juttatás előirányzatot megemeltük 66 eFt-tal, a munkaadókat terhelő
járulékokat pedig 42 eFt-tal. Mindkettő tétel lel a dologi kiadásokat csökkentettük.
Az előterjesztésben leírtakhoz kérek hozzászólásokat, kiegészítéseket.

Szigetvári J ózsefné: Az előterjesztés egyértelmű, precízen összeállított anyag. Köszönjük a pénzügyi
csoportnak.

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

2/2015. (11.17.) sz. határozat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat
módosítást elfogadja.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. február 17.

2.) 2015. évi költségvetés

Aszódi Csaba András elnök: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint az alábbi támogatási kategóriák figyelembevételével a Kormány megállapította a
települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi működési költségvetési támogatásait.
Azokon a településeken, ahol a 2011. évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma
50 fő felett van a támogatás összege 379.603,- Ft. Ebbe a kategóriába tartozik Ecser is. Ez az összeg
lényegesen magasabba tavalyi évben kapottnál.

Barta Zoltán jegyző: Ez az összeg még nem érkezett meg a Szlovák Önkormányzat számlájára. Jelenleg
989.195 Ft van a számlán. A költségvetésben azokkal a kiadásokkal terveztünk, amelyek biztosan
felmerülnek, folyóirot beszerzés, tájház fenntartásának költségei, ezek Áfa tartalma, ill. reklám és
propaganda kiadások. Ezeknek a tervezett összege a tavalyi tény-adatok alapján lett meghatározva.

Aszódi Csaba András elnök: Javaslom, hogy ezt az összeget az alábbi feladatokra és összegekkel
tervezzük meg:
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Tervezett költségvetési bevétel 379.603,- FtA 428/2012. (XII.29) rend. szerint
Folyóirat beszerzés 40.000,- Ft
Gázenergia-szolg. díjak 70.000,- Ft
Villamosenergia-szolg díjak 20.000,- Ft
Víz- és csatomadíjak 40.000,- Ft
Afa 89.603,- Ft
Reklám és propag. kiadás 120.000,- Ft
Kiadások összesen: 379.603,- Ft

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

3/2015. (11.17.) sz. határozat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetését elfogadja.
Felelős: Aszódi Csaba András
Határidő: 2015. február 17.

3.) Nyilatkozat az adósságot keletkeztető ügyletekbOIeredő fizetési kötelezettségek várható
összegérOl

Aszódi Csaba András elnök: A tavalyi évben kellett először határozatot hoznunk arról, hogy a
következő 3 évben nem kívánunk hitelt felvenni. Erről az idén is határoznunk kell.
Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény 29/ A §. alapján" A helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet,
határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. §. (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét."

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

4/2015. (11.17.) sz. határozat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi
fejlesztési célok ismeretében kinyilvánítja, hogy adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2016-
2018. években nem keletkeznek.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015.február 17.

3



4.) 2015. évi munkaterv

Aszódi Csaba András elnök: A jogszabályok szerint az Önkormányzatnak évente legalább 4 ülést és 1
közmeghallgatást kell tartania. Ezek alapján az alábbi munkatervet javaslom elfogadásra:

2015. február 17. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2015. évi költségvetés elfogadása

2015. április 2014. évi zárszámadás

2015. szeptember 2015. évi költségvetés módosítása
2015. 1. félévi pénzügyi beszámoló
Óvodák beszámolója

2015. november Közmeghallgatás
2015. IH. negyedévi pénzügyi beszámoló
Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója

2015. december 13. Év végi beszámoló

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

5/2015. (ILl7.) sz. határozat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztett 2015. évi munkatervet elfogadja.
Felelős: Aszódi CsabaAndrás elnök
Határidő: 2015.február 17.

5.) Egyebek

Aszódi Csaba András elnök: Dévényi Gáborné jelezte, hogy a jubileumi év kapcsán jónak találná, ha a
néptánc csoport már a majálisra összeállítana egy nagyobb volumenű ünnepi műsort. Szerintem ő a
Lakodalmasra gondolt. Júniusban ül össze a várossá-nyilvánítási pályázatot elbíráló bizottság. Előtte
egy nagyszabású rendezvény figyelemfelkeltő lenne.
Jeleztem felé, hogya néptánc csoport az idén nem Lakodalmassal készül, szeretnék meghívni több régi
tagot is, velük kozos koreográfiát terveznek. Ahhoz túl rövid az idő, hogy májusig összeálljon.

Sosovicza Jánosné elnökhelyettes: Szerintem is kevés az idő. A majálison mindenképpen fellépünk. de a
nagy műsor augusztusra legyen kész.

Kurunczi Lajosné képviselő: A Lakodalmas nagyobb szervezést igényel, túl sok embert kell bevonni.

Aszódi Csaba András elnök: Az augusztus 20-i rendezvény lehetne az ünnepség-sorozat csúcsa.
Akkorra tennénk a Cserfa szobor avatását is. Ebben az időpontban Tótkomlósra utazik Trencsény
megyéből, Vágbesztercéről egy 70 fős fúvószenekar. Ecseren megállnánakegy fellépés erejéig.

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtottuk kérelmünket, hogy
engedélyezzék a Cserfa szobor felállítását közterületen. A bélyegző lenyomat alapján Koczkás László
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lckctos-rnester készített egy rajzot. Ezt Lukles Gáborral módosítottuk és beméreteztük. A
szabályozás szerint a szebor magassága nem haladhat ja meg a 6 méteres mcqcsséqot. A Cserfa
tervezett magassága 5,4 méter. A Polgármesteri Hivatallal szembeni területet jelöltük meg a kért
helyszínnek.
A terveket Pozsonyba is elküldtük egy pdlyézctrc. Az Atya írásban engedélyezte, hogya szebor egyházi
területen felállítható. A Testület holnap dönt a kérelemről.
A szobor jelképrendszerként működne. A Cserfa egy füves dombon áll majd, ahová azok hozhatnának
földet szülőfalujukból, akik nem Ecserről származnak. A szobor nem csak a régi tótcsaládoké, hanem
mindazoké, akik ecserinek érzik magukat. A törzsre bármelyik Ecseren élő család neve felkerülhet.

Kurunczi La josné képviselő: A vas részeket ki fogja elkészíteni?

Aszódi Csaba András elnök: Koczkás László örömmel vállalja a feladatot, azt mondta, hogy el tudja
készíteni a tervek alapján.

Harmatos Mihályné: Szerintem kérjük ajánlatot mástól is.

Kele Jenő, képviselő: Egy budapesti készítőt ismerek, kérek tőle ajánlatot.

Aszódi Csaba András elnök: A Pest megyei Szlovák Önkormányzat szeretne velünk együttműködési
megállapodást kötni. Javaslom, hogy kössük meg a megállapodást. Kérem, szavazzunk róla.

6/2015. (II.!7.) sz. határozat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
arról, hogya Pest megyei Szlovák Önkormányzattal
együttműködési megállapodást köt.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. március 17.

Aszódi Csaba András elnök: Helytörténeti táblák készítésére volt még pályázati pénzünk. 3 db tábla
fog készülni, a hídon lévő tábláéval azonos kivitelben - drapp kőtábla fekete betűkkel. Mint már
említettem a korábban kihelyezett bronz színű műanyag táblák nagyon szépek, de nem bírják az
időjárás viszontagságait. A három tábla helye:

Polgármesteri Hivatal - gazdasági épület volt régen.
Művelődési Ház - jégverem
Orvos rendelő - Belső tő. libalegelő

A táblák kb. 100.000,- Ft + Áfa összegbe fognak kerülni, a héten készen lesznek.

A népviselethez vásárolt anyagokkal is el kell számolnunk február végén.

Aszódi Csaba András elnök: Arra gondoltam, hogya "Nagypénteki mosdáshoz" kellene egy lépcső, hogy
könnyebben meg lehessen a patakot közelíteni.

Harmatos Mihályné: Ennek így van hangulata, hogya pallókon billegünk. Szerintem ne változtassunk
rajta.
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Kurunczi La josné: Egyetértek. Maradjon úgy, ahogy van!

Kele Jenő képviselő: A híd tégla fala nagyon rossz állapotban van, a salétrom miatt nagy részen fehér
elszíneződés van rajta.

Aszódi Csaba András elnök: A sclétromot klór tartalmú fertőtlenítőszerrel könnyedén el lehet
távolítani. Összefogással a tavasszal megcsináljuk.

Kele Jenő képviselő: A tájházban is van javítani való. A kemence felújításához szakembert kell hívni, de
a disznóólat kifestjuk a néptáncos fiúkkal.

Más napirendi pont nem lévén, Aszódi Csaba András megköszöni a Képviselő-testület munkáját, és az
ülést 19,40 órakor berekesztette.

-kmf-

"'- u czi Laj' sné
jegyzőkönyv hitelesítő

Aszódi Csaba András
Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke
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