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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült 2014. október 18-án 8.00 órai kezdettel, az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-

testületének az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

Aszódi Csaba András, Sosovicza Jánosné, Kurunczi Lajosné és Kele Jenő az Ecseri Szlovák 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:  Barta Zoltán jegyző, 

        Laborc Krisztina jegyzőkönyvvezető. 

 

A jelenlévők meghallgatják a Himnuszt.     

 

Barta Zoltán jegyző: Köszönti a megjelenteket, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az alakuló ülést a 

jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő mint korelnök vezeti a képviselő-testület 

elnökének megválasztásáig. A korelnök a legidősebb közgyűlési képviselő - jelen esetben Sosovicza 

Jánosné – személyének elfogadásáról nem kell határozatot hoznia a közgyűlésnek.  

 

Sosovicza Jánosné korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Szlovák Önkormányzat 

ülése 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kele Jenőt jelöli ki, melyet a Képviselő-

testület egyhangúan elfogadott, majd ismerteti a meghívóban javasolt napirendi pontokat:   

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

2.) Eskütétel 

3.) A megbízólevelek átadása 

4.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

5.) Az elnök megválasztása 

6.) Az elnökhelyettes megválasztása 

7.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

8.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

9.) Tiszteletdíjak megállapítása 

10.) A törzskönyvi nyilvántartással összefüggő feladatok 

11.) Pótlólagos forrás biztosítása a tájház ponyvájának megvásárlásához 

12.) Mindenszenteki megemlékezés 

13.) Tollfosztó ünnepségen való részvétel 

14.) Tájházban tartandó rendezvény 

15.) „Tök jó” nap szervezése 

16.) Panenka körmenet szervezése 

17.) Külsős tanácsadók felkérése 

18.) Templom szentély munkálatai 

19.) Helytörténeti táblák ügye 

20.) Tájház gondnoki ügye 

21.) Hétfájdalmú szűzanya szobor gondozás ügye  

22.) Egyebek 

 

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

napirendi pontokat: 
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1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

2.) Eskütétel 

3.) A megbízólevelek átadása 

4.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

5.) Az elnök megválasztása 

6.) Az elnökhelyettes megválasztása 

7.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

8.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

9.) Tiszteletdíjak megállapítása 

10.) A törzskönyvi nyilvántartással összefüggő feladatok 

11.) Pótlólagos forrás biztosítása a tájház ponyvájának megvásárlásához 

12.) Mindenszenteki megemlékezés 

13.) Tollfosztó ünnepségen való részvétel 

14.) Tájházban tartandó rendezvény 

15.) „Tök jó” nap szervezése 

16.) Panenka körmenet szervezése 

17.) Külsős tanácsadók felkérése 

18.) Templom szentély munkálatai 

19.) Helytörténeti táblák ügye 

20.) Tájház gondnoki ügye 

21.) Hétfájdalmú szűzanya szobor gondozás ügye  

22.) Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, ismerteti a 

szlovák kisebbségi önkormányzati választás eredményét: 

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 334 fő 

A választáson megjelentek száma 232 fő 

Érvényes szavazatok száma 231 

 

Sosovicza Jánosné 211 

Kele Jenő  203  

Aszódi Csaba András 216 

Kurunczi Lajosné 203 

 

A képviselőket a következő 5 évre választottuk. 

 

2.) Eskütétel 

 

Esküvevő: Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselői leteszik az esküt. 

Az eskütételről szóló dokumentumot a Képviselő-testület tagjai aláírják. 
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3.)  A megbízólevelek átadása 

 

A Szlovák Önkormányzat képviselőinek a HVB elnöke átadja a megbízóleveleket. 

 

4.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

 

Barta Zoltán jegyző: A Nektv. 93. § (1) bekezdése szerint a korelnök név szerinti szavazást rendel el a 

jelenlévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. a 93. § (2) bekezdése alapján a zárt 

ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének 

kezdeményezésére.  

Amennyiben a titkos szavazásról döntenek, szavazólapokat és urnát is készítettünk elő. 

 

Sosovicza Jánosné korelnök: Nem szükséges a titkos szavazás, javaslom, hogy nyílt szavazással 

válasszunk elnököt. 

 

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

hozta:  

38/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyílt szavazással választja meg az Önkormányzat elnökét 

Felelős: Sosovicza Jánosné korelnök 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Az elnök megválasztása 

 

Sosovicza Jánosné korelnök: Javasom, hogy továbbra is Aszódi Csaba legyen az elnök. A munkáját 

tisztességesen, lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel végezte. 

Kérem, tegye fel a kezét, aki egyet ért azzal, hogy Aszódi Csaba András legyen a Szlovák 

Önkormányzat elnöke! 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

39/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

Aszódi Csaba Andrást választja az Ecseri Szlovák Önkormányzat 

elnökének. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Aszódi Csaba András elnök:  A megbízást köszönettel elfogadom. 

 

Sosovicza Jánosné korelnök: Az ülés vezetését átadom Aszódi Csaba Andrásnak. 

 

 

6.) Az elnökhelyettes megválasztása 

 

Aszódi Csaba András elnök:  Javaslom, hogy továbbra is Sosovicza Jánosné legyen az elnökhelyettes 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

40/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 

Sosovicza Jánosnét választja az Ecseri Szlovák Önkormányzat 

elnökhelyettesének. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

Határidő: azonnal 

 

7.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel folyamatosan működő szervezetről van szó, amelyik rendelkezik Szervezeti 

és Működési szabályzattal, javaslom, hogy a Képviselő-testület a következő ülésig vizsgálja felül a 

meglévő SZMSZ-t, hogy megfelel-e a megváltozott jogi szabályozásnak. 

 

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

hozta:  

41/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálja 

a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

Határidő: következő ülés 

 

 

8.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

 

Barta Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos 

kötelezettségükről, és ismerteti a Nektv. 103. § (1) bekezdése szerinti tudnivalókat. 

A képviselők átveszik a vagyonnyilatkozathoz szükséges nyomtatványokat. 

 

Aszódi Csaba András elnök: Zárt borítékban kell leadni? 

 

Barta Zoltán jegyző: Igen. A következő ülésen 2 képviselő átveszi a lezárt borítékokat. A borítékot 

aláírja a nyilatkozattevő és az átvevő is. 

 

 

9.) Tiszteletdíjak megállapítása 

 

Aszódi Csaba András elnök: Eddig sem volt, javaslom, hogy ezután se legyen tiszteletdíj. 

 

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

hozta:  

42/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, 

hogy a képviselők munkájukért nem kapnak tiszteletdíjat. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

Határidő: azonnal 
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10.) A törzskönyvi nyilvántartással összefüggő feladatok 

 

Laborc Krisztina jegyzőkönyvvezető: A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba be kell jelenteni a megválasztott elnököt, még akkor is, ha ismételten a korábbi elnököt 

választják meg. Az előző választási ciklusban bejegyzett elnök törzskönyvi nyilvántartásából történő 

kivezetését is meg kell oldani egy másik – vezető változás-bejelentési kérelem benyújtásával.  

 

11.) Pótlólagos forrás biztosítása a tájház ponyvájának megvásárlásához 

 

 

Aszódi Csaba András elnök: A tájházban lévő kemence körüli szín ponyvája elkészült. Kértünk rá két 

oldalra grafikát és a kemence felőli oldalra áttetsző ablakot. Ezek a tételek némileg drágították. A 

számla végösszege 173.000,- + Áfa, azaz 219.710,- Ft. Mivel az előző ülésünkön 150.000,- Ft-ot 

határoztunk meg, szükséges 69.710,- Ft pótlólagos forrás biztosítására.   

 

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

hozta:  

43/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Tájházban 

lévő fedett szín körbe ponyvázására 69.710,- Ft pótlólagos forrást 

biztosít. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. október 18. 

 

 

12.) Mindenszenteki megemlékezés 

 

Aszódi Csaba András elnök: Az Atya keresett meg azzal a kéréssel, hogy szeretné, ha az idén is 

biztosítaná a Szlovák Önkormányzat a mindenszenteki körmenet fúvószenekari kíséretét. A 

megemlékezés november 2-án a mise után lesz. Felszenteli a II. világháborúban hősi halált halt 

katonáknak állított emlékművet, itt a zenekar a himnuszt játsza. Az Atya megáldja a „Régi Ecseriek 

emlékhelyet” is. A fúvószenekari kíséret mellett a kultúrcsoport énekelhetne. 

Kb. 50.000,- Ft-os költséget jelent a megemlékezés. 

 

Kele Jenő képviselő: Én megbeszélem a néptánccsoporttal, hogy minél többen öltözzünk népviseletbe, 

ill. azt is, hogy mit fogunk énekelni. 

 

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

hozta:  

44/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Mindenszenteki megemlékezéshez az Újhartyáni Fúvószenekar 

meghívásának költségeit vállalja 50.000 Ft értékben 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. november 02. 

 

 

13.) Tollfosztó ünnepségen való részvétel 

 

Aszódi Csaba András elnök: A hagyományos tollfosztó ünnepség november 8-án szombaton este lesz 

egy kulturális műsorral és utána bállal. Az idén nem kell fellépnünk. Ecserről egy busszal megyünk (jó 
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volna megtölteni), a buszköltséget a Regionális Egyesület állja, nekünk csak a vacsorát kell fizetni. A 

megnyitó 19 órakor van, indulás Ecserről 18 órakor. 

Javasolom, hogy 100.000,- Ft-ot különítsünk el a rendezvényre. 

 

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

hozta:  

45/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a nov. 8.-i 

Tollfosztó ünnepségen való részvételre 100.000,- Ft-ot elkülönít. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. november 8. 

 

 

14.) Tájházban tartandó rendezvény     

 

Aszódi Csaba András elnök: A nemzetiségi választásra történő regisztráció tekintetében Ecser 

országosan a 7. helyen végzett. Ezzel sokkal nagyobb lélekszámú településeket előzött meg. A 

részvételi arány 70%-os, ami jóval meghaladta az önkormányzati választások országos átlagát. 

Köszönetképpen egy kulturális programot szervezünk a Tájházban friss töpörtyűsütéssel egybekötve. 

Ez egy szép gesztus a támogatóink felé. A tervezett időpont november 15., szombat délután 15 óra. 

 

Kele Jenő képviselő: Szerintem kezdhetnénk korábban is, mert novemberben már nagyon korán 

sötétedik. 

 

Aszódi Csaba András elnök: Akkor tegyük át 14 órára. A felnőtt néptáncosokon és a nyugdíjasokon kívül 

felléphetnének az óvodások és az iskolás néptánccsoport is.  

 

Sosovicza Jánosné képviselő: Rendben, bár az ovisokkal most kezdünk próbálni, nem tudom, hogy össze 

tudjuk e rakni a műsort. 

 

Kele Jenő képviselő: Én találkozom Leskó Gáborral, megbeszélem vele az iskolások fellépését. 

 

Aszódi Csaba András elnök: Úgy gondolom, ez az esemény kb. 100.000,- Ft-ba fog kerülni. Pályázati 

forrásból kulturális műsorra van még 60.000,- Ft-unk, a 40.000,- Ft-ot működési célú tartalékból 

fedezzük. 

 

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

hozta:  

46/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Tájházban 

tartandó „Töpörtyűs délutánra” 60.000,- Ft-ot pályázati forrásból, 

40.000,- Ft-ot működési célú tartalékból biztosít. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. november 15. 

 

15.) „Tök jó nap” szervezése 

 

Aszódi Csaba András elnök: A már hagyományosnak mondható „Tök jó nap” idén is megrendezésre kerül 

a Rábai Miklós Művelődési házzal közös szervezésben. Ahogy tavaly is, az idén is vállaljuk a tökök 

beszerzését, ill. a tökfaragó verseny díjainak finanszírozását. 

Ez. Kb. 25.000,- Ft-os költséget jelent. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

47/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat a „Tök jó nap” program 

lebonyolításában együttműködik a Rábai Miklós Művelődési Házzal. 

A tökfaragó versenyhez szükséges tököket, ill. díjakat megrendeli 

és kifizeti 50.000,- Ft értékben. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. november 8. 

 

 

 

16.) Panenka körmenet szervezése 

 

Aszódi Csaba András elnök: 10 éve állítatta újra az Ecseri Szlovák Önkormányzat a II. világháborúban 

lerombolt Panenka Mária szobrot. Az évforduló alkalmából az Atya litániát tart a szobornál. A menet a 

templomtól indul. Zenekari kíséret is lesz, de ennek költségeit a Hagyományőrző kőr vállalta. 

 

 

17.) Külsős tanácsadók felkérése 

 

 

Aszódi Csaba András elnök: A tavalyi évben 3 külsős tanácsadónk volt jelen meghívottként a képviselő-

testületi üléseken: Szigetvári Józsefné, Harazin Piroska és Lukics Gábor. Ők ugyan szavazati joggal 

nem rendelkeztek, de hasznos gondolatokkal, ötletekkel segítették a munkánkat. Az új ciklusban 

javaslom Szigetvári Józsefnét, Harmatos Mihálynét és Lukics Gábort. 

 

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

hozta:  

48/2014. (X.18.) sz. határozat 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete külsős 

tanácsadónak kéri fel Szigetvári Józsefnét, Harmatos Mihálynét és 

Lukics Gábort. 

Felelős: Aszódi Csaba András elnök 

           Határidő: 2014. október 31. 

 

18.) Templom szentély munkálatai 

 

Aszódi Csaba András elnök: Korábban döntöttünk arról, hogy a templom szentélyének lábazati 

falrészén szereplő neveket újra festetjük. Tájékoztatom a Testületet, hogy a munkát megrendeltem, 

Mindenszentek után készül el. A munka költségeihez a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat is 

hozzájárul. 

 

19.)  Helytörténeti táblák ügye 



8 

 

Aszódi Csaba András elnök: Pályázati forrásból újabb 3 helytörténeti tábla kihelyezésére van 

lehetőség, majd el kellene dönteni, hogy hova kerüljenek ezek. Kértem ajánlatot olyan mészkő hatású 

  
 


