
Jegyzőkonyv

Készült 2015. június 22-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
Rangits Zoltán

Aszódi Csaba András elnök koszonti a meqjelentekct. és megállapítja, hogya 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.) 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása
2.) A jubileumi Cserfa emlékművel kapcsolatos árajánlatok értékelése
3.) Beszámoló a közmunka program indulásáról
4.) Az Úrnapja értékelése
5.) Májusi programok értékelése
6.) Együttműködési megállapodás kötése a Péteri Szlovák Önkormányzattal
7.) A Dabas-Sári Szivárvány óvoda részvételével megtartott kozos óvodai nemzetiségi nap

értékelése
8.) Jubileumi ünnepség tervezése
9.) Egyebek

Aszódi Csaba András elnök javasolja, hogy az 1. és a 2. napirendi pontokat cseréljék meg, mivel Rangits
Zoltán meghívott vendég a Jubileumi Cserfa emlékművel kapcsolatos napirendi pontban érintett.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi
pontok sorrendi változását:

1.) A jubileumi Cserfa emlékművel kapcsolatos drojénlctok értékelése
2.) 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása
3.) Beszámoló a közmunka program indulásáról
4.) Az Úrnapja értékelése
5.) Májusi programok értékelése
6.) Együttműködési megállapodás kötése a Péteri Szlovák Önkormányzattal
7.) A Dabas-Sári Szivárvány óvoda részvételével megtartott kozos óvodai nemzetiségi nap

értékelése
8.) Jubileumi ünnepség tervezése
9.) Egyebek



Napirendi pontok tárgyalása

1.) A jubileumi Cserfa emlékművel kapcsolatos árajánlatok értékelése

Aszódi Csaba András elnök: A korábban megbeszéltek szerrnt az EKO kft. árajánlatában nettó
65.000,- Ft tereprendezési költség, és 52.000,- Ft vas- és betonozási munkák költsége szerepel. A
fafaragó ajánlásait követve készül el az alap.

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

40/2015. (VI.22.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az EKO Kft. ajánlatát a Jubileumi Cserfa
Emlékmű talapzatának elkészítésére elfogadja. A bruttó 148.590,- Ft költség forrása a 2014. évi
maradvány.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. június 22.

Aszódi Csaba András elnök: A vasrészek elkészítésére 3 helyről kértem ajánlatot. Egy isaszegi
kovácstól, tőle nem érkezett meg az ajánlat. A fafaragó is ajánlott egy mestert, Herédi Józsefet. Régi
épületek f elújítősdndl szokott dolgozni, neve van a szakmában. 3 levélre és 6 makkra adott
drojónlctdbon l80e Ft + Áfa szerepel. Koczkás László is megküldte az árajánlatot, 6 mm-es lapos
vasból készítve br. 300e Ft, 8 mm-esből 330e Ft a vállalási áro Alaposvas tűzi horganyzás után fekete
festést kap.
Az árok kozot t nagyo különbség. 1m Ft-ot nem tudunk csak a vasrészekre fordítani.

Sosovicza Jánosné elnökhelyettes: És az is fontos, hogya helyi vállalkozót támogassuk.

Aszódi Csaba András elnök: Javaslom, hogy Koczkás László ajánlatát fogadjuk el, és a vastagabb
anyagból készüljön. Az illesztések miatt a fafaragóval egyeztetni szükséges.

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

41/2015. (VI.22.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Koczkás László ajánlatát elfogadja a
Jubileumi Cserfa emlékmű vas részeinek elkészítésére. A 330.000,- Ft költség forrása 02014.
évi maradvány.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. augusztus 10.

Aszódi Csaba András elnök: Rangits Zoltánt elhívtam az ülésünkre, hogy tájékoztassa a Testületet a
névtáb lákró 1.

Ranglts Zoltán: Hoztam egy mintát, hogy megmutassam, milyenek lesznek a névtáblák. Az anyag nem
fog rozsdásodni kezelést nem igényel, a későbbiekben legfeljebb a betűket kell újra festeni. A
betűkészletet Németországból rendeltem, a szerszámkészlet és az anyag is megvan. Ha későbbiekben
pótolni kell táblát, arra is lesz lehetőség. Ami az anyagi részét illeti a munkának, úgy gondoltam, hogy



az évfordulóra való tekintettel egy 700 Ft-os számlát szeretnék kiállítani az Önkormányzatnak. A
többi az én felajánlásom az Emlékműhöz.
10 cm-es átlag táblahosszal és 400 darabbal számolva 2 nm-t tesz ki. Ez nagyon nagy felület. Arra
gondoltam, hogya monotonitást meg lehetne törni díszítő motívumokkal, ami ehhez a szimbólumkörhöz
illik. Lehet készen kapni kovácsoltvas jellegű elemeket, pl. levelet, amit csavarvonal szerűen fel lehetne
tenni.
Aszódi Csaba András elnök: A fa felülete kb. 6 nrn, elég nagy területet foglal ebből a címer és a
faragott betűk. 174 ember kérte családnevének kiírását. Jelenleg 383 egyedi név van. Ezek között
vannak olyan régi családi nevek, amikhez nem tartoznak mai is élő ecseri leszármazottak, esetleg ezek
keztil lehetne néhányat kivenni.
A fafaragó ma kezdi faragni a fa 6 karját. 2 hét múlva jönnek, kb. 5 napig lesznek itt. Az előzetes
megbeszélések szerint a tájházban lennének elszállásolva, de én azt javaslom, hogy foglaljunk nekik
vendégszobát. A szállás egy éjszakára kb. 2.500 Ft/fő kiadást jelent, ez 2 főre 5 éjszakára 25e Ft.

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

42/2015. (VI. 22.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Jubileumi Cserfa emlékmű készítői
részére (2fő) szállásköltségre 25.000,- Ft-ot biztosít.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. augusztus 10.

Aszódi Csaba András elnök: Tájékoztatom a Képvrselő-r estuletet hogya mal napon a Jegyző úrral
Szlovákiába utazunk. A talapzatot borító köveket Trencsény megyéből fogjuk kapni, ennek részleteit
egyeztetjük a mai napon testvérvárosunk, Cabaj Cápor polgármesteréveI.
Néhányan jelezték, hogy szülőföldjükről földet hoznak a talapzathoz.

Szigetvári Józsefné: Köszönjük Rangits Zoltánnak a felajánlást, ez egy nagyon szép gesztus.

Aszódi Csaba András elnök: Köszönjük Rangits Zoltánnak, és kérem a Képviselő-testületet, hogy
fogadjuk el a táblakészítésre vonatkozó ajánlatot.

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

43/2015. (VI.22.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Rangits Zoltán 700 Ft-os ajánlatát
elfogadja a Jubileumi Cserfa emlékmű névtábláinak elkészítésére. Forrása a 2014. évi maradvány.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. augusztus 10.

Rangits Zoltán meghívott vendég 8.40 órakor távozik.

2.) 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása

Aszódi Csaba András elnök: A meghívó mellékieteként megkapták az előterjesztést a ez előirányzatok
módosításáról. Az előirányzatok rendezésére a 2015. évi I. félévi költségvetési beszámoló
elkészítéséhez van szükség. Az idei feladatalapú támogatás 643 e Ft értékben a kiadási oldalon dologi
kiadások közé kerül. Az idén a Zöld Koszorú Hagyományőrző Körnek átutalt 70e Ft-os működési célú
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támogatást a 2014. évi maradványnál vettük figyelembe. Az 1.067 e Ft szabad pénzmaradvány működési
tartalékra került, de ez nem zárja ki, hogy fejlesztési célra használjuk fel.
A Zöld Koszorú Hagyományőrző Körnek további 50e Ft-ot utaltunk át működési célú támogatásként a
tartalékból.
Az Országos Szlovák Önkormányzattói 2015. rndjus 14-én megérkezett 2 x 50e Ft, ezek az összegek a
kiadási oldalon a beruházási kiadásokra kerültek.
Helytörténeti táblákra B2e Ft lett átcsoportosítva tartalékból dologi kiadásokra.

Kérem amennyiben nincs kérdésük a napirendi ponthoz, szavazzunk.

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

44/2015. (VI. 22.) sz. határozat

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. Június 22.

3.) Beszámoló a közmunka program indulásáról

Aszódi Csaba András elnök: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Szlovák Önkormányzat
közfoglalkoztatásra 1 státuszt kapott. Harazin László június lO-én kezdett dolgozni, szerződése
augusztus 31-ig tart. Minden reggel a Hivatalban veszi fel a munkát, elsősorban a Szlovák
Önkormányzat kezelésében lévő helyek (tdjhéz udvar, búdka környéke) gondozását végzi.

4.) Az Úrnapja értékelése

Aszódi Csaba András elnök: Nagyon szépen sikerült a virágszőnyeg. Koszonjük mindazoknak, akik
munkdjukkcl és virágfelajánlással segítették a rendezvényt. Rengeteg virágot gyűjtöttünk össze,
többet mint az előző években. Most már azokról a rózsatövekről is kaptunk szirmokat, amiket a korábbi
években a Szlovák Önkormányzat vásárolt.

Barta Zoltán jegyző: Jövőre el kell dönteni, hogy lezárjuk e a Széchenyi utcát. Ez több lakosnak is
kérése volt.

Aszódi Csaba András elnök: Szerintem nem szükséges. Az autósok nagy része együttműködő volt,
lassan a virágszőnyegen is át lehetett hcjtoni, anélkül, hogy károsította volna. BÓJákkal lehetne
szűkíteni az utat.
A rendezvény utáni takarítást keszonjuk az EKO Kft-nek.

5.) Májusi programok értékelése

Aszódi Csaba András elnök: MáJus l-én az iskolás néptánccsoport Csömörön járt. Nagy szeretettel
fogadták, és bőségesen megvendégelték őket.
Május 9-én az iskolában Jótékonysági bál volt. Felléptek a néptáncos gyerekek is, ill. a másodikosok
szlovák népdalokat énekeltek.
MáJus lO-én a közszolgálati televízióban a "Nemzetiségek kultúrájának napja" alkalmából Ecser
képviselte a szlovák nemzetiséget.
Gál Zsolt polgármesterrel és velem a Hír tv-ben készítettek egy Inter jút.
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Immár hagyományosan május végén a 2. sz. Óvoda a táj házban tartotta agyereknapi rendezvényét
A Nemzeti Színházban megtekintettünk egy szlovák darabot.
A Majálison nagy sikerrel fellépett a gyermek, felnőtt és a nyugdíjas néptánccsoport is.

Sosovicza Jánosné elnökhelyettes: Külön szeretnék gratulálni Kele Jenőnek, aki a Majálison főzött is és
szerepelt is a néptáncosokkal. Minden elismerésem az övé.

6.) Együttműködési megállapodás kötése a Péteri Szlovák Önkormányzattal

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

45/2015. (VI. 22.) sz. határozat

Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogya szlovák nemzetiség
közművelődési, hagyományápolásI feladataival összefüggésben együttműködési megállapodást ket
a Péteri Szlovák Önkormányzat.
Felelős: Aszódi Csaba András elnök
Határidő: 2015. június 22.

7.) A Dabas - Sári Szivárvány óvoda részvételével megtartott közös óvodai nemzetiségi nap
értékelése

Aszódi Csaba András elnök: Június 3-án látta vendégül a Dabas-sári Szivárvány óvoda néptánc-
csoportját a 2. sz. Óvoda. A Művelődési Házban léptek fel délelőtt, melyen az 1. sz. Óvoda is részt vett
nézőként. Utána a Várban játszottak, végül az Óvodában ebédeltek a vendég gyerekek is. Az Országos
Szlovák Önkormányzat elnök asszonya IS részt vett a rendezvényen.

8.) Jubileumi ünnepség tervezése

Aszódi Csaba András elnök: Az ecseri néptáncegyüttes megalakulásának 70. évfordulója alkalmából
rendezendő gálaműsor végleges időpont ja szeptember 13.
A Széchenyi utcában lesz a színpad felállítva. A színpad mérete 8*lOm, mellette egy 300nm-es sátor
lesz felállítva.
A lakodalmas az utolsó program, ebben minden táncos részt vesz, kb. 100 főt jelent. Ennyien nem
férnek fel a színpadra. Még ki kell találnunk, hogy legyen a koreográfia.

Aszódi Csaba András megköszöni a Képviselő-testület munkdjdt , és az ülést 09,20 órakor
berekesztette.
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Aszódi Csaba András

Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke
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Kele Jeno

jegyzőkönyv hitelesítő


