
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. augusztus 27-én 

(kedden) 15.00 órakor kezdődött üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal  

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 

Jelen vannak: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 Csaja Mihályné elnökhelyettes  

                                    Kohajda Istvánné képviselő 

 Orlik Károlyné, képviselő 

                                     

  

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Csépánné Kövesi Tünde igazgatási ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet Perczel Judit készítette. 

 

Javasolt napirendi pont:  

 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési határozatának 

módosítása 

      Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója 

      Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

3. 2019. I. félévben megrendezésre került programok értékelése 

Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

4. Felkészülés a Tulipán Szlovák Folklórtalálkozó és Görhönyfesztiválra és színházi 

előadásra 
      Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

5. Egyebek 

      Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

 

 

 

Szabóné Tóth Katalin üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

jelen van 3 fő.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orlik Károlynét javasolja, s a következő határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, 

hogy a 2019. augusztus 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Orlik Károlynét választja. 

  

Szavazáskor 3 fő volt jelen. 
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A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

28/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2019. augusztus 27-i 

ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Orlik Károlynét választja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

Szabóné Tóth Katalin ismerteti az ülés napirend pontjait és annak elfogadását szavazásra 

teszi fel: a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el tárgyalásra a napirendet: 1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési határozatának módosítása, 2. Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója, 3. 2019. I. félévben 

megrendezésre került programok értékelése, 4. Felkészülés a Tulipán Szlovák 

Folklórtalálkozó és Görhönyfesztiválra és színházi előadásra, 5. Egyebek 

 

Szavazáskor 3 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

29/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

 

 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbiak szerint fogadja el tárgyalásra a napirendet:    

 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

határozatának módosítása 

            Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

beszámolója 

            Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

3. 2019. I. félévben megrendezésre került programok értékelése 

Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

4. Felkészülés a Tulipán Szlovák Folklórtalálkozó és Görhönyfesztiválra és színházi 

előadásra 
           Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

5. Egyebek 
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       1.  Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

határozatának módosítása 

 

 

Szabóné Tóth Katalin ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

A Képviselő-testület által jóváhagyott tárgyévi költségvetésről szóló 10/2019.(II.14.) számú 

határozatának (továbbiakban költségvetési határozat) módosítása vált szükségessé, az év 

második és harmadik negyedévében felmerült kiadásokra és a központi költségvetésből 

származó egyes támogatási többletbevételek tervezése érdekében. A testület a költségvetési 

határozatot tárgyév június hónapban rendes ülésén módosította, így a jelen előterjesztés a 

költségvetés főösszegét nem jelentős összegben (180 eFt-tal) növeli. Az előterjesztés 

készítésekor figyelembe vett a nemzetiségek költségvetése jóváhagyására, az előirányzatok 

módosítására vonatkozó fő jogszabályi rendelkezések a következők: Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtására kiadott 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Ávr.) a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezései a következőek: Az Áht. 26. § (1) 

alapján a nemzetiségi önkormányzatra a 23–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, b) a képviselő-testület 

hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, c) a polgármester 

részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el, d) a jegyző 

részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 

költségvetési szerv vezetője látja el. 

Az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 

határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 27–28. §-ban foglalt szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és 

költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 

között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat 

jegyzőjét kell érteni.  

A 2019. évi eredeti költségvetés főösszege 2 773 023 Ft, a hatályos 2019. évi módosított 

költségvetés főösszege 2 340 263 Ft, mely a jelen előterjesztés jóváhagyásával további 

180 000-Ft összeggel növekszik. 

1.A költségvetés 2019. évi bevételei előirányzatainak változása  (+180 000 Ft) 

1.1.Működési célú támogatás többletbevétele országos nemzetiségi önkormányzattól –B1 

(+180 000 Ft) 

A 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 9. mellékletében foglaltak 

szerinti központi támogatásokon felül az  

Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) Képviselő-testülete 71/2019. (V.28.) 

határozatával 80 000-Ft összegű támogatást ítélt meg a helyi önkormányzatunk javára, a 

támogatásról 2019.júniusi keltezéssel kibocsátott támogatói okiratban rendelkezett. A 

támogatás útiköltség és művészeti előadó tevékenység kiadásainak finanszírozására kerülhet 

felhasználásra, a „Tulipán” Folklór-találkozó alkalmával.  

Ugyancsak az OSZÖ Képviselő-testülete ítélt meg további 100 000-Ft összegű 

támogatást, melynek felhasználási célja: népviseletek varratása.  

A támogatói okiratok (222-2/2019. és 223-2/2019. számon) kibocsátásával egyidejűleg a 

támogatást 2019. június hónapban átutalta az Támogató. 

2. 2019. évi költségvetési kiadások változása (+180 000 Ft) 

2.1.Személyi juttatási kiadási előirányzatok változása (+50 750) 
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Az egyéb külső személyi juttatások között átcsoportosításra került elnöki hatáskörben a 

Magyarországi Szlovákok napja, Acsán tartandó eseményhez kapcsolódóan felmerült 

reprezentációs kiadási előirányzat növekedés. 

2.2.Járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok változása(+ 19 463 Ft) 

A 2.1.szerinti - Magyarországi Szlovákok Napja- eseményhez kapcsolódó reprezentációs 

kiadásokat terhelő 19 463- Ft előirányzat növekedés került saját hatáskörben rendezésre. 

2.3.Dologi kiadások előirányzatai változása (+109 787 Ft) 

A 2.1 és 2.2. pont szerinti reprezentációs kiadási előirányzatok érdekében csökkentek egyes 

dologi kiadási előirányzatok (+50750 Ft+19 463 Ft összegben) saját hatáskörben. 

A támogatási többletbevételek között ismertetett célok megvalósulására tervezésre került 

141 732 -Ft összegben egyéb szolgáltatási kiadás, valamint 38 268 Ft összegben áfa kiadási 

előirányzat, útiköltség és művészeti előadó tevékenység kiadásainak finanszírozására, 

valamint népviselet varratása kiadásai érdekében.  

2.4. Egyéb működési célú kiadási előirányzatok (K5) változása +0-Ft 

A 2019. évi költségvetési határozat az Njtv-ben meghatározott (115. §) alábbi kötelező 

nemzetiségi önkormányzati feladatokra kiemelt figyelemmel került összeállításra: 

 a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség 

önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő 

támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil 

szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő 

vallási közösségekkel, 

 a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez 

kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések 

kezdeményezése. 

 

Szavazáskor 3 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

30/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

 

1.A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetésről szóló 10/2019. (II.14.) számú határozatának módosításával, 2 520 263 Ft 

bevételi és kiadási főösszeggel, az alábbiak szerint hagyja jóvá a tárgyévi módosított 

költségvetését:  

Előirányzat megnevezése 2019. évi  

eredeti 

előirányzat 

Ft-ban 

2019.évi 

1.módosított 

előirányzat 

Ft-ban 

2019.évi 

módosított 

előirányzat 

Ft-ban 

Választott tisztviselők juttatásai (K121) 953 304 1 097 304 1 097 304 

Egyéb külső személyi juttatások (K123) 70 000 86 000 136 750 

Személyi juttatások összesen        (K1) 1 023 304 1 183 304 1 234 054 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó                                             

(K2) 

359 719 225 066 244 529 

Szakmai anyag (K311) 20 000 20 000 20 000 

Üzemeltetési anyag (K312) 540 000 329 893 279 143 

Készletbeszerzés       (K31) 560 000 349 893  299 143 

Kommunikációs szolgáltatások (K32) 12 000 12 000 12 000 
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Karbantartási kiadások (K334) 0 0 0 

Egyéb szolgáltatások         (K337) 620 000 312 000 453 732 

Szolgáltatási kiadások       (K33) 620 000 312 000 453 732 

Kiküldetések kiadásai        (K341) 0 0 0 

Reklám- és propagandakiadások        (K342) 0 0 0 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások        

(K34) 

0 0 0 

Működési c. előzetesen felsz. általános forgalmi 

adó (K351) 

90 000 140 000 158 805 

Egyéb dologi kiadások (355) 0 0 0 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások         

(K35) 

90 000 140 000 158 805 

Dologi kiadások    összesen   (K3) 1 282 000 813 893 923 680 

Ellátottak pénzbeli juttatásai      (K4) 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások összesen       

(K5) 

10 000 20 000 20 000 

Beruházások , felújítások    (K6. K7) 98 000 98 000 98 000 

Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8) 0 0 0 

Költségvetési kiadások  összesen  Ft-ban  (K1-

K8) 

2 773 023 2 340 263 2 520 263 

Egyéb működési c. támogatások bev. 

államházt.belülről        (B16) 

2 281 616 1 848 864 2 028 864 

Működési c. támogatások államháztartáson 

belülről         (B1) 

2 281 616 1 848 864 2 028 864 

Működési bevételek (kamat)    (B4) 0 0 0 

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  0 0 0 

Költségvetési bevételek        (B1-B7) 2 281 616 1 848 864 2 028 864 

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele         

491 407 491 399 491 399 

Finanszírozási bevételek         (B8) 491 407 491 399 491 399 

BEVÉTELEK összesen (Ft-ban) 2 773 023 2 340 263 2 520 263 

 

2. A 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok: 

a) A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében biztosított 

kiadások előirányzat terhére, 150 eFt egyedi összegig – a pénzügyi ellenjegyzésre 

jogosult személy jóváhagyásával- az Önkormányzat Elnöke önállóan jogosult 

dönteni a forrás felhasználásáról, kötelezettségvállalásról,  a testület utólagos 

tájékoztatása mellett. 

b) A Képviselő-testület egyedi döntése szükséges, hogy a Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok számára kiírásra 

kerülő egyes pályázatokat benyújtsa, továbbá a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatot megtegye és a szükséges felhatalmazásokat megadja. 

c) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke saját hatáskörben jogosult a 

költségvetésben meghatározott működési és felhalmozási célú kiemelt 

előirányzatok között és azokon belül az egyes rovatok között átcsoportosítani, 

150eFt egyedi összegig. Az évközi átcsoportosításokról az Elnök legkésőbb a 

tárgyévet követő év január 31. napjáig  beszámol a képviselő-testületnek. 
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d) A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi  Önkormányzat Elnöke jogosult a  jóváhagyott 

bevételi előirányzatokon felüli működési és felhalmozási célú támogatási többlet 

bevételekből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből 

(egységes rovatrend B6, B7), működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) 

túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelni a tényleges 

többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő 

összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó 

kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető, a Képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett. 

e) A Képviselő-testület jelen költségvetési határozatában az ’egyéb működési 

kiadások’ (K5) előirányzat keretösszege erejéig, összesen legfeljebb 20 eFt 

összegben fedezetet biztosít az évközi egyedi támogatási kérelmek alapján 

képviselő-testületi hatáskörben történő támogatások megítéléséhez. A támogatás 

odaítélésére irányuló kérelem elbírálásánál, illetve a támogatási döntés 

előkészítése és meghozatala során, minden esetben a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira 

tekintettel kell eljárni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a 

finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy a támogatás 

felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel kell az Önkormányzat 

Képviselő-testülete felé elszámolni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

 

        2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

beszámolója 

 

Szabóné Tóth Katalin ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

(továbbiakban az Önkormányzat) eredeti 2019. évi költségvetése elfogadására a testület 

9/2019.(II.14.) számú határozatával került sor. A tárgyévre vonatkozó költségvetési 

előirányzatok féléves teljesítési adatainak testület elé terjesztésére vonatkozóan kifejezett 

jogszabályi előírás nincs, az előterjesztés vonatkozó része az Önkormányzat képviselőinek 

naprakész tájékoztatását szolgálja, a jóváhagyott költségvetési határozattal összehasonlítható 

módon mutatja be az előirányzatok féléves teljesítését, az Elnök által 2019.06.30-ig 

végrehajtott előirányzat módosításokkal is összehasonlítható módon. 

1. BEVÉTELEK : Összes teljesítés 2 115 831 Ft -Ft ( 90.41%) 

B1: Állami működési támogatások bevétele 2019. június 30-ig kiutalásra került a jogszabály 

szerinti állami támogatás 1. és 2. féléves összege az Önkormányzat működésének 

biztosítására, kétszer 520 000 Ft azaz összesen 1 040 000 Ft összegben. További központi 

költségvetési bevételként befolyt 404 432-Ft összeg, mely az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által nyújtott, 2019.04.23-án kelt támogatási szerződésében meghatározott feladatalapú 

támogatás 1. féléves összege.  

Fentieken kívül az államháztartáson belülről kapott, eredeti költségvetésben nem 

tervezett bevételként 180 000-Ft került kiutalásra. Utóbbi az Országos Szlovák 

Önkormányzat által 2019.06. 11-én kibocsátott támogatói okiratok szerint ( 222-2/2019 

és 223-2/2019 számú támogatási okiratok) alapján pályázati forrásból származik. A pályázat 

benyújtásáról 2019.júniusi rendes ülés keretében szóban már tájékoztattam a  képviselő- 
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testületet. A jelen előterjesztésben 2019.évi költségvetésről szóló határozat 2.b) pontja szerinti 

határozati javaslattal kérem a pályázat benyújtására vonatkozó jóváhagyó döntésüket is. 

B8-finanszírozási bevétel: Bevételként elszámolásra került az előző évi maradvány 

összege a jóváhagyott 2018.évi zárszámadás szerint 499 399-Ft összegben. 

2. KIADÁSOK : Összes teljesítés 1 103 386 –Ft (47.15%) 

Az összesített adatokból jól látható módon az első félévben a rendelkezésre álló bevételi 

forrásokhoz képest a kiadások teljesítése elmaradt, ennek oka, hogy a nagyobb 

forrásigényű rendezvények várhatóan az év második felében kerülnek megrendezésre, 

az állami támogatások kiutalása pedig már a feladatalapú támogatás 2. részletének 

kivételével teljesült. 

2019. 06.30-ig az alábbi összegű kiadások teljesültek: 

2.1.Személyi juttatások- 634 290 -Ft (53.60%) 

A személyi juttatások teljesítése az első félévben elszámolt reprezentáció (tavaszváró 

rendezvényre sütemény és pogácsa) jellegű kiadáshoz kapcsolódik összesen 85 638 Ft 

összegben, míg a továbbiakban a testület képviselő tagjainak tiszteletdíjaként az év első 

felében teljesített összegeket tartalmazza.  

2.2.Járulékokok és szociális hozzájárulási adó kiadások-100 000 Ft -Ft (44.43%) 

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 19,5% mértékű szociális hozzájárulási adó közteher 

merült fel, a reprezentációs kiadásnál 40,71%. 

2.3.Dologi kiadások pénzügyi teljesítése-349 096 Ft -Ft (42,89%) 

Készletbeszerzések (K31) („Nas Kalendár 2019” vásárlása, „Nagy szövéskönyv” vásárlása, 

Szlovák farsangi bál dekoráció és egyéb kellékek, Tavaszköszöntő rendezvényre alapanyag 

beszerzés, Kistarcsai Napok rendezvényen alapanyag beszerzése.) összes teljesítése 

2019.06.30-ig 82 448-Ft. 

Kommunikációs szolgáltatások (K32) 7 037-Ft (mobil telefon szolgáltatás díja) 

Egyéb szolgáltatás (K337) (fellépési díj Tavaszköszöntő rendezvényen, terembérleti díj, 

előadó művészeti tevékenység, belföldi személyszállítás Ráckevére, Képzőművészeti 

tevékenység Kistarcsai Napokon, könyv szállítási költség, banki költségek, pénzforgalmi 

jutalék) összes teljesítés   212 480 –Ft. 

Működési célú áfa kiadás (K351) (jogszabály szerinti mértékben)    47 131-Ft. 

2.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20 000 Ft (100%) 

DOLINA Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete számára 10-10 000 Ft összegű 

támogatás került kiutalásra a 2019.02.14-én és 2019.06.21.-én kelt támogatási szerződések 

alapján. (Kapcsolódó testületi határozatok:12/2019.( II.14.) SZÖ és 25/2019. (VI.11.) SZÖ) 

2.5. Beruházási kiadások féléves pénzügyi teljesítése- 0-Ft  

Tárgyi eszköz beszerzés nem realizálódott az első félévben. 

A teljesített működési kiadások a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül 

összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket 

meghaladó kiadások teljesítéséhez kapcsolódnak.  

Az előirányzatok felhasználása során az alábbi kiemelt szempontok érvényesültek: 

 nemzetiségi hagyományok ápolása, 

 nemzetiségi kultúra fennmaradásának megőrzése, 

 közösség kulturális autonómiájának megerősítése, 

 nemzetiségi érdekképviselet, társadalmi különbségek felszámolása. 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 
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A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

31/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése féléves teljesítését 1 103 386 

Ft kiadási főösszeggel, és 2 115 831 Ft bevételi teljesítési főösszeggel az alábbiak szerint 

fogadja el: 

Költségvetési előirányzatok  teljesítése 2019.06.30 ig (adatok Ft-ban) 

 

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Ro
vat
-

ren
d 

Eredeti 
előirányzat 

2019. 

Módosított 
előirányzat 
2019.06.30. 

Halmozott 
teljesítés 

2019.06.30. 

 
Teljesíté
s %-ban  

Választott tisztségviselők 
juttatásainak teljesítése 

K1
21 

         953 304 
Ft  

      1 097 304 
Ft           548 652 Ft   50.00  

Egyéb külső személyi 
juttatások teljesítése 

K1
23           70 000 Ft            86 000 Ft            85 638 Ft   99.58  

Személyi juttatások  K1 1 023 304 Ft 1 183 304 Ft 634 290 Ft 53.60 

Szociális hozzájárulási adó 
kiadásai K2 

         359 719 
Ft  

         225 066 
Ft            96 000 Ft   42.65  

Egészségügyi hozzájárulás 
kiadásai K2 0 Ft 0 Ft             2 000 Ft   0.89  

Munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó kiadásai K2 0 Ft 0 Ft             2 000 Ft   0.89  

Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó   K2 

         359 719 
Ft  

         225 066 
Ft  

          100 000 
Ft  44.43 

Szakmai anyagok beszerzése 
teljesítése 

K3
11           20 000 Ft            20 000 Ft            14 762 Ft   73.81  

Üzemeltetési anyagok 
beszerzése teljesítése 

K3
12 

         540 000 
Ft  

         329 893 
Ft            67 686 Ft   20.52  

Informatikai szolgáltatások 
igénybevétele előirányzata 

K3
21           12 000 Ft                   -   Ft                   -   Ft   0.00  

Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások teljesítése 

K3
22                  -   Ft            12 000 Ft              7 037 Ft   58.64  

Egyéb szolgáltatások 
teljesítése 

K3
37 

         620 000 
Ft  

         312 000 
Ft           212 480 Ft   68.10  

Működési célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó teljesítése 

K3
51           90 000 Ft  

         140 000 
Ft            47 131 Ft   33.67  

Dologi kiadások   K3 1 282 000 Ft 813 893 Ft 349 096 Ft 42.89 

Egyéb civil, vagy más nonprofit 
szervezetnek egyéb működési 
célú támogatások kiadásai 

K5
12           10 000 Ft            20 000 Ft            20 000 Ft   100.00  

Egyéb működési célú 
támogatások 
államháztartáson kívülre  K5           10 000 Ft            20 000 Ft            20 000 Ft   100.00  

Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése 
előirányzat 

K6
4           77 165 Ft            77 165 Ft                   -   Ft   0.00  

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó előirányzata 

K6
7           20 835 Ft            20 835 Ft                   -   Ft   0.00  

Beruházások  K6 98 000 98 000 0 Ft 0.00 
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Összes kiadás  2 773 023 Ft 2 340 263 Ft 1 103 386 47.15 

      

Központi kezelésű 
előirányzattól működési célú 
támogatások bevételei 

B1
6 

      2 281 616 
Ft  

      1 848 864 
Ft        1 444 432 Ft   78.13  

Nemzetiségi önkormányzattól és 
költségvetési szervétől működési 
célú támogatások bevételei 

B1
6 0 Ft        0 Ft           180 000 Ft    

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  B1 

      2 281 616 
Ft  

      1 848 864 
Ft  1 624 432 Ft 87.86 

Előző év költségvetési 
maradványának igénybevétele 
teljesítése 

B8
131 

         491 407 
Ft  

         491 399 
Ft           491 399 Ft   100.00  

Finanszírozási 
bevételek/előző évi 
maradvány igénybevétel  B8 

         491 407 
Ft  

         491 399 
Ft           491 399 Ft   100.00  

Összes bevétel   2 773 023 Ft 2 340 263 Ft 2 115 831 Ft 90.41 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

32/2019.(VIII.27.) sz. határozat 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Országos Szlovák Önkormányzat, mint támogató számára 2019. júniusban benyújtásra 

került pályázatokat az alábbi célok és összegek szerint: 

1. számú támogatási cél: „Po stopách nasich predkov" 

Elszámolható költségvetési tételek: népviselet varratása 

Pályázott támogatási összeg: 100 000 Ft 

2. számú támogatási célja:  „Slovenské folklórne stretn utie "Tulipán"" 

Elszámolható költségvetési tételek: útiköltség, művészeti tevékenység 

Pályázott támogatási összeg: 80 000 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

 

3. 2019. I. félévben megrendezésre került programok értékelése 

 

Szabóné Tóth Katalin ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Az évet ez évben is, mint mindig, a hagyományos 

Szlovák Bállal kezdte az önkormányzat. A rendezvényen fellépett a Pannónia 

Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportja, a bemutatott nógrádi szlovák táncukkal nagy 

sikert arattak. A jó hangulatú rendezvényen nemcsak a helyi, hanem cinkotai, kerepesi, 

nagytarcsai, sőt sátoraljaújhelyi szlovákok is részt vettek. 
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Márciusban az önkormányzat múzeumlátogatással és a szlovák hagyományos hajviseletek 

elkészítésének oktatásával egybekötött kirándulást szervezett azon kistarcsai lakosok számára, 

akik kötődnek a szlovák kultúrához. Látogatást tettek a ráckevei múzeumba, ahol 

megtekintették a helyi lakosok történelmét feldolgozó kiállítást, majd a Magyarországi 

Szlovákok Kulturális Intézete által berendezett,  főként hajviseleteket és fejfedőket bemutató 

kiállítást, melynek anyagát a magyarországi szlovák települések tájházaiból válogatták össze. 

Az Intézet igazgatónője, Király Katalin szakszerű tárlatvezetése alapján megismerhették a 

magyarországi szlovákok viseléteben a különböző tájegységek hasonlóságát és 

különbözőségét, valamint a vallási hovatartozásban jelentkező eltérő viseleti jegyeket. Ízelítőt 

kaptak a hajviseletek elkészítéséről, fonási módokról. A Pannónia Néptáncegyüttes táncosai  

is megtekintették, felvételen rögzítették és kipróbálták egymáson is a többes hajfonási 

technikákat, amelyeket az igazgató asszony mutatott be. E technikákat a későbbiek során 

hasznosíthatják a szlovák hagyományokat őrző koreográfiák bemutatásakor. 

 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke felkérte a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét, hogy tartson előadást a Deáktanya előadássorozat keretében a 

magyarországi szlovákokról, különös tekintettel a kistarcsai szlovákokra. Az előadásba építve 

elhangzottak a nemzetiségi önkormányzatiság adta lehetőségek, a szlovák nemzetiség 

önkormányzati felépítése, az Országos Szlovák Önkormányzat intézményeinek sokszínű 

tevékenysége. 

 

Az anyanyelvi színjátszás iránt érdeklődők részére, kihasználva a Nemzeti Színház 

nemzetiségi színjátszási hetén felkínált szlovák nyelvű előadás bemutatását, közös 

színházlátogatást szervezett a  helyi szlovák önkormányzat. Megvásárolta a jegyeket és 

autóbusszal a helyszínre szállította az érdeklődőket. 

 

Három képviselő részt vett a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete által megrendezett  

Tájházvezetők Konferenciáján, amely előadások, illetve gyakorlati bemutatók keretében 

betekintést nyújtott az állagmegóvásba, sérült kiállítási tárgyak javításába. Szó volt a 

pályázati lehetőségekről is.  

 

A rendszeresen tartott „Elődeink nyomában” programsorozat keretében a „Tavaszváró” 

rendezvényt május elején rendezte meg a KSZNÖ. Nagytarcsai, cinkotai, csömöri vendégek is 

hivatalosak voltak. Ezúttal a nagytarcsaiak mesélték el éves szokásaikat és felléptek az 

említett települések énekkarai, valamint Liska Veronika helyi népdalénekes, akit csakúgy, 

mint a Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportját az A Banda népzenekar kísért. 

 

A Kistarcsai Napokon kiállítást rendezett be a KSZNÖ. Két helyi szövőmesterrel, Galánfi 

Annával és Puskás Gyöngyivel közösen mutatták be a hagyományos szlovák, illetve a 

modern, továbbgondolt, új felhasználási módú szőtteseket. A kiállítás keretein belül a két 

mester szövésre oktatta az érdeklődőket, főként gyermekeket. És szép számban voltak 

érdeklődők.  

 

Júniusban kistarcsai és torjai gyerekek részvételével „Testvértelepülés Tábor” volt Kistarcsán. 

A heti program keretén belül  tárlatvezetéssel egybekötve megtekintették a Szlovák Néprajzi 

Gyűjteményt is.  

 

A KSZNÖ elnöke és helyettese megtekintették a rákoskeresztúri szlovák önkormányzat 

képviselőjének  „Fényvilágom” című fotókiállítását, melynek az Angyalföldi Szlovák 
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Önkormányzat  adott helyet. A fényképek mellett a Keresztúr Asszonykórus szlovák 

népdalcsokrának előadása is emelte a rendezvény fényét. 

 

A Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportjával együtt az elnök részt vett a 

Budapest 16. Kerület Szlovák Önkormányzatának „Ugorj be egy fánkra” rendezvényén, 

valamint  Dabas-Sári szlovák asszonykórusának évfordulós ünnepségén. 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

                                                     

                                                     33/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete sikeresnek értékeli 

és elfogadja az elnök 2019. I. félévben megvalósult programokról szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

4.  Felkészülés a Tulipán Szlovák Folklórtalálkozó és Görhönyfesztiválra és színházi 

előadásra 

 

Szabóné Tóth Katalin az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

 

A Kulturális Hét rendezvényeinek megbeszélése: szlovák nyelvű színházi előadás, Tulipán 

Szlovák Folklórtalálkozó, Görhönyfesztivál 

 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület által rendezett Kulturális Hét rendezvényeiben a Kistarcsai 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: KSZNÖ) is részt vesz. Szeptember 13-

án a tótkomlósi illetőségű Szlovák Színjátszó Csoport Drotár című szlovák nyelvű darabját 

tekinthetik meg az érdeklődők. 

Az előadásra meghívják a környékbeli szlovák települések és a budapesti székhelyű 

Tótkomlós Barátainak Köre érdelődőit is. 

 

A Tulipán Szlovák Folklórtalálkozóra a helyi Pannónia Néptáncegyesület tagjain kívül 

meghívták a csővári Muskátli Hagyományőrző, a szarvasi Tessedik, a Lipa és a Keresztúr 

Tánccsoportokat, Liska Veronika énekest, Cinkota - Csömör és Rákoskeresztúr énekkarait.  

 

A Görhönyfesztiválra az idén is benevez a KSZNÖ, igyekszik a tőlük elvárt színvonalon 

teljesíteni a helyi szlovák gasztronómia egyik kedvenc ételének elkészítését. 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 
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A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

34/2019. (VIII.27.) sz. határozat 

 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a szlovák nyelv, 

kultúra ápolása céljából a 2019. szeptember 13-án a tótkomlósi amatőr  színjátszó 

csoport által megtartandó Drotár című szlovák nyelvű színházi előadással kapcsolatban 

felmerülő költségeket, 40.000 Ft-ot, saját költségvetése terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

35/2019.(VIII.27.) sz. határozat 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a szlovák kultúra, 

néphagyományok, táncmotívumok, a nyelv és a folklór ápolása érdekében 2019. 

szeptember 14-én a „Tulipán” Szlovák Folklórtalálkozó rendezvény lebonyolításával 

járó (útiköltség, művészeti tevékenység) 250. 000 Ft költséget az önkormányzat saját 

költségvetéséből biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

                                                      36/2019.(VIII.27.) sz határozat 

 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a szlovák 

hagyományok, gasztronómia jegyében a Görhönyfesztivál görhönysütő versenyébe 

benevez, az ezzel járó költségeket (nevezési díj, alapanyagok, eszközök), 50.000 Ft-ot 

vállalja és saját költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 
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A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

                                                     37/2019.(VIII.27.) sz határozat 

 

 

 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

Görhönyfesztivál szervezésével kapcsolatos beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

 

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

 

5. Egyebek 

 

 

Szabóné Tóth Katalin elnök rövid beszámolót tartott a Gádorosi Ízek fesztiváljáról, ahol a 

kistarcsai Szlovák Nemzetiség képviseletében 2 fő részvételével görhönyt sütöttek.  

Az elkészült görhöny elnyerte a látogatók tetszést, mindenkinek nagyon ízlett. A fesztiválon a 

két település közös testvérvárosa Torja is képviseltette magát. 

 

Közmeghallgatás helyének és időpontjának egyeztetése: 2019. szeptember 28. 15.00 órakor a 

Civilházban. 

 

 

További hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.  

 

 

 

 

 

 

 

 Szabóné Tóth Katalin Orlik Károlyné 

 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 


