
Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének

1. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2010. október 15-én 16:00 órai kezdettel a 
               szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület alakuló üléséről.

Jelen vannak:Petyerák Mária  képviselő
Szobonya Istvánné képviselő
Kucsera Andrásné képviselő
Zachar Kázmérné képviselő

                       
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző

Meghívottak: Styevó Gábor polgármester
Sági Judit HVB elnök

                               
Az ülés korelnöke: Szobonya Istvánné képviselő
                  
A  korelnök  köszönti  a  képviselő-testület  alakuló  ülésén  megjelenteket.  Tájékoztatásként 
elmondja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 
30/D. §(2) bekezdése szerint az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti. Az 
elnök eskütételéig és illetményének megállapításáig vezeti az ülést. 

Megállapítja, hogy (a megválasztott 4 fő képviselő közül 4 fő jelen van, tehát) az ülés 
határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőjének javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.

A korelnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 4 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja: Zachar Kázmérné képviselőt

A korelnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 3  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja.

A korelnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről , 
megbízólevelek átadása.

      Előterjesztő: Sági Judit HVB elnöke
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2. A képviselő-testület tagjainak eskütétele.
Előterjesztő: Szobonya Istvánné korelnök

3. Elnök, elnökhelyettes megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Szobonya Istvánné korelnök

4. Elnök, elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Szobonya Istvánné korelnök

5. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására.
Előterjesztő: elnök

     6.    Egyebek

A korelnök szavazást kér napirendi javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 4 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Szobonya Istvánné korelnök: felkéri a helyi választási bizottság elnökét a választás végleges 
eredményének ismertetésére.

Sági Judit HVB elnöke: köszönti a képviselő-testület tagjait és minden jelenlévőt. Részletes 
tájékoztatást ad a 2010. október 3-án megtartott települési szlovák kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásának végleges eredményéről.
A választás eredményes volt.
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás napján: 83 fő.
A szavazóként megjelentek száma: 56 fő.
A választópolgárok: 67 %-a ment el szavazni.
Jogorvoslat nem volt.

A szlovák kisebbségi önkormányzati választáson          érvényes szavazatok 
                                      5 fő képviselő jelölt indult

Petyerák Mária MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ 44
Szobonya Istvánné                 MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ 43
Kucsera Andrásné                  MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             39
Zachar Kázmérné                   MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             39
Fazekasné Sajben Beatrix      MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             22

A megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képviselő-testület 
tagjai:

Petyerák Mária
Szobonya Istvánné
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Kucsera Andrásné
Zachar Kázmérné

Szobonya Istvánné korelnök: megköszöni a tájékoztatót és felkéri Sági Judit HVB elnökét, 
hogy adja át a képviselőknek a megbízólevelet.

Sági Judit HVB elnöke név szerint szólítja a képviselőket és átadja a megbízóleveleket.

2. Napirend tárgyalása

Szobonya  Istvánné  korelnök:  a  Nek.Tv.  30/D.§  (3)  bekezdése  alapján  a  települési 
kisebbségi önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő első 
ülésen a 67. § szerint esküt tesz. Az esküt mindenképpen le kell tenni, tekintettel arra, hogy az 
eskü letételéig a képviselő nem gyakorolhatja a jogait.

Sági Judit HVB elnöke előmondása alapján történik a képviselők eskütétele.
A képviselők az alábbi esküt tették le:

67. § Az e törvény 30/D. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti eskü szövege:
„Én .........................................  (név) mint a nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti 

……….  kisebbségi  közösség  tagja,  esküszöm,  hogy  képvisel i  tisztségem  ellátása  során  kisebbségiő  
közösségemhez  h  leszek,  az  Alkotmányt  és  a  jogszabályokat  megtartom,  a  tudomásomra  jutott  titkotű  
meg rzöm,  munkám során  választóim akaratához  híven,  lelkiismeretesen  járok  el,  minden  igyekezetemmelő  
a ......................................  kisebbség (kisebbség megjelölése) anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a 
meg rzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tev  meggy z dése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”ő ő ő ő

Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A korelnök bejelenti, hogy a képviselő-testület megalakultnak tekinthető.

3. Napirend tárgyalása

Szobonya Istvánné korelnök: Az 1993. évi LXXVII. Törvény 30/N § (1) bekezdés és 30/H 
§ (3) bekezdés értelmében a megalakult testület a tagjai közül minősített (3 igen) többséggel 
társadalmi megbízatású elnököt, valamint elnökhelyettest választ.

Petyerák  Mária  képviselő:  ki  volt  korábban  az  elnök  és  elnökhelyettes?  Én  elnöknek 
javasolom Kucsera Andrásnét, elnökhelyettesnek Zachar Kázmérnét.

Szobonya Istvánné korelnök: megkéri a jelölteket, hogy nyilatkozzanak arról, elfogadják-e a 
jelölést, valamint arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen történjen az elnök és elnökhelyettes 
megválasztása.

Kucsera Andrásné elnökjelölt: a jelölést elfogadom és belegyezem a nyilvános tárgyalásba.
Továbbá bejelentem személyes érintettségemet.
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Zachar Kázmérné elnökhelyettes jelölt:  a jelölést  elfogadom és belegyezem a nyilvános 
tárgyalásba. Továbbá bejelentem személyes érintettségemet.

Szobonya Istvánné korelnök: javasolja az elnök jelölt személyes érintettségére vonatkozó 
bejelentés elfogadását.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (4 fős jelenléttel 3 fő szavazott 3 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

1/2010.(X.15.) számú kt határozat
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kucsera Andrásné elnök jelöltet 
az  Nek.tv..30/H.§  (2)  bekezdésére  hivatkozással  kizárja  az  elnök  megválasztásának 
döntéshozatalából.

Szobonya  Istvánné  korelnök: javasolja az  elnökhelyettes  jelölt  személyes  érintettségére 
vonatkozó bejelentés elfogadását.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (4 fős jelenléttel 3 fő szavazott 3 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

2/2010.(X.15.) számú kt határozat
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zachar Kázmérné elnökhelyettes 
jelöltet  az  Nek.tv.  30/H.§  (2)  bekezdésére  hivatkozással  kizárja  az  elnökhelyettes 
megválasztásának döntéshozatalából.

Szobonya Istvánné korelnök: javasolja, hogy az elnök és elnökhelyettes megválasztása nyílt 
szavazással történjen.

A korelnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 4 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

3/2010.(X.15.) számú kt határozat
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az elnök 
és elnökhelyettes személyének megválasztásáról nyílt szavazással dönt.

Szobonya Istvánné korelnök szavazást kér Petyerák Mária képviselő részéről,
az elnök személyére  tett javaslatának elfogadására.
Elnökjelölt Kucsera Andrásné.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 4 fős jelenléttel 3 fő szavazott 3 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

4/2010.(X.15.) számú kt. határozat
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete (minősített  többséggel)  a 
képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  2010.  október  15.  napjától  Kucsera 
Andrásnét elnöknek megválasztotta.
Határidő: azonnal.

Az elnök esküt tesz  a képviselő-testület előtt. Az esküt a korelnök veszi ki.
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Az elnök az alábbi esküt tette le:

67. § Az e törvény 30/D. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti eskü szövege:
„Én .........................................  (név) mint a nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti 

……….  kisebbségi  közösség  elnöke,  esküszöm,  hogy  képvisel i  tisztségem  ellátása  során  kisebbségiő  
közösségemhez  h  leszek,  az  Alkotmányt  és  a  jogszabályokat  megtartom,  a  tudomásomra  jutott  titkotű  
meg rzöm,  munkám során  választóim akaratához  híven,  lelkiismeretesen  járok  el,  minden  igyekezetemmelő  
a ......................................  kisebbség (kisebbség megjelölése) anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a 
meg rzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tev  meggy z dése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”ő ő ő ő

Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szobonya Istvánné korelnök szavazást kér Petyerák Mária képviselő részéről,
az elnökhelyettes személyére  tett javaslatának elfogadására.
Elnökhelyettes jelölt Zachar Kázmérné.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 4 fős jelenléttel 3 fő szavazott 3 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

5/2010.(X.15.) számú kt. határozat
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete (minősített  többséggel)  a 
képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  2010.  október  15.  napjától  Zachar 
Kázmérnét elnökhelyettesnek megválasztotta.
Határidő: azonnal.

Az elnökhelyettes esküt tesz  a képviselő-testület előtt. Az esküt az elnök veszi ki.
Az elnökhelyettes az alábbi esküt tette le:

67. § Az e törvény 30/D. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti eskü szövege:
„Én .........................................  (név) mint a nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti 

SZLOVÁK  kisebbségi  közösség  elnökhelyettese,  esküszöm,  hogy  képvisel i  tisztségem  ellátása  soránő  
kisebbségi közösségemhez h  leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkotű  
meg rzöm,  munkám során  választóim akaratához  híven,  lelkiismeretesen  járok  el,  minden  igyekezetemmelő  
a ......................................  kisebbség (kisebbség megjelölése) anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a 
meg rzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tev  meggy z dése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”ő ő ő ő

Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirend tárgyalása

Szobonya Istvánné korelnök: ismerteti a Nek.Tv. 30/Q § (1) bekezdésében foglaltakat.

Kucsera Andrásné elnök: bejelenti, hogy elnöki  tiszteletdíj megállapítását nem kéri.

Zachar Kázmérné elnökhelyettes: bejelenti, hogy elnökhelyettesi tiszteletdíj megállapítását 
nem kéri.

A képviselő-testület a bejelentéseket tudomásul veszi.

A korelnök átadja az ülés vezetését az elnöknek.
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Kucsera Andrásné elnök: javasolja, hogy képviselői tiszteletdíj se legyen.

Szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 4 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

6/2010.(X.15.) számú kt határozat
A  Nézsa  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a 
képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: Kucsera Andrásné elnök

5. Napirend tárgyalása

Kucsera Andrásné elnök: tájékoztatja a képviselő-testületet a Nek.Tv. 25.§ a) pontjáról.
Az alakuló ülést követő három hónapon belül meg kell határozni a szervezeti és működési 
szabályzatot. Megbízást kér a szabályzat elkészítésére.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 4 fős jelenléttel 4 fő szavazott 4 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

7/2010.(X.15.) számú kt határozat
A  Nézsa  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Kucsera 
Andrásné elnököt a szervezeti és működési szabályzat - annak hatályos jogszabályok szerinti - 
elkészítésével.
Határidő: 2011. január 11.
Felelős: Kucsera Andrásné elnök

6. Napirend tárgyalása

Styevó  Gábor  polgármester: köszönti  az  alakuló  ülésen  jelenlévőket  és  gratulál  a 
megválasztott és megalakult szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselő tagjainak.

Örömét  fejezi  ki,  hogy  a  négy  év  kihagyás  után  sikerült  megalakítani  a  nemzetiségi 
önkormányzatot és reméli, hogy a két önkormányzat sikeresen tud majd együttműködni.

Számít a szlovák nemzetiségi önkormányzat közreműködésére a rózsatövek ültetésében és a 
közelgő idősek napja megrendezésében.

Jó munkát kíván a képviselő-testületnek.

Turcsán Mónika jegyző:  Rövid tájékoztatást  nyújt  a Nek. Tv.-ben foglaltakra.  Felhívja a 
képviselők figyelmét a jogszabály áttanulmányozására és annak betartására. A Polgármesteri 
Hivatal minden segítséget megad a képviselő-testület munkájához.
A  szlovák  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  tanácskozási  joggal  vesz  részt  a  helyi 
önkormányzat képviselő-testületi ülésén.
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A szlovák nemzetiségi önkormányzat részére külön átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével 
átadásra kerül 1 db számítógép, amelyet 2006 óta a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe 
került.  Ugyancsak  átadásra  kerül  a  szlovák  nemzetiségű  önkormányzat  körpecsétje  és 
fejlécbélyegzője.

Kucsera  Andrásné  elnök:  elmondja,  hogy  az  alakuló  ülést  követően  a  szükséges 
intézkedéseket meg fogja tenni a számlanyitást illetően és együttműködési megállapodást is 
köt  a  helyi  önkormányzattal.  A szlovák önkormányzat  irodájának továbbra is  szeretnék  a 
polgármesteri hivatal földszinti irodáját használni. Jelenleg az idősek klubja is ott működik.

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera Andrásné Zachar Kázmérné
Elnök  jkv.hit.
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