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Pesterzs6bet Szlovdk dnkorm drlo,yzatr-
(,,Slovenskd samosprdva Pesterzsdbetu')

Jesyz6kiinyv

Kdsziilt kiztir6lag magyar nyelven Pesterzs6bet Szlovik Onkormrinyzata (,, Slovenski
samosprdva Pesterzsibetu") 2020. szeolember 07-in 15.00 6,rai kezdettel Budapest F6v6ros
)O(. kertilet Pesterzsdbeti Polgrirmesteri Hivatal I. emeleti Kisterm6ben. (8p,. )O(. ker.
Kossuth Lajos t6r 1.) rendkivtili nyilt iildst tart, amelyre Ont tisdelettel meghivom.

Jelen vannak: A,rgyelin Erzs6bet Katalin eln6k
Miskovicz Prfl elndk-helyettes
K6czirirur6 dr. Pohl M6nika aljegyzb
Koviics Eszter alpolg6rmester urhdlgy
Marosin6 Benedek Ildik6 jegyz6kiiryruvezet6, nemzetis6gi

referens
Trivol volt: Szentes L6sd6n6

/,rgryelin Erzs6bet Katalin: Kdsz<inti a megielenteket, meg6llapitja, hogy Pesterzs6bet Szlovrik
Onkormrinyzata megv{ilasztott 3 tagj6b6l 2 k6pvisel6 van jelen, az iil6s hatrlrozatk6pes az
megnyitja.
Javaslatot tesz ajegyz6kiinyv-hitelesit6 szem6ly6re. Javasolj4 hogyjegyz6kdnyv-hitelesit6nek
Miskovicz Pril k6pvisel6t vrflassza meg a testiilet.
Szav azdsra teszt fel elhangzott javaslat6nak elfogadris6t.
Meg6llapitj4 hogy ajelenl6v6 3 kdpvisel6 2 igen 0 nem 0 tart6zkod6ssal elfogadja azt.

3212020. (tX. 07.1 PSZO hatirozat
Pesterzsdbet Szlovrik Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete rigy ddn! hogy
a 2020. szeptember 07-i iil6s6n Miskovicz Pril elniik-helyettest v6lasztja meg jegyz6kdnyv-
hitelesit6nek.

Felel6s: elndk
Hal6rrd6: azonnal

Arsve n Erzsdbet Katalin: Javasolj4 bogy az iilds napirendi pontjait a Meghiv6 szerint
fogadjr4k el.
Szavazisra teszi fel az ii16s napirendi pontjainak elfogadtis6t.
Megdllapitja, hogy ajelenl6v6 3 k6pvisel6 2 igen 0 nem 0 tart6zkod6ssal elfogadja azt.



K6pvisel6-testiilete rigy diint, hogy
a2020. szeptember 07-i iil6s6nek napirendi pontjait az al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat 2020. szeptember 9-6n Budapest F6vdros SzIovAk Onkormrinyzata 6ltal
rendezendd megeml6kez6sen tiirt6n6 r6szv6telre, sircsokor elhelyez6s6re.
El6ad6: Elndk

2. Egrebek
El6ad6: Elnitk

&!s!@ elniik
[g!i5!!6: azonnal

,4reye16n Erzs6bet Katalin: Megnyitja az 1. napirendi pontot: Javaslat 2020. szeptember 9-6n
Budapest f,'6vdros Szlovdk dnkormr[nyzata 6ltal rendezendd megeml6kez6sen tlirt6n6
r6szv6telre, sircsokor elhelyez6s6re.

El6ad6: Elntik

Argyel6Ln Erzsdbet Katalin: Az el<iterjeszt6st minden k6pvise16 megkapta, az olvasta. Kdri, hogy
amennyiben van 6szrev6telre, azt most tegy6k meg. Javasolja az el6terjeszt6s halilozati
j avaslatit elfogad6sra.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A F6vrirosi Szlovrik Onkormriny 2at2020. szeptember 9-6n megemldkezdst szervez a budapesti

szloviiks6g jeles szem6lyis6g6nek - az id6n mrircius 23-6n e1hrm1't Petr6 Liszl6 - tisZelet6re.

Petr6 L6sz16 meghatriroz6 ala\ia volt a kdz6ss6gnek, 15 dven keresztlil tdltdtte be a budapesti

szlov6k iskola igazgatdi poszt16t, valamint tdbb cikluson 6t a Budapest VI. keriileti Szlov6k

Onkormrinyzat elndki tiszt6t, s egyike volt a F6v6rosi Szlov6k Onkormdayzat alapit6inak. A
szlov6k indentit is megtartrisrihoz szorosan hozzittxtozik, hogy ne felejtstik el, ki 6s mit tett

azdrt, hogy a szlov6k nemzetis6gi 6nkorm6nyzat, ds a F6vrlrosi Szlovri.k Onkormdnyzat

megalakulhatott, 6s 5 6venkdnt rijra 6s rijra megalakulhat. igy van lehet<isdg tov6bb vinni, ds

ripolni a szlovrik kultunit, miivdszetet.

Javaslom, hogy a PSZO vegyen 16 srt arcrdezvlryen, megemldkezdsen, melynek rdszetk€pezi
az elhuryt sirjr{nak felkeres6se a Koznai utcai Uj Kdztemet6ben. Testiiletiink ebb6l az

alkalomb6l sircsokorral tiszteleg Petr6 Lrlszl6 ernldkdnek. Javaslom, I db sircsokor

megvrisrirldsrit brutt6 ndgyezer forint 6rt6kben, mely teljesit6st k6vet6en ritutal6ssal fizetend6.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az alibbi hatirozati javaslatot sziveskedjenek

elfogadni.

HATAROZATI JAVASLAT:

1. R6szt vesz Petr6 Lhszl6 a budapesti szlovr[ks{g jeles szem6lyis6g6nek - az id6n

mdrcius 23-6n elhunyt-, tisztelet6re rendezend6 Fdvdros Szlovdk Onkorminyzat



2020. szeptember 9-i megeml6kez6s6n, rendezv6ny6n, melynek r6sz6t k6pezi az

elhunyt sirj6nak felkeres6se a Kozmai utcai ilj Kiiztemet6ben. Testiiletiink ebb6l
az alkalomb6l sircsokorral tiszteleg Petr6 L6szl6 eml6k6nelc A sircsokrot brutt6
4.000 f,'t-. 6rt6kben a sajit kdlts6gvet6s6b6l 6tutal6ssal biztositja.

2, Forrisa: a 2020. 6vi miik6d6si t{mogalis.
[gg!gge!e!: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben itcsoportosit6ssal biztositja.

Felel6s: Elntik

Hat{rid6: Adott

Argyelrin Erzs6bet Katalin Szavazisa teszi fel az el6terjeszt6st halfuozati javaslatrlt
elfogadrisra.
Megrillapitja, hogy a jelenl6v6 3 k6pvisel6 2 igen 0 nem 0 tart6zkoddssal elfogadja azt.

3 4 12020. fiX . 07.\ PSZ9 hatdrozat
Pesterzs6bet Szlovik Onkorrninyzata K6pvisel6-testiilete riry diint, hory

1. R6szt vesz Petr6 Lr[szl6 a budapesti szlovrflksdg jeles szem6lyis6g6nek - az id6n
mircius 23-6n elhunyt-, tisztelet6re rendezend6 F6vdros Sztovrik dnkormdnlzat
2020. szeptember 9-i megeml6kez6s6n, rendezv6ny6n, mellmek r6sz,6t k6pezi az

elhunyt sirjinak felkeres6se a Kozmai utcai ilj Kiiztemet6ben. Testiiletflnk ebb6l
az alkalomb6l sircsokorral tiszteleg Petr6 Liszl6 eml6k6nek A sircsokrot brutt6
4.000 Ft-. 6rt6kben a sajdt kiilts6gvet6s6b6l rltutalissal biztositja.

2. Forrdsa: 12020.6vi mtkiid6si timogatis.
1@: a 2020. €xi kdlts6gvet6s6ben ftcsoportosit6ssal biztositja.

$!g$q: Elniik

Hat6rid6: Adott

Irsye1fu1 Erzs6bet Katalin: B ezixla a napnendet.

.Argvelan Erzsdbet Katalin: M egnyitja a2. napirendi pontot: Eryebelc
El6ad6r Elniik

Miskovicz Prfl: Okt6ber 6.-i iinneps6ggel kapcsolatban kdrdez.

Kov6cs Eszter: V ilxzdban elmondj4 hogy m6g bizonytalan a virus miatt, hogy megtartjrik
vagy nem a rendezttdnyt. M6g nincs konkr6t hform6ci6 err61.

A"rq.vel6n Erzs6bet Katalin: Szlov6koknak var egy vend6gkdnyve, azt sznrelndk, ha a

mrisokisban a hivatal segitene.

Marosind Benedek lldik6: A szervez6si oszt6lyvezet6nek kell imi, hogy lehets6ges-e.



r$eve16n Erzs6bet Katalin: Mivel nincs tdbb hozzdszolits az iil6shez, igy bez64a a Testiileti
til6st.

K. m. f.
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Pesterzs6bet Szlovrik Onkorminyzata
(Slovensl<a samosprdva Pe sterzsdbe tu)

Budapest F6vriros XX. keriilet
Pesterzs6beti Polgrlrmesteri Hivatal
P6nziiryi 6s Szr{mviteli Osztily

Lehoczki P6tern6
Oszt6lyvezet6 Asszony r6sz6re

Tisztelt Oszt6lyvezetd Asszony !

Mell6kelten megkiilddm a Pesterzs6bet Szlovrik Onkorm{nyzata (Slovenskd samosprdva
Pesterudbetu) 2020. szeptember 09-6n megtafiott Kdpvisel6-testiileti ril6sen, kdsziilt
hat6rozatot.

Budapest, 2020. szeptember 9.

Arryeldn Erzs6bet Katalin s.k.

elniik
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Atvetem \
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Pesterzsdbet Szlovik 0nkormin tzata (,,Slovensktt samosordvo Pesterzsibetu")
2020. szeptember 07-i iil6s6n elfoeadott hatdrozatok listdia

3212020. flX.07.) PSZ6 hatrirozat
Pesterzsdbet Szlovrik dnkormanyzata K6pvisel6-testiilete tigy ddnt, hogy
a 2020. szeplember 07-i iil6s6n Miskovicz Pril elnok-helyettest v6lasaja meg jegyz<ikdnyv-
hitelesit6nek.

Felel6s: eln<ik
Hatririd<i: azonnal

33 t2020, (lX . O7.l PSZO h^tilrozzt
Pesterzsdbet SzlovAk Onlormrlnyzata K6pviselS-testiilete rigy ddnt, hogy
a 2020. szeptember 07-i iil6s6nek napirendi pontjait az alAbbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat 2020. szeptember 9-6n Budapest F6vdros Szlov:ik Onkormdnyzata 6ltal
rendezend6 megeml6kez6sen tiirt6nd r6szv6telre, sircsokor elhelyez6s6re.
El6ad6: Elniik

2. Egrebek.
El6ad6: Elniik

Felel6s: elniik
Hatdrid6: azonnal

3412020. (lx . 07.\ PSZ.p hatilroznt
Pesterzs6bet Szlovrik Onkorm Anyzatt K6pviselS-testiilete riry diint, hory

1. R6szt vesz Petrti Lflszld a budapesti szlovdksdg jeles szem6lyis6g6nek - az id6n
mdrcius 23-dn elhunyt-, tisztetet6re rendezend6 F6vriros Sztovdk Onkormrinyzat
2020. szeptember 9-i megeml6kez6s6n, rendezv6ny6n, melynek ftsz6t k6pezi az

elhunyt sirjdnak felkeres6se a Kozmai utcai Iij Kiiztemet6ben. Testilletiink ebb6l

az alkalombtil sircsokorral tiszteleg Petr6 L6szl6 eml6k6nek. A sircsokrot brutt6
4.000 Ft-. 6rt6kben a sajit kiilts6gvet6s6b6l 6tutal6ssal biztositja.

2. $,e: a 2O20. 6ryi mtkiid6si tdmogatis.
Fedezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben :itcsoportosltr{ssal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hatdrid6: Adott



Pesterzs6bet Szlovdk 6nkormrlnyzata
(Slovenski samosprdva Pesterzsdhetu)

Kivonat

a Pesterzs6bet Szlovdk 6nkorminyzata (Slovenski samosprdva Peslerzsdbetu) 2020.
szeptember 07.-i Kdpvisel6-testtileti iildsen hozott hatrirozatrir6l.

34/2020. 0X . 07.) PSZ$ hatdrozat
Pesterzs6bet Szlovik Onkorminyzata K6pvisel6-test0lete rfiry d6nt, hogy

1. R6szt vesz Petr6 Lfiszlf a budapesti szlovriksdg jeles szem6lyis6g6nek - az id6n
mdrcius 23-6n elhunyt-, tisztelet6re rendezend6 F6vdros Szlovrik 6nkorminyzat
2020. szeptember 9-i megeml6kez6s6n, rendezv6ny6n, melynek r6sz6t kfipezi az
elhunyt sirjr{nak felkeres6se a Kozmai utcai tj Kiiztemet6ben. Testiiletiink ebb6l
az alkalomb6l sircsokorral tiszteleg Petr6 L6szl6 eml6k6nek A sircsokrot brutt6
4.000 Ft-. 6rt6kben a sajrit kdlts6gvet6s6b6l dtutal6ssal biztositja.

2. !g: a2020.6vi miikiid5si tdmogatis.
@!E!: a 2O20. 6vi k6lts6gvet6s6ben Stcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hatirid6: Adott

Budapest, 2020. szeptember 07.
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PESTf,RZSf,BET SZLOY AK
6n ronprANvzlrA/sLovENsKA
s.q.N{ospnAva prs.ruRzsEnnrul

l20l Budapest. Kossuth Lajos t€r l.
wwN.peslerzsebet.hu

!!ggg Javaslat 2020. szeptember 9-6tr Budapest Fdvdros
Szlovrk 6nkorminvzata 6ltal rendezend6
megeml6kezdsen t0rten6 r6szv6telre, sircsokor
elhelyezes6re,

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A F6varosi Szlovi4k Onkorm6nyzal2020. szeptember 9-6n megeml€kezest szervez a budapesti szlovriks6g jeles

szemdlyisdgdnek - az iddn m6rcius 23-rin elhunyt Petr6 LAszl6 - tisztelet6re. Petr6 L{szli meghatiltozi alakja volt
a kitzossdgnek, 15 dyen keresztiil toltotte be a budapesti szlov6k iskola igazgat6i posztjat, valamint tobb cikluson

iit a Budapest VI. keriileti Szlovrik Onkormdnyzat elnoki tisztd! s egyike volt a F6v6rosi Szlovr& Onkormr4Lnyzat

alapit6inak. A szlovl& indentit6s megtafias6hoz szorosan hozzatartozik, hogy ne felejtsuk el, ki ds mit tett azdrt,

hogy a szlov6k nemzetisdgi 6nlorm6nyzat, ds a F(iverosi Sztov6k Onkorm6nyzat megatakulhatott, ds 5 dvenkdnt

rijra ds [jra megalakulhat. igy van lehet6sdg tov6bb vinni, 6s 6polni a szlov6k kulturdt, miivdszetet.

Javaslom, hogy a PS ZO v egy et rdszt a rendezvdnyen, megem ldkezdsen, m elynek ftszetkepezi az elhunyt si{ 6nak

f€lkeresdse a Kozmai utcai Uj Koaemet<iben. Testiilettlnk ebb6l az alkalomb6l slrcsokorral tiszteleg Petro L6sd6
emldkdnek. Javaslom, I db sircsokor megv6serlasat brutt6 ndgyezer forint drtdkben, mely teljesitest kdvetoen

atutaldssal fizetend6.

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy az at6bbi hat6rozati javaslatot sziveskedjenek elfogadni. A hatarozati
javaslat elfogadds6hoz egyszerii tdbbsdg szuksdges.

HATAROZATI JAVASLAT:

l R6szt y€sz Petr6 L6szl6 a budapesti szlov{ksig jeles szemdlyis6g6nek - az id6n m6rcius 23-iin

elhunyt-, tisztelet6re rendezend6 F6viros Szlov6k Onkorminyzat 2020. szeptember 9-i
megeml6kez6s6n, rendezvdnyen, melynek r6szdt kipezi az elhunyt sirjdnak felk€res6se a Kozmai
utcai tlj Ktiztemet6ben, Testiiletllnk ebbdl az alkalombdl slrcsokorral tiszteleg Petr6 Ldszl6

eml6k6rek A slrcsokrot brutt6 4.000 Ft-.6rt6kben a sajdt kiilts6gvetes6bdl litutaldssal lriztositja.

2. Forr6sa: a 2020.6vi miikdd6si t6mogat6s.
Fedezetdt: a 2020. 6vi kdltsqvetds6ben itcsoportosit{ssal biztositja.

E9!s!6: Elnok

Haniridd: Adott

Az eloterjesztdst kdszitette: Marosind Benedek Itdik6 nemzetisdgi referens

Budapest, 2020. auguszhrs 31.

/1{G:iF^ ,1'*"&L t -t
Argy€l6n'ErzsGbet Katalin
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Pozv:inka

Slove,nski{ sarnospr6va EudapeSti Vds srdedne po4iva na podu.jatie venova-n6 parniatke b1ival6ho

riaditel'a Slovenskej Skoly v EudapeSti, zakJadajfceho dlena SSE, dlhorodn6iro predsedu

siovenskdho volendho zboru VI. obvodu Ladislava Fetra.

Pri tejto prileZitosti dia 9. septembra 2020 spolodne navStivirne hrob zosnuldho na Novom
vere.inorn cintorine (Uj k<iztemet6 - 1 108 Budapest, Koana u. 8- i 0). Zraz irdastmkov bude
pri hlavnom vchode do eintorina o 1 1.00 hodine.

Z cintor{na sa presunieme do divadetnej siene na Ulici Akad6mie d. 1, kde o 13.00 hodine
liter6my historik Karol Wlachovsky predstavi 2. rydanie knihy ,,Slovensk6 Eudapedf", ktorej
autorom je zosnuiy Ladislav Petro.

Prezent6ciu knihy bude sprev6dzaf kultumy prograrr, ktoqy' pripravia pedag6govia a Ziaci

slovenskej Skoiy v Budape5ti.

Udast' prosftne do najsk6r ozn6mit'na emailovfi adresu sekretariritu SSB: ssambB]@gEaiLqqrn

Meghiv6

,A F6varosi Szlovrik Onkormrinyzat tisztelettel meghivja Ont a ndhai Petr6 Ldszl6, a budapesti

szlovriJr iskola volt igazgat6ja. az FSZO egyik alapft6ja ds a VI. ker. Szlovrik Onkormrinyzat

hossai id6n 6t volt elndke eml6k6nek szentelt rendezvdrtyrc.

Ennek keret6ben 2020. szeptember 9-6n ktizdsen felkeressiik az elhunytsrak az Uj Kdzterret6ben
(1 108 Budapest" Kozma u. 8-10) tal6lhat6 sirj6t. Tal6lkoz6 a temet6 f6bejriralSndl 1 1.00 6rakor.

Ezt kdvet<ien a rdsztvev6k iitmennek az Akad6inia u. 1. szirn alatt taL41hat6 szinhdzterembe, ahol

13.00 6rakor Karol Wachovskf irodalomtdrt6ndsz bernutatja Petr6 L6szl6 ,,Szlovri.k Budapesl"
cimti kdnyvdnek mrisodik kiad6s6t.

A ktinyvbemutat6t a budapesti szlov6k iskola tanrirai 6s di6kjai 6ltal dsszeiiliitott kulturilis
program kisdri.

K6rj,iik, hogy a fenti rendezv6nyen val6 r6szv6tel6t min6l hamarabb jeiezza a F6vriLrosi Szlovrik
Onkormanyzat titkrirs6grinak e-mail cim6n: ssambo@gmaii.com

***



Jelenl6ti fv

Pesterzs6bet Szlovik Onkorminyzata
(rrSlovensk6 samospr6va Pesterzs6betu")

2020. szeptember 9-i K6pvisel6-testiileti iil6sr6l

Jelen vannak:

Argyel6n Erzsdbet Katalin elndk

Miskovicz P6l

Szentes L6szl6n6

elndk-helyettes

k6pviselo

Marosin6 Benedek Ildik6 jegyzok.vez.
nemzetisdgi referens

Meshivottak:

Dr. Demjanovich Orsolya jegyz6

K6cziiu:n€ Dr. Pohl M6nika aljegyz<i

Kov6cs Eszter alpolg6rmester

Kov6cs Andnis szervezisi osztirlyvezeto

Lehoczky P6temd p6nziigyi ov.
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TItGHIU6

Budapest Pesterzs6bet Szlovdk dnkormdnyzata (Slovensk6 samosprdva Pesterzs6betu)
Kdpvisel6-testiilele 2020. szeptember 07-6n 15.00 6rakor, a Budapest F6v6ros XX. keriilet
Pesterzs6beti Polgrirmesteri Hivatal I. emeleti Kistermdben (Bp,. )O(. ker. Kossuth Lajos t6r
1.) rendkiviili nyilt iil6st tart, amelyre dnt tisztelettel meghivom.

Napirendi pontok iavaslata:

1. Javaslat 2020. szeptember 9-6n Budapest f,'6v6ros Szlovdk Onkorminyzata 6ltal
rendezend6 megeml6kez6sen tdrt6n6 r6szv6telre, sfrcsokor elhelyez6s6re. (anyag
k6s6bb)
El6ad6: Elniik

2. Eryebelc
El6ad6: Elntik

Budapest, 2020. augusztus 31.

Arryelin Erzs6bet Katalin sk,
elniik

Kania:
PSZ0 kdpyisel6k (3)
dr. Demjanovich Orsolya jegyzo
K6cziAnne dr. Pohl Monika aljegyzo
Koviics Esaer alpolg6rmester
Lehoczky Pdternd pdnziigyi ov.
Koviics Andriis jegyzoi megbizott
Marosine Benedek Ildiko nemzetisegi referens

Kdrem, hogt elkBriilhetetlen tdvolmaradasdt a + 36 1283-0391. telefonszamon, illetve a + 36
1289-2550. fax-szdmon, ttagt a marosine.benetlek ildiko@,pesterzsebet.hu e-mail cimen
elezni dk.



2020.08.31. Levelek - marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

Megh[vo

Marosinr5 Benedek lldik6

H 2020. 08. 31. 11:52

cimzer:Erzs6bet Katalin Argyel6n <argyelan.erzso@gmail.com>i miskovicz.pal@gmail.com < miskovicz.pal@gmail.com>;
klvancsimary@freemail.hu < kivancsimary@freemail.hu >; Jegyz6 <jegyzo@pesterzsebet.hu>; Koczi6nn6 dr Pohl M6nika
< koczianne.pohl. mon ika @ pesterzsebet.hu >; Kovecs Eszer < kovacs.esaer@pesterzsebet. hu >; Kovecs And riis
< kovacs.and ras@ pesterzsebet.hu >; Lehoczki P6tern6 <lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu>; Marosine Benedek lldik6
< marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu >;

0 1 melleklet (61 KB)

meghiv6 szlovrk.doc;

Marosin6 Benedek Ildik6
r-remzetis6gi referens

Budapest Fcivriros XX. keriile t

PesteIZsebeti Polgionesteri Hivatal
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