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Pesterzs6bet Szlovik dnkormfnyzata

(,Slovenskd samosprdva Pesterzs dbetu")

Jesvzdk6nvv
K6sziilt kizir6l ag magyat nyelven Pesterzs6bet Szlovik Onkorm{nyzata (,,Slovenslai
samosprdva Pesterzsdbetu") 2020. november 02.-dn 15.00 6rai kezdettel Budapest FSviiros
)O(. kertilet Pesterzs6beti Polgrirmesteri Hivatal I. emeleti Kisterm6ben. @p,. )O(. ker,
Kossuth Lajos t6r 1.) rendkiviili nyilt iildst tart, amelyre 6nt tisztelettel meghivom.

Jelen

vannak:

A-rgyetin Erzs6bet

Katalin

Prfl
Szentes L6szl6n6
Kov6cs Andris
Marosind Benedek Ildik6
Miskovicz

elnitk
elndk-helyettes

kdpvisel6
szervezdsi osztATyvezetl

jegyz6kdnywezet6, nemzetis6gi
referens

T6vol volt: -

Argvelln Erzsdbet Katalin: Kdszdnti a megielenteket, megrillapitj4 hogy Pesterzsdbet Szlovrik
Onkormrinyzata megv6lasztott 3 tagi6b6l 3 k6pvisel6 van jeler4 az iil6s hat6rozatk6pes az
mepyitia.
Javaslatot tesz ajegyz6kdnyv-hitelesit6 szemdly6re. Javasolj4 hogyjegyzdkdnyv-hitelesit6nek
Miskovicz Pril kdpvisel6t vrflassza meg a testiilet.

Szavaz{sra teszi fel elhangzott javaslat6nak elfogadrisdt.

Megdllap{tja, hogy a jelenl6v6 3 k6pvisel6 3 igen 0 nem 0 tart6zkod6ssal elfogadja az.

45t2020.

(fl.

02.1

PSZ6 sz. hattuozat

Pesterzs6bet Szlovrik 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy

a 2020. november 02-i iil6s6n Miskovicz Pfl elniik-helyettest vriLlasztja meg jegyz6k0nyvhitelesit6nek.
Fe1e16s:

elndk

Hatririd6: azonnal

Areyel6n Erzs6bet Katalin: Javasolja, hogy az til6s napirendi pontjait a Meghiv6 szerint
fogadjdLk el.

Szavaz6sra teszi fel az iil6s napirendi pontjainak elfogadrisrit.

Meg6llapitja, hogy aje1en16v6 3 k6pvisel6 3 igen 0 nem 0 tart6zkodrissal elfogadja azt,

4 6t

2020.

(\1.

02.\

P

SZO

sz.

hatilrozat

Pesterzs6bet Szloviik dnkormdnyzata K6pvisel6-testiilete

fgy ddnt, hogy
a 2020. november

02-i ill6sdnek napirendi pontjait az al6bbiak szerint fogadja el:

1.

Javaslat Laptop vr{sr{rl6sira.
El6ad6: Elndk

2.

Javaslat a 3812020, (X. 12.) PSZO sz. hat6rozattal kapcsolatos ddnt6s meghozatal6ra.
El6ad6: Elniik

3.

Javaslat a 4ll2O2O. (X.12.) PSZO sz. hatirozathatfllyon
hatdrozat megh ozatalSr a,
El6ad6: Elniik

kivil

helyez6s6re,6s az rij

4. Eryebek
El6ad6: Elniik

[9!d@

elniik

Hatirid6: azonnal
Areyel6n Erzs6bet Katalin: Megnyitja az 1. napirendi pontot: Javaslat Laptop vrisdrl6sdra.
El6adri: Elndk

A.r$zekin Erzs6bet Katalin: Az el6te{esztdst minden k6pvisel6 meEkapta, azt olvasta. K6ri,
hogy amennyiben valakinek van 6szrev6tele, azt most tegye meg. Javasolja az el6terjeszt6s
hatirozati javaslatrit elfogadrisra.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet

!

A PSZO feladatainak elv6gz6s6re, valamint a mai rohan6 vil6ggal tdrt6n6 kapcsolatok tartiisiira,
iipokisara, levelez6sre, 6s egy6b dnkormrinyzati tev6kenysdgre, ma miir elengedhetetlen a
sz6mit6gdp hasmiilata. Javaslom 1 db Laptop megv6sriri6s6t windows oper6ci6s rendszenel.
eg6rrel 6s egdr-paddal, tartozekokkal 6s egy6b kiegdszit6kkel. A megvasarolt laptopot 6s
fentieket, amelynek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz Pal elndk-helyettes haszn6latrira bocs6tja

az inkorm{nyzati tevdkenysdggel iisszeffigg6 feladatok vlgzdse c€1i6b61. A PSZO a fenti
v6siirl6sra a saj6t kdlts6gvet6s6b61 150.000 Ft-ot biaosit. Hatirid6: 2020. december 31-ig.

Fon6sit a 2020. 6vi miikdd6si t6mogatrisb6l,

a

fedezntdt

a

2020. 6vi kdltsdgvet6sdben

6tcsoportositrissal bizto sitj a.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel<itestiiletet, hogy az alabbi hatxozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. Ahatarczati javaslat elfogadfurihoz min6sitett t6bbs6g sziiksdges.

HATI,ROZATI JAVASLAT!
Pesterzs6bet Szlovdk 6nkormdnyzata k6pvisel6-testiilete

fry

diint, hogy

A feladatai elv6gz6s6ren I db Laptopot visirol legk6s6bb 2020. deeember 31-ig, windows
operfci6s rendszerrel, eg6rrel 6s eg6r-paddal, tartoz6kokkal 6s ery6b kieg6szitdkkel. A
megvrlsdrolt laptop tartoz6kait 6s kieg6szit6it, ame\rrek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz
Pdl elntik-helyettes hasznilatdra bocsdtja az dnkorm6nyzati tev6kenys6ggel iisszeffigg6
feladatok v6gz6se c6ljrlb6L A PSZO a fenti v{sirlisra a sajit ktilts6gvet6s6b6l 150.000 Ftot biztosit.

Forr{sdt : a 2020. 6vi miikiid6si timogatisb6l biztositja.

@1{!.:-a

2020. 6vi ktilts6gvet6s6ben dtcsoportosit{ssal biztositja,

Felel6s: Elniik

Hat{rid6: Adott
ArgLelrin Erzs6bet Katalin: Szavazisra teszi

fel az ellteqesztls

hatfuozati javaslatrit

elfogad6sra.

Megdllapif4 hogy ajelenl6v6

47 t 2020.
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3 kdpvisel6 3 igen 0 nem 0 tart6zkodrlssal elfogadja azt.

sz. }lati.l':

ozat

Pesterzs6bet Szlovdk Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete

rigr diint, hogy
A fefadatai elv6gzdsdre. l db Laptopot vdsdrol legk6s6bb 2020. december 31-ig windows
operici6s rendszerrel, eg6rrel 6s eg6r-paddal, tartoz6kokkal 6s egr6b kieg6szitdkkel. A
megvdsfrolt laptop tartoz6kait 6s kieg6szit6it, amelynek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz
Pdl elndk-helyettes haszndlatira bocs6tja az dnkormr[nyzati tev6kenysdggel 6sszelfigg6
feladatok v6gz6se c6ljib6l. A PSZO a fenti visdrlfsra a sajdt kiilts6gvet6s€b6l 150.000 Ftot biztosit.

[q!g;!!-i

a 2020. 6vi mriikiid6si

trimogatisb6l biztositja.

Fedezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hat{rid6: Adott

Arevel6n Erzs6bet Katalin: Bez6rja a napirendet.

.Argyelin Erzsdbet Katalin: Megnyitja a 2. napirendi pontot: Javaslat a 38/2020. (X. f 2.) PSZ6
sz. hat6rozattal kapcsolatos ddnt6s meghozataldra.
El6ad6: Elniik

Katalin: Az el6terjeszt6st minden k6pvise16 megkapta, azt olvasta. K6ri,
hogy amennyiben valakinek vaa dszrevdtele, azt most tegye meg. Javasolja az el6terjeszt6s
.A,re.ve16n Erzs6bet

hatrirozati j avaslatrit elfogad6sra.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A nemzetis6gek jogair6l sml6 2011.6vi CL)fiIX. tdrv6n)'t (tovdbbiakban: Nek tv.) - 2020.
julius 1-i hat6llyal - m6dositotta a 2020. dvi LXVIII. t6rv6ny.
EzalapjinaPSZO ZOZO. okt6ber 12-i K6pvisel6-testiileti iil6stua38/2020. (X. 12.) PSZO sz.
hatfuozatal m6dositotta Szervezeti 6s Miik6d6si Szabalyzalflt. Adminisztr6ci6s hiba miatt
javaslom, hogy e hatitrozat 6. pontj6t helyezze hatrllyon kiviil a Kdpvisel6-testiil et. Ahatirozat
egy6b pontjait nem 6rinti a hatdlyon kiviil helyezds.
Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkez6 hatrirozati javaslatot szfveskedjenek
elfogadni:

....../2020. (XL 02.) PSZO. sz. hatirozat
A Pesterzsdbet Szlov6k Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete

fgy ddnt, hogy

1. a38/2020. (X. 12.) PSZO szhattuozal6. pond6t hatriiyon kiviil helyezi.
2. Utasltja az eln6k0t a sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Felel6s: Argyeldn Erzs6bet Katalin elndk

I{at6rid6:

azonnal

Arg.velrin Erzs6bet Katalin: SzavazAsra teszi

fel az

el6terjesztds hxlu.ozat: javaslati4t

elfogadiisra.

Meg6llapitj4 hogy aje1enl6v6 3 k6pvisel6 3 igen 0 nem 0 tart6zkodrissal elfogadja azt.

48 /2020.

(XI.

02.\ P SZb sz.

hatir ozat

Pesterzs6bet Szlovrik dnkorm ioyzata K6pvisel6-testiilete
rfigy

dtint, hogr

l.

2.

a 3812020. (X. 12.) PSZO szhartdrozat 6. pontjdt hat6lyon kiviil helyezi.
Utasitja az eln6k0t a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felet6s: Argyeldn Etzs6bet Katalin elniik

Hatdrid6: azonnal

Argyeliin Erzsdbet Katalin: Bezi{a

a

, ,rg.yelan Erzsdbet Katalin: Megnyitja
sz.

napiendet.

a 41t2O20.(X.
hatirozat meghozatakira.

a 3 napirendi pontot: Jav aslat

hatirozat hatilyon kiviil helyez6s6re,6s
El6adri: Eln6k

az

ij

12.)

PSZ6

Arsyeliin Erzs6bet Katalin: Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta, azt olvasta. K6ri,
hogy amemyiben valakinek van 6szrev6tele, azt most tegye meg. Javasolja az el6terjesd6s
hatiirozati javaslatrlt elfogadrisra.

Tisztelt K6pviseld-testiilet!
Testiiletiink okt6ber 12-ei tildse 6ta a 2020. november 19-6n tartand6 irodalmi d5lutin az
id6pontjdbaa, a rendezv6ny kiad6saiban 6s a pdnziigyi fedezet6ben is viiltoztak. Ez6rt javaslom,
hogy a 4112020. (X. 12) PSZO sz. hat6rozatot helyezze hat6lyon kiviil. Helyette az atdbbiak
szerint hozzon egy itj hatarozatot.

A PSZO

K6pvisel6-testiil ete ez 6vi programtervdnek megfelel6en szlovrik-magyar nyelvri
irodalmi d6lutrint rendez Garajszki Margit hazai szloviik ir6n6vel,2020. november 19-6n 15.00
6ratr-o1 az alctullisan 6rvdnyes jrirvrinyiigyi int6zked6sek betar&is6va1, Csili Miivel6ddsi Hriz
kdnyr,trir6ban. Nyilt rendezv6nydnek c6lja a kulturakdzvetit6s mellett, hogy az 6rdek16d6k
szimira sz6pirodalmi szemelv6nyek r6v6n bemutassa be a magyarorsziigi szloviik irodalom e
jeles kdpvisel6j6nsk il6dalmi munk6ssdgdt 6s r6ininyitsa a figyelmet az anyanyelven val6
olvasas jelent6sdg6re. A programot k6tetlen besz6lget6ssel egybek6t6tt rill6fogadris z6rja.

Javaslom; Brutt6 45.000 Ft. tiszteletdijat Garajszki Margit r6sz6re kultunilis-mriv6szi
tevdkenysdg cfmen (alanyi ad6mentes szitrnT{ra, 6tutal6ssal); brutt6 30.000 Ft.-ot a kdtetlen
besz6lgetdssel egybekdtdtt vend6gl6t lsra igdnybe vett dttermi szolgrfltat6sra a Csili Efieremt61
(6tutal6ssal); az alkalomra brutt6 tizezer Ft 6rt6kben aj6nddk 6s dtezer Ft 6rt6kben kan{csonyi
6dessd g viisrirtis6t (k6s-zpdnz felv6tellel)
Ossz kdlts6e:
PSZO sajrit k61ts6gvet6sdb6l biztosit dsszesen brutt6 90 ezer Ft-ot (plusz az
ajrind6k 6s a kar6csonyi 6dessdg ut6ni jrirul6k) a 2020. 6vi feladatalapri tiimogatds terh&e.

A

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy a kdvetkez6 hatiitozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. Ahatdrozati javaslat elfogad6s{hoz min6sitett tdbbsdg sztks6ges.

HATAROZATI JAVASLAT:
Pesterzs6bet Szlovdk Onkor m{ny zat^ k6pvise16-testiilete

riry diint, hogv

l. A 41t2020. (X. 12.) PSZO sz. hatfitozatot
2.

hat6lyon kfviil helyezi, 6s az alibbi

hat{rozatot h'ozza meg:
Szlovdk-magyar nyelvii nyilt irodalmi d6lutdnt rendez Garajszki Margit hazai
szlovdk ir6n6vel az aktudlisan 6rv6nyes jdrvinyiiryi int6zked6sek betartds:ival,
hogy az 6rdeklSd6k szdmira sz6pirodalmi szemelv6nyek r6v6n bemutassa be a
maryarorszigi szlovdk irodalom e jeles k6pvisel6j6nek irodalmi munkdssrlg:flt, 6s
rriirrinyitsa a figyelmet az anyanyelven vaki olvasis jelent6s6g6re. A programot
ktltetlen besz6lget6ssel erybekiitiitt dlkifogadds zirja. A PSZO a sairit
ktilts6evet6s6bdl az al{bbiakat biztositia:
Brutt6 45.000 X't. tiszteletdijat Garajszki Margit r6sz6re kulturrilis-miiv6szi
tev6kenys6g cimen (alanyi adrimentes szdml6ra, itutalissal); brutt6 30.000 Ft.-ot a
kiitetlen besz6lget6ssel erybekdtOtt vend6gl6t6sra ig6nybe vett 6ttermi
szolg{ltatfsra a Csili Etteremt6l (:itutal6ssal); az alkalomra bruttri 10.000 Ft
6rt6kben ajind6k 6s 5.000 Ft. 6rt6kben kar{csonyi 6dess6g v:isdrl6srit (k6szp6nz
felv6tetlel) Osszes kiilts6g: brutt6 90.000 Ft. (plusz az ajdnd6k 6s a karricsonyi
6dess69 utdni jr{rul6k)
A rendezv6nv id5pontia: 2020. november 19. 15 6rakor

Helyszfn: Budapest, XX. keriilet Csili Mfivel6d6si Kiinlvtdra. Cim:
Budapest, Nagy Gy6ri Istvdn u. 4-6.

3.

f,'elkdri az elntikiit, hosi terye meg a sziiks6ges int6zked6st.

4.

Fornlsa: 2020. 6vi feladatalapri t6mogat6sb6l
Fedezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

1201.

Felel6s: Elniik

Hatdrid6: Adott

.Arsvel6n Erzs6bet Katalin: Szavazbsra teszi

fel az el<iterjesads

hatorczati javaslatdt

elfogad6sra.
MegtiLllapitja, hogy

a

jelenl6v6 3 k6pvisel6 3 igen 0 nem 0 tart6zkodaissal elfogadja az.

4912020.

(Xl. 02.\ PSZO

sz.

hatirozat

Pesterzs6bet Szlov6k 6nkormdnyzata K6pvise16-testiilete

rigy diint, hory

l. A 4112020. (X. 12.) PSZ6 sz. h^t6roza;tot hatrllyon kiviil helyezi, 6s az alitrbi
hatir ozatot

2.

hozza. meg:.

Szlovdk-magyar nyelvii nyflt irodalmi d6lutdnt rendez Garajszki Margit hazai
szlovdk ir6n6vel az aktu{lisan 6rv6nyes jirvdnyiiryi int6zked6sek betartds6val,
hog5r az 6rdekl6d6k szrimira sz6pirodalmi szemelv6nyek r6v6n bemutassa be a
maryarorszdgi szlovfk irodalom e jeles k6pviselSj6nek irodalmi munkrissdgit, 6s
r6inlnyitsa a Iigrelmet az anyanyelven val6 olvasis jelent6s6g6re. A programot
kdtetlen besz6lget6ssel erybekiitiitt rillifogadris zirja. A PSZO a sai6t
kiilts6evet6s6b6l az al6bbiakat biztositia:
Brutt6 45.000 Ft. tiszteletdijat Garajszki Margit r6sz6re kulturr is-miiv6szi
tev6kenys6g cimen (alanyi ad6mentes szdmldra, 6tutal6ssal); brutt6 30.000 Ft.-ot a
ktitetlen besz6lget6ssel erybekiitiitt vend6glitrisra ig6nybe vett 6ttermi
szolgiltat:lsra a Csili Etteremt6l (6tutal{ssal); az alkalomra brutt6 10.000 f't
6rt6kben ajfud6k 6s 5.000 Ft. 6rt6kben karfcsonyi 6dess6g vis{rl6s{t (k6szp6nz
felv6tellel) Osszes kiilts6g: bruttti 90.000 Ft. (plusz az ajAnd6k 6s a karicsonyi
6dess6g utdni j6rul6k)
A rendezv6nv id6pontia: 2020. november 19. 15 6rakor

Helvszin: Budapest, XX, kertlet Csili Mffvel6d6si Kiinyvtrira.
Budapest, Nagy Gy6ri Istvrin u. 4-6.

3.

Felk6ri az elniikiit, hogy tegye meg a sziiks6ges ini6zked6st.

4.

Forn{sa: 2020. 6vi feladatalapri tdmogatrlsb6l
F edezet6tz a 2020. 6vi kdlts6gvet6s6ben ritcsoportositdssal biztositja.

Felel6sr

@

f 201.

Elniik

Hatdrid6: Adott

Areyel6n Erzs6bet Katalin: Bez6rja a napirendet.

Arevel6n Erzs6bet Katalin: Megnyitja a 9. napirendi pontot: Eryebek
El6ad6: Eln6k
Arqyel6n Erzs6bet Katalin : Trij6koztatja a Testiiletet, hogy az Ozvena Budapest Szlovrik K6rus
t{imogatest kdrt a PSZO-161. CD kiadrissal kapcsolatos anyagi kiad6s lett volna. En6l a Bethlen
G6bor Alapkezel6 Zrt. illet6kes6vel egyeztetett, aminek eredm6nyek6ppen trijdkoztattrik, hogy
sajnos a PSZO-nek nem rltl m6dj:iban eleget tenni a tiimogatiis k6r6snek. Az Ozvena Budapest
Szlov6k K6rus elndk6t taj6koztatni fogja en6l.
Areyeldn Erzs6bet Katalin: Bezrirja a napirendet.

,Areyelfu Erzs6bet Katalin: Mivel nincs t6bb hozzitszllks az iildshez, igy bezfujaa Testiileti
iil6st.

K. m. f.

,/
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L,',vt\
.tl
A rgyel6n

i
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Erzs6bet Katalin

elniik

t , *r-{.,
l"Miskovicy'Pdl
lUttUt{r'l
\
jegyzdkiinyw-hitelesit6

?(b

Pesterzs6bet Szlovrik dnkorminyzata
(Slov e ns kd s amo spr dv a P e st e r zs d b e tu)

Budapest F5vdros )O(. keriilet
Pesterzs6beti Polgrirmesteri Hivatal

P6nziigyi

6s

Szimviteli Osztfly

Lehoczki Pdtemd

Osztiiyv ezetb Asszony r6sz6re

Tisztelt Oszt{l}.vezet6 Asszony

!

Mell6kelten megkiildom a Pesterzs6bet Szlov6k Onkormdnyzat a (Slovenshi samosprdva
O2-rfur megtartott K6pvisel5-testiileti iil6sen, kdsziilt
hatinozatot.

Pxteraibetu) 2020. november

Budapest, 2020. november 02.

Argyelln Erzs6bet Katalin s.k.
elndk
Arr-enerr,

n20[0.i

0

Z

2020. november 2.-i iil6s6n elfosadott hatdrozatok

451202O.

listiia

(Xt. 02.1PSZ6 sz. hatfirozat

Pesterzsdbet Szlov6k Onkormanyzata K6pvisel<i-testiilete rigy d6nt, hogy

jegyz6k6nyva 2020. november 02-i oles6n Miskovicz P6l elndk-helyettest vrilasztja meg
hitelesitonek.
Felel6s: elndk

Hat6rid6: azonnal

46t2020. (X].. O2J PSZO sz.

hatirozil

Pesterzs6bet Szlovdk Onkormri'nyzata K6pvisel6testtilete

rigy ddnt, hogy
a 2020. november

02-i iil6s6nek napirendi pontjait az aldbbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat Laptop vrisdrlisrira.
El6ad6: Elniik

2,

Javaslat a 38/2020. (X. 12.) PSZO sz. hatdrozattal kapcsolatos diint6s meghozata16ra.

El6ad6: Elniik

3.

rij
Javaslat a 41t2O20. (X.12.) PSZO sz. hatirozat hatilyon kiviil helyez6s6re' 6s az
hatirozat megh ozat^l6r^.
El6ad6: Elniik

4.

Eryebek.
El6ad6: Elniik

Felel6s: elniik

Hat6rid6: azonnal

firy ddnt, hory
A feladatai elv6gz6s6re, I db Laptopot vdsdrol legk6s6hb 2020. december 3l-ig, windows
operdci6s rendszerrel, eg6rrel 6s eger-paddal, tartoz6kokkal 6s ery6b kieg6szit6kkel. A
megvis6rolt laptop tartoz6kait 6s kieg6szit6it, amelynek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz
P6l elniik-helyettes haszn{latdra bocs6tje az iinkorm6nyzati tev6kenys6ggel iisszeftigg6
feladatok v6gz6se c6lj6b6t. A PSZ6 a fenti vdsirldsra a sajdt ktilts6gvet6s6b6l 150.000 tr'tot biztosit.
F

orr6sit : a 2020. 6vi mffkiid6si timogatdsb6l biztositja.

F edezet6tl a 2020.

6vi kiilts6gvet6s6ben dtcsoportosit6ssal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hatdrid6: Adott

1812020.(XI. 02.) PSZO sz. hatfrozat
Pesterzs6bet Szlovik Onkorm6nyzata K6pviset6-testiilete

firy diint, hory

l.

2.

a3812020. (X. 12.) PSZO szLrttirozat6. pontj6t hatrilyon klviit helyezi.
Utasitja az elntikiit a sztks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Argyelfn Erzs6bet Katalin elniik

Hatdrid6: azonnal

49/2020. (XI.02.) PSZO sz. hat{rozat
Pesterzs6bet Szlovdk Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete

riry diint, hogr

l. A 4112020. ()L 12.) PSZO sz. hatflrozatot hatdlyon kiviil helyezi, 6s az aldbbi
2.

hatirozatot hozza meg.
Szlovrflk-maryar nyelvii nyilt irodalmi d6lut6nt rendez Garajszki Margit hazai
szlovik ir6n6vel az aktudlisan 6rv6nyes jirvdnyiiryi int6zked6sek betartrls6val,
hory az 6rdekl6d6k szitmiLrz sz6pirodalmi szemelv6nyek r6v6n bemutassa be a
maryarorszrlgi szlovik irodalom e jeles k6pvisel6j6nek irodalmi munkissigft, 6s
r6irinyitsa a liryelmet az anyanyelven valti olvas6s jelent6s6g6re. A programot
kiitetlen besz6lget6ssel egybeklitdtt ill6fogadrls zfurja. A PSZO a saidt
kiilts6svet6s6b6l az aldbbiakat biztositia:
Brutt6 45.000 Ft. tiszteletdijat Garajszki Margit r6sz6re kulturdlirmflv6szi
tev6kenys6g cimen (alanyi ad6mentes szdmlira, 6tutal6ssal); brutt6 30.000 Ft.-ot a
kiitetlen besz6lget6ssel erybekiittitt vend6gl6t6sra ig6nybe vett 6ttermi

szolgdltatisra a Csili litteremt6l (6tutal6ssal); az alkalomra brutt6 10.000 Ft
6rt6kben ajdnd6k 6s 5,000 Ft. 6rt6kben karricsonyi 6dess6g vrisrirl{sdt (k6szp6nz
felv6tellel) Osszes kiilts6g: brutt6 90.000 Ft. (plusz az ajind6k 6s a kar{csonyi
6dess6g utrini j rirul6k)
A rendezv6nv id6oontia: 2020, november 19. 15 6rakor

Helvszin: Budapest, XX. keriilet Csili Miivel6d6si Kiinyvtrira. Cim:
Budapest, Nagy Gy6ri Istvrin u. 4-6.

3.

Felk6ri az elniikdt, hory tegye meg a sziiks6ges int6zked6st.

4.

Fornlsa: 2020. 6vi feladatalapf tfmogatdsbril

&dgZg!{ia
Felel6s: Elntik

Hatf rid6: Adott

2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben :itcsoportosftdssal biztositja.

1201.

Pesterzs6bet Szlovdk dnkorm

inyzat^

(Slovenslai samosprdva Pesterzsdbetu)

Kivonat
a Pesterzs6bet Szlovdk 6nkormdnyzata (Slovenski samosprdva Pesterzsibetu) 2020.
november 02.-i K6pvisel6-testiileti iil6sen hozott hatitrozatdr6l.

47 12020. (XI.. 02

) PSZ0 sz. hatfirozat

Pesterzs6bet Szlov6k Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete

riry ddnt, hogy
A feladatai elv6gz6s6re,1 db Laptopot vds6rol legk6s6bb 2020. december 31-ig, windows
operdci6s rendszerrel, eg6rrel 6s eg6r-paddal, tartoz6kokkal 6s ery6b kiegeszit6kkel. A
megvisirolt laptop tartoz6kait 6s kieg6szit6it, ametynek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz
Pril elndk-helyettes hasznilatira bocsftja az iinkorm{nyzati tev6kenys6ggel iisszefiigg6
feladatok v6gz6se c6ljdb6l. A PSZ6 a fenti vdsfrldsra a saj{t kiitts6gvet6s6b6l 150.000 Ftot biztosit.

@ii!-:.

a 2020. 6vi mflkiid6si

timogat{sb6l biztositja.

Fedezet6t: a 2020, 6vi kiilts6gvet6s6ben r{tcsoportosit6ssal biztositja.
Felel6s: Elniik

Hatdrid6: Adott

Budapest, 2020. november 02.
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Miskovicz Pril

Erzs6bet Katalin

elniik
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Pesterzs6bet Szlovik Onkormfnyzata
(Slove ns kd samosprdva P e s I e rzs d b e tu)

Kivonat
a Pesterzs6bet Szlovrik Onkormdnyzata (Slovenski samosprdva Peslerzsdbetu) 2020.
november 02.-i K6pviselci-testiileti iil6sen hozott hatirozatdr6l.

48/2020. (XI. 02.) PSZO sz. hatdrozat
Pesterzs6bet Szlovdk Onkorm inyzrta K6pvise16-testiilete

rigy dilnt, hogy

l,

2.

a 38t2020. (X. 12.) PSZO szhatirozat 6. pontjdt hatilyon kiviil helyezi.
Utasitja az elniikiit a szfiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: i.rgyel6n Erzs6bet Katalin elniik

Hatririd6: azonnal

Budapest, 2020. november 02.
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Arrye*n Erzs6bet Katalin
elniik

j

egrz6kiinyw-hitelesit6

Pesterusdbet Szlovik Onkormdnyzata
(Slovenshi samosprdva P esterzsdbetu)

Kivonat
a Pesterzs6bet Szlovdk Onkormfnyzata

(Slovenska samosprdva Pesterzsdbetu) 2020.
november 02.-i K6pvisel<i-testiileti iil6sen hozott hatirozatAr6l.
49 12020.

(Xl.

02,1

PSZO sz.

httirozat

Pesterzs6bet Szlovik Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete

rtry diint, hory

l, A 4112020. (X. 12.) PSZO sz. hathrozrtot hatilyon kiviil helyezi, 6s az alibbi
2.

hatirozatot hozza meg:
Szlovdk-mag,rar nyelvff nyilt irodalmi d6lutint rendez Garajszki Margit hazai
szlovdk ir6n6vel az aktuilisan 6rv6nyes jirvinyiiryi int6zked6sek betartisdval,
hory az 6rdekl6ddk szirmira sz6pirodalmi szemelv6nyek r6v6n bemutassa be a
magrarorszdgi szlovik irodalom e jeles k6pviseldj6nek irodalmi munkdssdgdt, 6s
rdin{nyitsa a firyelmet az anyanyelven val6 olvasis jelent6s6g6re. A programot

kdtetlen besz6lget6ssel erybek6tiitt 6ll6fogad{s zirja. A PSZO a sairit
kiilts6wet6s6h6l az alfbbiakat biztositia:
Brutt6 45.000 Ft. tiszteletdijat Garajszki Margit r6sz6re kulturAlis-mffv6szi
tev6kenys6g cimen (alanyi ad6mentes sz6ml6ra, 6tutal6ssal); brutt6 30.000 Ft.-ot a
kiitetlen besz6lget6ssel erybekiitiitt vend6glitdsra ig6nybe vett 6ttermi
szolgdltat6sra a Csi[ ftteremt6l (6tufak[ssal); az alkalomra brutt6 10.000 Ft
6rt6kben ajdndEk 6s 5.000 X't 6rt6kben kan{csonyi 6dess6g vdsdrldsdt (k6szp6nz
felv6tetlel) Osszes kdlts6g: brutt6 90.000 Ft. (plusz az ajdnd6k 6s a kar{csonyi
6dess6g

utini jirul6k)

A rendezv6nv id6pontia: 2020. november 19. 15 6rakor

Helvszin: Budapest, XX. kertlet Csili Mtivel6d6si Kiinyvtira. Cim:
Budapest, Nary Gy6ri Istv*n u. 4-6.

3.

Felk6ri az elniikdt, hory tegTe meg a sziiks6ges int6zked6st.

4.

Forrrflsa: 2020. 6vi feladatalapri t6mogatdsb6l
[91!g29!fo-a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben dtcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elndk

Hatirid6: Adott

I

Budapest, 2020. november 02.
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1201.

Slovensk5 samospriva Pesterzs5betu

Pestezs6bet Szlovik Onkorm enyzala

si V6s dovoluje pozvat

tisztelettel meghivja Ont

na literernu besedu

irodalmi besz6lget6sre

so spisovabfkou a prekladatelkou

GARAJSZKIMARGIT
iro,

MARGIT GARAJSZKI
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D6tum: 19. novembra (Stvrtok) 2020
15:00 hod.
Miesto: KniZnica Csili
'1201 BudapeBf, ul. Nagy Gyory lstviin
4-6.

ld6pont: 2020. november 19. (csUt6rtok)
15:00 6ra
Helyszin: Csili KdnYvtir
1201 Budapest, Nagy Gy6ry lstv6n u.4-6.

PESTERZSEBET SZLOVAK
oN KoRNTANYZATA/sLovENsKA
SA}IOSPR.iVA PESTf,RZSf BETU/
1201 lludapest. Kossuth Laios

ler l.

Tdrgv: Javaslat Laptop visdrkisrlra.
Tisztelt K6pvisel6-testiilet

!

A

PSZO feladatainak elvdgz6s6re, valamint a mai rohan6 vil6ggal tdrt6n6 kapcsolalok tartishra,
6polasara, levelez6sre, 6s egy6b dnkorm6nyzati tev6kenys6gre, ma miir elengedhetetlen a szAmit6g6p
haszn6lata. Javaslom 1 db Laptop megv6srlrl6s6t windows oper6ci6s rendszerrel, eg6rrel 6s eg6r-paddal,
tartoz6kokkal 6s egy6b kieg6szit6kkel. A megvisirolt laptopot 6s fentieket, amelynek tulajdonosa- a
PSZO - Miskovicz P6l elnijk-helyettes hasm6latdra bocs6tja az tlnkormilnyzati tev6kenys6ggel
6sszefiigg6 feladatok v6gzese c6lj6b6l. A PSZO a fenti v6s6rl6sra a saj6t kdlts6gvet6s6b6l 150.000 Ftot biztosit. Hatirid6: 2020. december 3l-ig.
a2020. 6vi miikdd6si trimogatr{sb6l,
biztositja.
F orr:itsit

a fedezet6t a 2020. 6vi kdlts6gvet6sdben

6tcsoportositissal

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hory az alibbi hatiirozati javaslatot sziveskedjenek elfogadni. A
hatdrozati javaslat elfogad6s6hoz min6sitett tdbbs6g sziiks6ges.

HATIIROZATI JAVASLAT:
Pesterzs6bet Szlovik Onkorminyzata k6pvisel6-testiilete

rigy diint, hogr

A feladatai elv6gz6s6re, I db Laplopot vr{sirol legk6s6bb 2020. december 31-ig, windows opericiris
rendszerrel, eg6rrel 6s eg6r-paddal, tartoz6kokkal 6s egy6b kieg6szit6kkel. A megvds.irolt laptop
tarloz6kait 6s kieg6szit6it, amelynek tulajdonosa- a PSZO - Miskovicz Pil elniik-helyettes
haszndlat{ra bocsftja az iinkorminpati tev6kenys6ggel iisszeffigg6 feladatok v6gz6se c6linb6l. A
PSZO a fenti v{sdrldsra a saj6t ktilts6gvet6s6b6l 150.000 Ft-ot biztosit.
Forrrisdt : a 2020. 6vi miikdd6si timogatrlsb6l biztositja.
Fedezet6t: a 2020, 6vi kiilts6gvet6seben dtcsoportositassal biztositia.
Felel6s: Elntik

Hatirid6: Adott
Az el6terjeszt6st k6szitette: Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens
Budapest, 2020. okt6ber 28.
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Argyeli J E rzs6bet Katalin

PESTERZSTBET SZLOV AK
ONKoRMANYZATA/SLovENs KA

slruospnivl prirnnzitiEiur
1201 Budapest. Kossuth Laios tdr

l.

www.pesterzsebet.hu

T{rsy: Javaslat a

3812020. (X. 12.) PSZ6 sz. batirozattat
kapcsolatos d5nt6s meghozatal{ra.

Tisztelt K5pvisel6-testiilet!

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.6vi CLXXIX. tiirvdnlr (tovrlbbiakban: Nek tv.) jtlius 1-i hatdllyal - m6dositotta a 2020. 6vi LXVII. tdrvdny.

2020.

Ez alapjin aPSZO 2020. okt6ber 12-i K6pvisel6+estrileri iil6sdn a 38/2020. 6. 12.) pSZd sz.
hatirozal'tai m6dositotta Szervezeti 6s Mrikdd6si SzabelyzatAt. Adminisztr6ci6s hiba miatt
javaslom, hogy e hatrirozat 6. pontj6thelyezze hatrilyon kiviil a Kdpviseki+estiilet. A hatrirozat
egy6b pondait nem drinti a hat6lyon kiviil helyez6s.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkezo hatirozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni:

....../2020. (XI.02.) PSZ6. sz. hatrirozat
A Pesterzsdbet Szlovrik Onkormiinyzata K6pvisel6-testi.ilete
rigy dtint, hogy

l.

2.

(X. 12.) PSZO sz hatiirozat 6. pontjet hatrilyon kiviil helyezi.
Utasitja az elndkiit a sziiks6ges int6zked6sek megtdteldre.
a 38/2020.

Felel6s: Argyelein Erzsdbet Katalin eln6k

Hatdrid6: azonnal

Budapest, 2020. okt6ber 28.
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PESTERZSfBET SZLOViK
6N KoRI4,i NYZATA/sLovENsI(,i
SAMOSPRJIVA Pf, STf,RZSEBETU/

l20l

Budapes! Kossuth Lajos t€r 1.
\l\ \r.E-:r!{z!_clE!.!M

I4ISG Javaslat I4fi2020. (X. 12.) sz- hatarozat hat6lyon kiviil
helyezes€re, 6s rij hatarozat meghozatal6ra.
Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Testiiletiink oktdber l2-ei iildse 6ta, a 2020. november lg-dn tartando irodalmi ddlutdLn az id6pontjdban, a
rendezviny kiadrisaiban ds a pdnziigyi fedezetdben is v6ltoztak. Ezert javaslom, hogy a 4l/2020. CX. 12.) PSZO
sz. hat6rozatot helyezze hatiilyon klvul. Helyette az aldbbiak szerint hozzon egy [j hat6rozatot.
APSZO KdpviselGtestiilete ez 6vi programtervdnek megfeleltien szlov6Lk-magyar nyelvii Aodalmi ddlutiint rendez
Garajszki Margit hazai szloviik ir6ndvel, 2020. november 19-6n 1 5.00 6rakor, az aktuAlisan drvdnyes j6rydnyiigyi
intdzkeddsek betartAsAval, Csili M vel6ddsi Hriz konyvt6r6ban. Nyilt rendezvdnydnek cdlja a kulturakdzvotitds
meltett, hogy az drdekl6d6k szamara szdpfuodakni szemelvCnyek rdvdn bemutassa be a magyarorszigi szlov6k
irodalom e jeles kdpvisel6jdnek irodalmi munkiissrigAt 6s rAirAnyitsa a figyelmet az anyanyelven val6 olvas6s
jelent6sdgdre. A programot kdtetlen beszdlgetdssel egybekotott 6ll6fogad6s z6rja.

Javaslom; Brutt6 45.000 Ft. tisaeletdijat Garajszki Margit rdszdre kultur6lis miivdszi tevdkenysdg clmen (alanyi
ad6mentes szi{,rn1614 6tutakissal); brutt6 30.000 Ft.-ot a kdtetlen beszdlgetdssel egybekotott venddglatisra igdnybe
vett dttermi szotg6ltatiisra a Csili Etteremtol (6tutal6ssal); az alkalomra brutt6 tizezer Ft drtdkben aj6nddk ds otezer
Ft 6rtekben kanicsonyi ddessdg v6s6rk{s6t (kdszpenz felvdtellel)
Ossz kdltsdg:
PSZO saj6t koltsdgvetdsdb6l biztosit dsszesen brutto 90 ezer Ft-ot (plusz az aj6nddk 6s a
kariicsonyi ddessdg utdnij6ruldk) a 2020, dvi feladatalapt t6mogat6s terhdre.

A

K€rem a Tisztelt KdpviselS-testilletet, hogy a kiivetkez6 hatArczati javaslatot sziveskedjenek elfogadni. A
hat6rozati javaslat elfogad6srihoz min6sitett tdbbsdg sziiksdges.

HATAROZATI JAVASLAT:
Pesterzs6bet Szlov6k Onkorm6nyzata kepvisel6-test{ilete
rigy ditnt, hogy

5.
6.

A

4lt2O2O. (X.12.) PSZO sz. hat{rozatot hatdlyon kivlil helyezi, 6s
allbbi hat6rozatot h oz;La megi
Margit hazai szlovdk ir6n6vel az
Szlovak-magyar nyelvii tryflt irodalmi d6lutdnt rendez Garajszki ^z

aktuilisan 6rv6nyes j6rviny0gyi int6zked6sek betartAsivll, hogy az 6rdekl6d6k szdm6ra
sz6pirodalmi szemelv6nyek rdyen bemutassa be a magyarorszrigi szlov6k irodalom e jeles
kdpviseltijdnek irodalmi munk6ss6git, 6s r6ir6nyitsa a figyelmet az anyanyelven val6. olvasis
jelent6sdg6re. A programot kOtetlen b€sz6lget6ssel egybekdtittt 6U6fogad{s zirja. A PSZO a sai6t
kdltseevet€sdb6l az al6bbiakat biztos{tia:

Brutt6 45.fi)0 Ft. tiszteletdijat Garajszki Margit rdszdre kultur6lis-miiv6szi tev€ketrys6g cimen
(alanyi addmentes sztm16ra, 6tutal6ssal); brutt6 30.000 Ft.-ot a kiitetlen besz6lget6ssel egybekittaitt
vend6gldtisra igdnybe vett 6ttermi szolgiltatSsra a Csiti itteremtdl (6tutat6ssal); az alkalomra
brutt6 10.000 Ft 6rt6kben ajend6k 6s 5.000 Ft.6rt6kben kardcsonyi 6dess6g v6sdrl6s6t (k6szpdnz
felv6tettel) osszes kdltsdg: brutt6 90.000 Ft. (plusz az ajrinddk 6s a kardcsonyi 6desseg ur6ni jdrul6k)
A rendezv6nv id6oontla: 2020. november 19. 15 6rakor

Helvszin: Budapest, XX. kertlet Csiti Mffvel6ddsi Kdnyvtira, Cim: 1201. Budapest, Nagy Gy6ri
Istvdn u. 4-6.

3.

Felk6ri az elnokatt, hogy tegye meg a sztksdges int6zked6st.

4.

Forrisa: 2020. 6vi feladatalap[ t{imogat6sb6l
Veaezntgt: a 2020. 6vi k0lts6gvetds6ben ltcsoportositissal biztosltjs,

Felel6s: Elndk

Hat{rid6: Adott
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Jelenl6ti iv
Pesterzs6bet Sztovdk dnkorminyzata
(rrSlovenski samospr6va Pesterzs6betu")
2020. november 02.-i K6pvisel6-testiileti iil6s16l

Jelen vannak:

Argyelin Erzs6bet

Katalin

eh6k

Miskovicz Pril

elncik-helyetes

Szentes L6szl6n6

k6pviselo

Marosin6 Benedek lldik6 jegyz6k.vez.
nemzetisdgi referens

Meshivottak:
Dr. Demj anovich Orsolya jegyz6
K6czirinn6 Dr. Pohl M6nika aljegyz6
Kov6cs Eszter alpolgr4rmester
Kov6cs Andrds szervez6si osztilyvezetb

Lehoczky P6temd p6nziigyi ov.

nrcltlu6
Pesterzs6bet Szlov6k 6nkorm 6nyzata (Slovenslcl samosprdva Pesterzs6betu) K6pvise16teshilete 2020. november 02-6n 15.00 6rakor, a Budapest F6vdros )O(. keriilet Pesterzsdbeti
PolgriLrmesteri Hivatal I. emeleti Kistermdben (Bp,. XX. ker. Kossuth Lajos t6r 1.) rendkiviili
nyilt iil6st tart, amelyre Ont tisztelettel meghivom.

Nanirendi pontok iavaslata:

1. Javaslat Laptop vdsirlisdra. (anyag kds6bb)
EI6ad6: Elniik

2.

Javaslat a 3812O20. (X. 12.) PSZO sz. hatflrozattal kapcsolatos diint6s meghozatalira. (anyag k6s6bb)
El6ad6: Elniik

3.

Javaslat a 41t2020. (X. 12.) PSZO sz. hatdrozat hat6lyon kiviil helyez6s6re,6s az
rij hatdrozat meghozatal6ra. (anyag k6s5bb)
EISadri: Elniik

4.

Eryebek.
El6ad6: Elniik

Budapest, 2020. okt6ber 21.

Arryetdn Erzs6bet Katalin sk.
elniik
Kania:
PSZO k6pvisel6k (3)
dr. Demjanovich Orsolya jegyz6
K6czi6nn6 dr. Pohl M6nika aljegyz6
Kov6cs Eszter alpolgiirmester
Lehoczky P6tern6 p6nziigyi ov.
Kovrias Andrris j egyzhi megbizott
Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetisdgi referens

Kdrem, hogt ellreriilhetetlen tdvolmaradisdt a + 36 1283-0391. telefonszdmon, illetve a + 36
1289-2550. fax-szdmon, vagt a morosine.henedek.ildiko@,pesterzsebet.hu e-mail citnen
lezni

2024. 10.21

Levelek

.

-

marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

Meghivo
Marosin6 Benedek lldik6
Sze 2020. 10.21. 'i4:54

cimzett:Erzs6bet (atalin Argye16n <argyelan.erzso@gmail.com>; miskovicz.pal@gmail.com < miskovicz.pal@gmail.com>;
kivancsimary@freemail.hu < kivancsimary@freemail.hu >; Jegyz6 <jegyzo@pesterzsebet.hu >; K6czi6nn6 dr. Pohl M6nika
< koczianne.pohl.monika@ pesterzsebet.hu >; Kov6cs Eszer < kovacs.eszter@ pesterzsebet.hu >; Kov6cs Andris
>; tvlarosind Benedek lldik6
< kovacs.andras@pesterzsebet.hu >; Lehoczki P6tern6 < lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu
<

g

1

marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu>;

mell6klet (63 KB)

meghiv6 szlov6k.doc;

Marosin6 Benedek Ildik6
nernzeiisdgi referens
Budapcst F6r'tiros XX. kenilet
Pesterzsebeti Pol.g6.r'nestei Hivatal

Bp. l20l . XX. ker. Kossuth Ltlios ter l.

Tel.:06 1 281-0391
Mob.: 06i 20-58,1-9023

[g14i]

narosine.benedck.

i

ldikol2.pesterzscbct.hu

https://mail.pesterzsebet.hu/owa/#path=/mail/inbox

1t1

2420. 10.28.

Levelek

-
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