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Miskolc Megyei Jogú Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.128-13/2020. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 18. napján 09 óra 30 perces kezdettel megtartott közmeghallgatásán. 
 
Helyszín: Bükkszentlászló, Közösségi Ház 
 
Jelen van: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika elnök-helyettes és Varga Árpádné testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Tóthné dr. Pail Erzsébet   jogi ügyintéző a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda    önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó   költségvetési ügyintéző 
Donát Erika    önkormányzati-nemzetiségi ügyintéző 
 
 
 
Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja megjelent, így a 
közmeghallgatás ülése határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, míg a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladattal Varga Árpádnét bízza meg. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
Bárány Péter elnök: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik a hagyományokhoz, a 
feladatokhoz híven szolgálni azokat az embereket, akik még az 1700-as években kerültek ide. A diósgyőri 
koronauradalom révén üveghutákat létesítettek a Bükkben. Az itt dolgozók a későbbiek folyamán 
letelepedtek a környező településeken. Elmondja, elsősorban itt telepedtek le elsőként az emberek. Ezt a 
völgyet úgy szelídítették meg, hogy magát a patakmedret szorították össze, és az ebből fennmaradt részen 
építették meg házaikat. Ide születtek már ők is, itt gondozzák az elődeik által elkezdett életet, viszik tovább 
hagyományaikat. Vannak a településnek elmaradásai, az út nincs épp a legjobb állapotban. Próbálják 
azonban fejleszteni az életet, mind kulturális, mind sport tekintetében. Felsorolja, hogy mi minden 
működik a településrészen, mint az egyházközösség, az önkormányzat, közüzemek. Hangsúlyozza, az, 
hogy van itt óvoda, Közösségi Ház és az önkormányzati helyiség, ebben nagyon nagy része van 
önkormányzatuknak, sőt, az óvodát a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérésére létesítették. A 
gyerekek minden igényét kielégíti. A Közösségi Ház, amióta önkormányzatuk a működtető, valóban 
közösségi célokat lát el, és már van benne vizes blokk is. A hagyományőrzőkkel folyamatosan azon 
munkálkodnak, hogy öregbítsék és továbbadják hagyományaikat, szokásaikat, ápolják és őrizzék 
szlovákságukat. Akik itt élnek, azok érzik, tudják, ismerik történelmüket, ezért ezt részletesebben nem is 
fejti ki. A Facebook-on keresztül az emberek jelzik, hogy mik a problémák. 
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Eszláriné Markó Mónika: Megjegyzi, sokszor sajnos süket fülekre és szemekre találnak problémáikkal, 
mert hacsak a völgyet nézik, nincs semmi érdemleges munka elvégezve. Amíg nem történik egy nagy 
baleset, addig nem veszik komolyan az illetékesek. Hangsúlyozza, tudja, erdőben élnek, ezt el kell 
fogadniuk, azonban nem azokat a viszonyokat, amik vannak.  
 
Bárány Péter elnök: Köszöni az észrevételt.  
Megkérdezi a Testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, javaslat, mely a közmeghallgatáshoz kapcsolódik. 
Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Testület és a jelenlévők munkáját. A közmeghallgatást 9 óra 50 
perckor bezárja. 

 
 

 
K. m. f. 

 
 

……………………………… …………………………………….. 
Bárány Péter Varga Árpádné 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 

.……………………………….. …………………………………….. 
Tóthné dr. Pail Erzsébet Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 
 

…………………………………………… 
Dr. Ignácz Dávid 

jegyző 


