
1 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.079-1/2023. 

 
 

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

2023. február 23. napján 9:00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
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: 
Dr. Juhász Tamara jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző, 
Szántóné Pásztor Ibolya költségvetési ügyintéző 
 
Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja megjelent, így az 
ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, míg a jegyzőkönyv-
hitelesítői feladattal Eszláriné Markó Mónikát bízza meg. A meghívó kiküldésre került, mindenki 
elolvasta az anyagot. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatokat. Megkérdezi képviselőtársait, 
hogy van-e javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy 
szavazzanak az ülés napirendjéről. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Napirendi javaslat: 

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

Előterjesztő: Elnök 

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó 
döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 

3. Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 

4. Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 

 
5. Egyebek 
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

 
Bárány Péter elnök: A 2022. évi költségvetés főbb sarokszámait ismerteti. Ismerteti a bevételek 
összegeit, forrásait, amelyeket az előterjesztés tartalmaz. A napirend feletti vitát megnyitja. Megállapítja, 
hogy nincs kérdés, hozzászólás. A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadásáról. 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-1/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének IV. negyedéves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
SZ-3/2022. (II.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 
    7.103.264 Ft Költségvetési bevétellel 
             13.065.705 Ft Költségvetési kiadással 
     5.962.441 Ft Költségvetési egyenleggel 
     Ebből:   5.962.441 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 5.962.441 Ft összegben finanszírozza.” 

 
2.  A határozat mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak: 

a) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
b) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
c) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

 
3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2023. február 24. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:    azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat 
elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Bárány Péter elnök: A 2021. évi teljesítés főösszegét ismerteti, majd a 2022. évi várható teljesítést 
ismerteti, mely még a zárszámadással kerül lezárásra. A 2023. évi tervezett adatokat, kiadási-bevételi 
tételeket részletesen ismerteti. A napirend feletti vitát megnyitja. 
 
Eszláriné Markó Mónika: Az Óvodának javasolt támogatással kapcsolatban kéri, hogy a támogatási 
szerződésben, szélesebb támogatási kör legyen meghatározva, ne csak rendezvények szervezése legyen 
finanszírozható belőle.  
 
Bárány Péter elnök: A Polgármesteri Hivatal segítségét kéri ennek kivitelezésében. Megállapítja, hogy 
nincs több kérdés, hozzászólás. A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati 
javaslat elfogadásáról. 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti 
I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-2/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének 
megállapítása a 2024-2026. évekre 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint 
állapítja meg. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Bárány Péter elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-3/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

 költségvetésének elfogadása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi 
költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja. 

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
SZ-3/2023.(II.23.) határozata 

 
a 2023. évi költségvetéséről 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

1. A határozat hatálya 

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését 

1.940.000 Ft Költségvetési bevétellel 
   7.358.593 Ft Költségvetési kiadással 
   5.418.593 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből: 5.418.593 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, előző 
évi költségvetési maradvány igénybevételével 5.418.593 Ft összegben finanszírozza. 

2.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, 
együttesen, egyensúlyban a 1. melléklet szerint fogadja el. 

2.3. A Nemzetiség Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, 
továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

2.4. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet szerint fogadja el. 

2.5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 
4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségének bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

2.7.  A Nemzetiségi Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet megkötését nem tervezi. 

2.8. A Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
projektet nem tervez. 
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3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző 
felelős. 

        3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

4. Az előirányzatok módosítása 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

4.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak 
módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt előirányzatok 
közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. 

4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,  
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.  

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-
átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselő-
testület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 
esetében a jegyző felelős. 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály 
megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik.  
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

A költségvetési határozat 2023. február 24. napján lép hatályba. 

 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 

3. napirend: Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 
 
Bárány Péter elnök: A vitát megnyitja. Tételesen felsorolja az elmúlt időszak eseményeit, azokról 
részletes szóbeli beszámolót terjeszt elő. 2022. december 5. napján volt az utolsó ülésük. 2022. 
december 14. Miskolcon, Nemzetiségi Napon vettek részt, valamint a kultúrprogram egy részében 
közreműködtek. 2022. december 21. napján Konzultáció, Ünnepi Közmeghallgatás volt 
Sátoraljaújhelyen, melyen szintén jelen voltak. 2022. december 22. Szlovák Karácsonyi Ünnepséget 
szerveztek, amely színvonalas volt. Meghívott vendég volt Barnabás Testvér, továbbá az óvoda 
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pedagógusai is részt vettek, felléptek, az óvodás gyerekek is és a Dalkör is fellépett. 2022. december 29-
én Óév búcsúztatót szerveztek, ez már hagyományos program minden évben önkormányzatuknál. 
2023. február 7-én a Szlovák Kulturális Intézet testületi ülése volt Miskolc-Bükkszentlászlón. 2023. 
február 18. Szlovák farsangot szerveztek.  
Megkérdezi, hogy van-e valamilyen észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs, így 
a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az elmúlt időszakról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint arról, 
hogy a 2023. évi rendezvényeket a 2023. évi költségvetésből biztosították. 

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-4/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Elmúlt időszak eseményei – 2022. év vége - 2023. év eleje 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. év 
vége és 2023. év eleje között a következő eseményeken vett részt: 

• 2022. december 5. utolsó ülés, 

• 2022. december 14. Miskolc, Nemzetiségi Napon részvétel, valamint a kultúrprogram 
egy részében közreműködött, 

• 2022. december 21. Konzultáció, Ünnepi Közmeghallgatás Sátoraljaújhelyen, 

• 2022. december 22. Szlovák Karácsonyi Ünnepség, amely színvonalas rendezvény volt, 
meghívott vendég volt Barnabás Testvér. Az óvoda pedagógusai is részt vettek, 
felléptek, az óvodás gyerekek is és a Dalkör is fellépett, 

• 2022. december 29. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Óév búcsúztatója, 

• 2023. február 7. Szlovák Kulturális Intézet testületi ülésen Miskolc-Bükkszentlászlón, 

• 2023. február 18. Szlovák farsang. 
 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott szóbeli beszámolót megismerte, annak tartalmával 
egyetért, és elfogadja azt. 
 
3. A Képviselő-testület a felmerült költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosította. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
4. napirend: Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Bárány Péter elnök: Elmondja, hogy nemcsak magát a kulturális programokat említené meg, hanem 
azt is, hogy mi mindent kell még tenniük ebben a félévben.  
Példaként hozza fel a Belső Ellenőrzési Osztály tervezet visszaigazolása kapcsán készült jegyzőkönyvet. 
Az intézkedési terv azt tartalmazza, hogy a hiányosságokat meg kell szüntetni. Ami hiányosságként 
jelentkezett – a tervezetet illetően –, hogy a számlákon rövidítve van a nevük, úgy szerepel, hogy Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat, ugyanakkor Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatot kellene írni. Ez leginkább a Metro számlák esetében jelentkezett. A Metro esetében 
elmondja, hogy amíg volt nekik kártya, azon tévesen szerepelt az adószám is, ezen változtatni kellett, és 
már ki is küszöbölték, már rendben. Elmondja továbbá, hogy vásárolt egy parkolóbérletet magának, 
melyet ő nem írhatott volna alá. Ilyen jellegű hiányosságokat tártak fel. Megjegyzi, a rövidítéses probléma 
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visszatérő volt. Kéri, hogy a jövőbeni vásárlásaik alkalmával figyeljenek majd oda arra, hogy 
Önkormányzatuk teljes neve és pontos adószáma szerepeljen a számlán.  
 
Eszláriné Makó Mónika: Nagyon sok esetben a boltokban az a probléma, hogy nem tudják kiírni, 
nincs elég hely, nincs lehetőség annyi karakter beírására.  
 
 
Dr. Juhász Tamara: Olvasta a jelentés tervezetet, és még arra gondolt, sok esetben lehet, hogy az 
üzletben elmentik a nevet, de rosszul, és ezt nem szabad hagyni. Érdemes lebeszélni, hogy mielőtt 
lezajlik a vásárlás kifizetése, pontosan szerepeljenek a számlán az adatok.  
 
Bárány Péter elnök: Erre vonatkozóan kell majd egy intézkedési tervet készíteni. Megjegyzi, volt már 
náluk többször ellenőrzés, és ez problémaként nem merült fel.  
A Hivatal Kulturális és Sport Osztálya készített közművelődési rendeletet, melynek véleményezését 
kellett megcsinálniuk. Elmondja, hogy Önkormányzatuk is közművelődési megállapodást kötött a 
települési önkormányzattal, bízva abban, hogy esetleg valamilyen plusz bevételi forráshoz jutnak. 
Megjegyzi, ez eddig sose sikerült.  
A közfoglalkoztatási program 2023. február 28-al lezárul, most kellett pályázni és kérelmet benyújtaniuk. 
A kérelemhez csatolni szükséges az alábbiakat: aláírás minta, megalakulásukat igazoló dokumentum, a 
közfoglalkoztatott iránti igény, összeférhetetlenségi nyilatkozat, egy friss nullás adóbevallás. A kérelem 
benyújtási határideje 2023. február 24. napja. Hitelesítve, e-papírként szükséges benyújtani, amelyhez 
kéri a hivatali kolléga segítségét.  
 
Sipos Melinda: A dokumentumok megérkezését követően kiemelten kezeli a határidő miatt.  
 
Bárány Péter elnök: Megköszöni a segítséget.  
2023. február 23-án, ma délután lesz a Polgármesteri Hivatalban Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának költségvetésével kapcsolatos egyeztető értekezlet, melyen jelen lesz.  
2023. március 1-ig meg kell csinálniuk a közművelődési tevékenység kötelező adatszolgáltatását, ez is 
több részből áll. 
2023. március 2. napján lesz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.  
2023. március 3-án lesz Bulgária felszabadulásának ünnepe, melyre meghívást kaptak a Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzattól.  
2023. március 8-án, a napján szeretnék megtartani délután a szlovák nőnapot. Ez utóbbi program saját 
szervezés lesz, amely a költségvetésüket is érinti. Kéri, szavazzanak a program megvalósításáról, 
valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-5/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Március 8-i Nőnap megünneplése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
március 8. napját, a Nőnapot megünnepli. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Bárány Péter elnök: Mint minden évben, így idén is megszervezik a gyereknapot. Az időpont függ 
attól is, hogy az eszközök, amiket gyereknapkor szoktak igénybe venni, bérelni, mikor szabadok, 
valamint utána kell nézniük annak is, hogy mindez mennyibe kerül.  
 
Eszláriné Makó Mónika: Igen, költségvetés szempontjából is oda kell majd figyelni. 
Bárány Péter elnök: Amennyiben meghaladja a rá szánt összeget, lehet, valamiről le kell mondaniuk.  
 
Eszláriné Makó Mónika: Május utolsó vasárnapja 28-ára esik, de sosem szokták akkorra, a napján 
tartani, hogy a gyerekek máshova is tudjanak menni, így június eleje, közepe szokott lenni 
Bükkszentlászlón.  
 
Bárány Péter elnök: Hangsúlyozza, az eszközök bérlésének idejétől függ leginkább a rendezvény 
dátuma. Kéri, szavazzanak a gyermeknapi rendezvény megszervezésének elfogadásáról, valamint arról, 
hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-6/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Gyermeknapi rendezvény 2023. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. nyarán – a korábbi évekhez hasonlóan – megszervezi a Gyermeknapot Bükkszentlászlón. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 

Bárány Péter elnök: Júniusban szokott lenni a Szent László szobor koszorúzás, mely időpontot 
egyeztetni szükséges majd Barnabás Testvérrel. Kéri, szavazzanak a program megvalósításáról, valamint 
arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-7/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Szent László szobor koszorúzása 2023. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. júniusában – a korábbi évekhez hasonlóan – megszervezi a Szent László szobor koszorúzást 
Bükkszentlászlón. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Bárány Péter elnök: 2023. május 22-26. között lesz szlovák tanulmányút Szlovákiába. Ezt a Szlovák 
Kulturális Intézet programjából olvasta ki, és esetleg részt vehetnének rajta. Kéri, szavazzanak a 
programon való részvételről, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből 
biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-8/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Szlovák tanulmányút Szlovákiába  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. május 22-26. között részt vesz a Szlovák Kulturális Intézet programjában szereplő szlovákiai 
tanulmányúton. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Bárány Péter elnök: Következő tervezhető program 2023. július 1-jén van, a Magyarországi Szlovákok 
Napja Nézsán. Korábbi konferencián úgy döntöttek, hogy ezen részt vesz az itteni Dalkör, egyeztetve 
a Bükkszentkereszti Önkormányzattal. 
 
Eszláriné Markó Mónika: Javasolja, hogy kérjék fel a Szlovák Klub vezetőjét, egyeztessenek, mert sok 
információ, részlet nem egyértelmű. Amennyiben fellépőként nem is, de látogatóként mindenképpen 
vegyenek részt. 
 
Bárány Péter elnök: Kéri, hogy szavazzanak a programon való részvételről, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-9/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Magyarországi Szlovákok Napja Nézsán  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. július 1. napján részt vesz a Magyarországi Szlovákok Napján Nézsán. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Bárány Péter elnök: 2023. július 2-án egyházi kórustalálkozó lesz Mátraszentimrén. Ez ugyan a II. 
félévet érinti, de szerette volna már most felvetni képviselőtársainak a lehetőséget.  
2023. július 7-9. között van a Kárpát-medencei Szentlászló nevű települések XXVII. találkozója, 
melynek most Nyárádszentlászló ad helyet. Véleménye szerint ezen a programon is részt kellene 
venniük, az viszont, hogy mikor és hogy kapcsolódnának be, azt még nem tudja. Elmondja, hogy a 
szokásos „beugrót” idén ki fizeti, nem tudja, mert tavaly ezt Miskolc Város Önkormányzata 
finanszírozta, ennek majd idén is utána jár, megjegyzi, 100 ezer forintról van szó. A romániai helyszínre 
való eljutás is költséggel fog járni, delegációjuk reprezentációs anyagot is szokott vinni. Kéri, 
szavazzanak a részvétel elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-10/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Szentlászló nevű települések találkozóján való részvétel – Nyárádszentlászlón 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy a 2023. július 7-9. között a romániai Nyárádszentlászlón megrendezésre kerülő Szentlászló nevű 
települések találkozóján részt vesz. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Bárány Péter elnök: Már több éve elmaradt programjuk a szlovák nyelvi tábor. Mindenképpen utána 
kell nézni, hogy ez költségben mit jelent. Meg kell nézni, hogy mennyibe kerül, ha Szlovákiába mennek, 
és mennyibe, ha itt Magyarországon meglátogatják azokat a településeket, ahol nemzetiségi 
önkormányzatok működnek, egy körutat, mint amilyenre már volt is példa. Javasolja, hogy tervezzék 
meg, hogy ezt a programot még idén megvalósítják, és a felmerülő költségeit a 2023. évi költségvetésből 
biztosítják.  
 
Eszláriné Markó Mónika: Mindenképpen utána kell járni az áraknak, most nagyon magas az euró 
árfolyama. 
 
Bárány Péter elnök: Ezért is mondta, hogy utána kell járni, elmennek majd az utazási irodába és 
megkérdezik, hogy körülbelül 50 fő esetében forintban mennyibe kerülne. Kéri, szavazzanak a 
javaslatról.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-11/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Szlovák nyelvi tábor szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy a 2023. évben megszervezi a szlovák nyelvi táborát. 
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2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Eszláriné Markó Mónika: 2023. június első hétvégéjén lesz a Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda 
ballagása. 
 
Bárány Péter elnök: Elmondja, hogy minden évben a ballagókat meg szokták lepni egy kis aprósággal.  
 
Eszláriné Markó Mónika: Megjegyzi, egy gyermek fog idén ballagni.  
 
Bárány Péter elnök: Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról, hogy 2023. június elején lévő óvodai 
ballagási ünnepséget szerveznek, melynek költségét a 2023. évi költségvetésből biztosítanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-12/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Óvodai ballagás szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy 2023. június elején óvodai ballagási ünnepséget szervez a Miskolc-Bükkszentlászlón működő 
Batsányi János Óvoda Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája búcsúzó gyermeke számára. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
5. napirend:  Egyebek 
 
Bárány Péter elnök: Elmondja, hogy volt egy nagy közfoglalkoztatás ellenőrzés, amely pozitívan zárult, 
nem merült fel hiányosság. Kérdezték, hogy milyen eszközeik vannak, és a nagyon régiekkel kellene 
kezdeni valamit. Selejtezési Bizottságot nem kell létrehozniuk, mert azt már létrehozták korábban. 
Hangsúlyozza, hogy a selejtezést majd meg kell ejteniük. A selejtezésre szánt dolgokat el kell vinniük 
egy szakszervízbe, ahol megnézik, hogy javítható-e a készlet vagy sem, és amennyiben nem javítható, 
akkor selejtezhetik le. Ennek a felülvizsgálatnak a költsége Önkormányzatuk költségvetését terheli, 
melyet javasol a 2023. évi költségvetésből biztosítani.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-13/2023.(II.23.) határozata: 

 
Tárgy: Selejtezési költségek biztosítása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy 2023. évben a selejtezés során felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
 

Bárány Péter elnök: Javasolja, hogy a szlovák nemzetiség ügyei intézésének megkönnyítéséhez idén 
biztosítsanak az elnök számára parkolóbérlet vásárlását a 2023. évi költségvetésből. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-14/2023.(II.23.) határozata: 
 
Tárgy: parkolóbérlet vásárlása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
az elnök részére egy darab 2023. évi parkolóbérlet vásárlását a 2023. évi költségvetésből. 
 
Felelős:   Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Bárány Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e javaslat, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincs, így bejelenti, hogy a mai ülésük végéhez értek. Megköszöni a jelenlévők 
munkáját. Az ülést 09 óra 55 perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 

……………………………… …………………………………….. 
Bárány Péter Eszláriné Markó Mónika 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

.……………………………….. …………………………………….. 
dr. Juhász Tamara Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
…………………………………………… 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


