
JELENLÉT| íV

a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat

2022. j ú nius 28-i rendkívü li testületi ü lésére

].. Mirkovits Katalin, elnök:

2. Wertetics Szlobodán Szi lá rd, elnökhelyettes:

3. Vészics - Krucsay János képviselő:

Meghívottak:

dr. Deák Ferenc jegyző, Budakalászi Polgármesteri Hivatal:.....

Zelei Zita pén z ü gyi ü gyi ntéző

.!'.-l ę!J)',

(".ł

Ł-ł-,*j 2-Ą{-





JEGYzőKöNYV

Készült a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat2o22.június 28. napján 9:0O órakor megtartott
rendkívt]li nyílt, testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (201L Budakalász,
Petőfitér 1.).

Jelen vannak Mirkovĺts Katalin elnök
Wertetics Szlobodán Szilárd elnökhelyettes
Vészics - Krucsay János képviselő

Zelei Zĺta pénzügyĺ ügyintéző

M€ghívottak: dr. Deák Ferenc jegyző

Mirkovits Katalin elnök koszonti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 3

fő van jelen, tehát az ülés határozatképes' Az elnök javaslatot tesz arra, hogy a jelenlévő képviselők
közÜl Wertetics Szlobodán Szĺlárd legyen a mai ülésről készĹjlő jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítője.

A testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal és Wertetics Szlobodán Szilárdot
jelöli a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Az elnök javaslatot tesz a maĺ Ülés napirendjére:

1. Javaslat a Grábóci zarándokhelyi utazás megszervezésére
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnok

2. Javaslat a budakalászi szerb temető zöldfe|ületkezelésének megszervezésére
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnök

3. Javaslat Budakalászi szerb búcsú program megszervezésére
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnök

4. Javaslat Stara voda szentkúti búcsún való részvéte!re
Előterjesztő: Mirkovĺts Katalin elnök

5. Javaslatbelskolázásitámogatásra
Előterjesztő: Mĺrkovits Katalin elnok

A napirenddel kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el, az elnok szavazásra teszi fel a javaslatot'

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányza 2Ĺ|2022. (V!.28.} szNo. sz. határozattal - 3 ĺgen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett az Ülés napĺrendi pontjaĺt elfogadta.

Napirend tárgva|ása:

t. Javaslat a Grábóci zarándokhelyi utazás megszervezésére
Előterjesztő: Mirkovits Katalĺn elnök

Az előterĺesztés ismertetése:

Mirkovits Kata]in e]nök: Mint ahogy minden évben az idén is szent Péter napja (július 12.) utáni első

vasárnap kerül sor Grábócon a búcsúra. A Pest Megyei Szerb Nemzetiségi onkormányzat pályázott erre



az Ünnepre. Az elnyert osszegből fedezni tudja az utazási-étkezési költségeket. Az onkormányzat

elnökével való pontos egyeztetése után tudjuk szélesebb körben meghirdetni a zarándokút

lehetőségét. Javasolom, hogy a BudakalásziSzerb Nemzetiségi onkormányzat aktívan Vegyen részt az

út megszervezésében, lebonyolĺtásába n.

A napirendi pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 3 igen, 0 nem, 0

tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

gudakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 2212022. (Vl.28.} SZNo. sz. határozata:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat úgy dönt, hogy Grábócon Szent Péter napja

alkalmából megrendezésre kerülő búcsú megszervezésében és lebonyolításában részt vesz. A

zarándokúton vaIó részvétel meghirdetésére a Pest Megyei Szerb Nemzetiségi onkormányzat

elnökével tiirténő egyeztetés követően kerül sor.

Felelős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

2, Javaslat a budaka]ászi szerb temető zöldfelületkezelésének megszervezésére

Előterjesztő: Mirkovits Katalĺn elnök

Az előteriesztés ismertetése :

Mirkovits Katalin etnök: Budakalászon a szerb temető kizárólagos tulajdonosa és kezelője a Szerb

Egyház. A temető kaszálása napjainkban komoly problémát jelent' A szerb egyházi ingatlanok

bérbeadásából bejovő összeg egy részéből lehetett fedezni az ilyen jellegĹí kiadásokat. Ez eddig

működott, nem lehet tudnĺ most mi történt. Ez az állapot tarthatatlan. Felmérés után kapott ajánlat

szerint, 250-3OOe Ft közott vállalnák a temető kaszálását, ]. x alkalom régi és az új oldalt egyszerre.

Javasolom, hogy a BsZNo különítsen el 30Oe Ft-ot egyszeri kaszálásra. A bérletĺ díjból lehetne fedezni.

Wertetics Szlobodán Szitárd elnökhelyettes: Ez mĺndig meg volt oldva. A bevételből meg lehetne

oldaniuk. Hónapok óta nem lehet bemenni, ez szégyen.

Vészics - Krucsay János képviselő: Bérleti díjakból lett fedezve korábban. Meg kellene próbálni, hogy

közosen levágjuk a Búcsúra' KérÜnk benzint és damilt az atyától, és osszefogva levágnánk.

önkormányzatnak nem dolga a temető rendben tartása'

Mlrkovits Katalln elniik: Az önkormányzat korábban sosem fizette ki a kaszálást. Nem az önkormányzat

a fenntartója. Rossz képet mutat rólunk. Az egyházkozség kezelte korábban a pénzt, és megoldották.

Szívesen segítÜnk, de ezt előtte meg kellene beszélni, és nem kijelenteni, hogy nekünk kell megoldani.

dr. Deák Ferenc jegyző: A gazos területek tulajdonosaĺt fel kell szólítania a város önkormányzatának a

terület rendbetételére, függetlenül attól, hogy kia tulajdonos.

A napirendĺ pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 0 igen, 2 nem, 1

tartózkodás mellett a következő döntést elvetette:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 2312022. (V!.28.) SZNo. sz. határozata:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat úgy diint, hogy a Szerb Egyház tulajdonában lévő

szerb temető kaszálására 300.000,-Ft egyszeri támogatást nyújt.

Felelős: Mirkovits Katalin elniik
Határidő: azonnal
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3. Javaslat Budakalászi szerb búcsú program megszervezésére
Előterjesztő: Mirkovits Katalĺn elnök

Az előterĺesztés ismertetése:
Mirkovits Katalin elnök: 2022. jljlius 26-án Ünnepeljük templomunk védőszentjének ünnepét. Délelőtt
ünnepĺ szentliturgia, délután a vecernje, ünnepi kalács és búza megszentelése. Azt követően a

rendezvénysátor alatt kezdődne a vacsorával egybekotott mulatság, ahol a zenét a szabadkai Amajlija
tamburazenekar biztosítaná' Az ünnepség teljes költségét az önkormányzat viselné, Ünnepi kalács,
(koljivo) búza, frissítő italok, Vacsora, zenekar' A pályázaton elnyert összeg a zenekar teljes költségét
(fellépti díj, uti ktg, étkezés) fedezi. A többi kiadásokra javasolom további 40Oe Ft elkülonítését.

A napirendi pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 3 igen, O nem, 0
tartózkodás meĺlett a következő döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormánvzat 2412022. (Vl.28.) SZNo. sz. határozata:
Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat úgy dönt, hogy a kulturális pályázatokból a Szerb
búcsúra elnyert 400 e Ft-on felül, az ünnepi kalács, a búza, italok, Vacsora kiadásokra további 40Oe
Ft -ot elkülönít.

Fe|elős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

4, Javaslat Stara voda szentkúti búcsún való részvételre
Előterjesztő: Mirkovits Katalĺn elnök

Az előteriesztés ismertetése :

Mirkovits Katalin elnök: Mĺnden év augusztus utolsó vasárnapján ĹinnepeljÜk Szentendrén Stara voda
szentkúti búcsút. Önkormányzat aktív résztvevője az eseménynek, ahol nem csak budakalászĺakat,
hanem minden odalátogatót meg szoktunk vendégelni. Egytálétellel pl.: marhagulyás bográcsban
főzésével készÜljÜnk az idén. Javasolom 2O0e Ft elkülönítését a felmerÜlő költségekre'

A napirendi pont megtárgyalása után a BudakalásziSzerb Nemzetĺségionkormányzat 3 igen,0 nem, O

tartózkodás mellett a kovetkező dontést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 2512022. (V!.28.) SZNo. sz. határozata:
A Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat úgy dĺint, hogy 200e Ft_ot elkülönít a 2022. évi
költségvetés terhére a Stara Voda-i eseményre étel-ital vásár]ás céljából.
Felelős: Mirkovits Katalin elncik
Határidő: azonna]

5. Javaslat beisko|ázási támogatásra
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnök

Az előteri ĺsmertetése

Mirkovits Katalin elnök: 2022-2023. tanévre a Nikola Tesla Szerb lskola alapítványának átutalt
összeggel a budakalászi szerb családok ĺskoláskorú gyermekeinek iskolakezdését támogatnánk meg.
ISe filfő.
A következő tanévre: LJ. fő gyermek részére javasolom 165 e Ft összeg elkülonítését támogatás céljára.

3



A napirendi pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen, 0 nem, 0

tartózkodás mellett a következő dontést hozta:

gudakalászi szerb Nemzetiséqi onkormánvzat 2612022. (Vl.28.l SZNö. sz. határozata:

A Budakatászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat úgy diint, hogy a budakalászi szerb családok

iskoláskorú gyermekeinek iskolakezdéséhez 2022-2023. tanévre 165 e FT összegű támogatást nyújt,

melyet a Szerb lskoláért Alapítványának utal át.

Felelős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

Vészics-Krucsay János képviselő: Szeretnénk haladó csoportot a szerb oktatásban a felnőtteknek

Ahova járunk azt intézményesíteni lehetne'

Mirkovits Katatin elnök: RészÜnkről nincs akadálya, azonban a Szerb nyelvtanfolyam műkodik 2 éve

Keresztbe szervezni nincs értelme. Kovetkező Ülésre javasold felvennĺ napirendi pontra, ha gondolod,

További kérdés, hozzászőlás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt és az egyÜttműködést,

és a képviselő-testületi ülést 10 ora 0Ż perckor bezárja.

K.m.f.
ĺ, Szełó
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Wertetics Szlobodán Szilárd

jegyzőkonyv hitelesítő
Mirkovits Katalin

Budakalászi Szerb Nemzetĺségi
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