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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. január 28-i üléséről. 
 
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
 
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
képviselők támogatásával hozta meg döntéseit. 
 
Az alábbi napirendi pontok vonatkozásában döntött: 
 
 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi munkatervének 
elfogadása 
 

1./2021. (I.28.) sz. határozat 
 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – figyelemmel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy 
az alábbiak szerint fogadja el Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  2021. 
évi munkatervét: 
 
Január:  
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadása 
 
Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
 
A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között a gazdálkodásra 
vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
A 2019. évi korrigált maradvány elszámolás jóváhagyása 
 
 
Február:  
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Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 
módosítása 
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozat 
elfogadása 
 
 
Április:  
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 
elfogadása 
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 
 
Augusztus:  
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozat 
módosítása 
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetési beszámolója 
 
November:  
 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozat 
módosítása 
 
December:  
 
Közmeghallgatás 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök 
  

 
 

2. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
 

 
2/2021. (I.28.) sz. határozat 

 
 
Kistarcsai Szlovák  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – figyelemmel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapítja, 
hogy a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a jogszabályi előírásnak 
megfelelően és határidőben leadták saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait. 
 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök 
 
 
 

3. A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti, a 
működési és gazdálkodási feladatokra vonatkozó együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

 
3/2021. (I.28.) sz. határozat 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében biztosított hatáskörében jóváhagyja és aláírja a Kistarcsa Város 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök  

 
 
 

4. A 2019.évi korrigált maradvány elszámolás jóváhagyása 
 

4/2021. (I.28.) sz. határozat 
 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében biztosított hatáskörében jóváhagyja Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi korrigált maradványát az alábbi összegekben. 

 
A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (PIR törzsszám: 789071) 2019 évi 
beszámolójában a maradvány korrigált összege 90.777,-Ft. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 
 

SzabónéTóth Katalin 
KSZNÖ elnök 

 
 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
Csépánné Kövesi Tünde 


