Csorvási Szlovák Önkormányzat Elnökétől
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
ELŐTERJESZTÉS
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ
A CSORVÁSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 2021-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorvási Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben
tájékoztatja Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az előző
évben végzett munkájáról.
Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatóban került összefoglalásra az
Önkormányzat által 2021. évben végzett tevékenység, a célok és az eredmények.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vitassa meg, és döntsön
annak elfogadásáról.

Csorvás, 2022. április 14.

Hugyik Erzsébet s.k.
elnök

1

Csorvási Szlovák Önkormányzat Elnökétől
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
ELŐTERJESZTÉS
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ
A CSORVÁSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 2021-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorvási Szlovák Önkormányzat munkájának tájékoztatóját a 2021. január 1. és 2021.
december 31-e közötti időszakra vonatkozóan készítettem el.
A Csorvási Szlovák Önkormányzat tagjai:
- Hugyik Erzsébet – elnök,
- Szél Kálmánné – elnökhelyettes,
- Hugyik Mihályné - képviselő.
Mindenki számára egyértelmű tény, hogy a 2020. év után a 2021. év is rendhagyó módon
alakult a koronavírus okozta világjárvány miatt. A veszélyhelyzet időszaka alatt a Képviselőtestület 2021. év első felében nem ülésezhetett, saját hatáskörömben eljárva 17 elnöki
határozatot hoztam úgy, hogy mindegyikről előzetesen egyeztettem a képviselőtársaimmal.
Július 14-én tarthattuk meg a 2021-es év első testületi ülését. Azt követően folyamatos volt a
munka, a Képviselő-testület összesen 7 ülést tartott, amelyeken mindösszesen 41 határozat
született. Az üléseinket a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tartottuk.
Az Önkormányzat a 2021. évre szóló költségvetését és munkatervét határidőben megalkotta.
Az Önkormányzat az alábbi programokon képviseltette magát 2021-ben:
- 2021. februárjában a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat még megtartotta a megyei
programegyeztető értekezletét, azonban az elrendelt veszélyhelyzet következtében a tervezett
programok többsége nem valósulhatott meg.
- 2021. áprilisában a hónap települése Csorvás volt. Itt a Csorvási Szlovákság is bemutatkozott.
- 2021. július 3-án részt vettünk Tardoson, az „Országos Szlovák Nap” elnevezésű
rendezvényen. Jó volt látni, hogy a korlátozások feloldását követően mennyien élvezték a
színvonalas kulturális programokat.
- 2021. augusztus 6-án a Diószegen rendezett „CSEMADOK Napon”
- 2021. augusztus 20-án a Csorváson rendezett Államalapítás alkalmából tartott rendezvényen
- 2021. szeptember 4-én a Békéscsabán rendezett „Békés Megyei Szlovák Napon”
- 2021. szeptember 10-12-én a Csorvási Szlovák Nap megtartása
- 2021. szeptember 18-án a Csorváson rendezett „XX. Gazdanap és Fogathajtó Versenyen”

2

- a 2021. szeptember 19-én a Csorvási Szlovák Közösségi Házban rendezett „Őszköszöntő
délutánon”
- a 2021. szeptember 24-26. között Budapesten rendezett Budapest Főváros II. kerületi Szlovák
Önkormányzat közmeghallgatásán és az azt követő baráti beszélgetésen, majd egy kiránduláson
- 2021. október 9-én a CSEMADOK Diószegi Szervezete megalakulásának 70. évfordulója
ünneplésén vettünk részt Szlovákiában Baráth Lajos polgármester úrral, és Kelemen Mihállyal,
a Csorvásiak Baráti Társaságának elnökével
- 2021. november 28-án „Adventi gyertyagyújtás” rendezvénysorozatunk első alkalommal
került megrendezésre a Szlovák Emlékházban. Ezt követően minden vasárnap egy kis
ünnepséggel gyújtottuk meg a gyertyákat.
- 2021. december 18.-án átadásra került „A Csorvási Szlovákságért” - szlovákul: „Za
čorvášskych Slovákov” díj
A díjat 2018-ban alapította a Képviselő-testület. A kitüntető díj átadása során egy
emlékplakettet is kap az elismerésben részesülő személy. 2021-ben két díj odaítélésről döntött
a Képviselő-testület, mivel 2020-ban a koronavírus világjárvány miatt nem tudtunk ezzel
kapcsolatban döntést hozni. Egyik díjazottunk Bartos Györgyné volt, aki hosszú időn keresztül
önkéntes munkájával segítette a szlovák közösséget. Másik díjazottunk Szél Kálmán Mátyás
volt, a gyermekei vették át a posztumusz díjat. Több éven keresztül lelkiismeretesen dolgozott,
önkéntes munkával gazdagította a szlovákság értéktárát.
A kevés rendezvény ellenére mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
A törvényi kötelezettségünknek eleget téve 2021-ben is megkötöttük Csorvás Város
Önkormányzatával az Együttműködési Megállapodásunkat, valamint a korábban kötött
együttműködési megállapodásokat is megerősítettük.
2021-ben a Csorvási Szlovák Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatra
vonatkozóan a (a továbbiakban: SzMSz) Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztályáról nem érkezett észrevétel hiányosságra vagy törvénysértésre vonatkozóan. Az
SzMSz rendelkező részében a képviselők sem láttak indokoltnak érdemi módosítást.
Az Önkormányzat részére járó 2020. évi működési támogatás, valamint a 2019. évi feladatalapú
támogatás elszámolását határidőre elkészítettük, és benyújtottuk azokat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. részére.
A 2020. évi költségvetésünk alapja idén is a működési támogatás volt, amelynek összege
1.040.000,- Ft. Működési jellegű kiadásunk volt például a bankköltség, a postaköltség, a
közüzemi díjak, kisebb összegű vásárlások, valamint Dohány András úr megbízási díja a
Csorvási Szlovák Emlékház feladatainak ellátására. A Közösségi Ház rendezvényeinél
szükséges vendéglátás feltételeinek biztosításához eszközök, mikrohullámú sütő, vízforraló, és
kávéfőző beszerzését is a működési támogatás terhére tudtunk megvásárolni. A feladatalapú
támogatás 2021. évre az előző 3 év átlaga alapján került kiszámításra, így 993.922,- Ft
feladatalapú támogatást ítéltek meg az Önkormányzat részére. Ezt az összeget kisbusz
kölcsönzésre, tanulmányi kirándulás szállásdíjára, villanyszerelésre, rendezvények kiadásaira,
továbbá anyagköltségekre használtuk fel.
Az önkormányzat működése a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően történt. A vállalt
feladatainkat sikeresen teljesítettük. A 2021. évi költségvetésünk 13. 534. 000,-Ft volt.
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A pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyeltük, amelynek köszönhetően több nyertes
pályázatról is beszámolhatok.
A Miniszterelnökség támogatásával önkormányzatunk a Csorvási Szlovák Közösségi Ház
irodahelyiség és könyvtár szobájának kialakítását valósította meg, amelynek hivatalos átadása
2021. szeptemberében a Szlovák Nap keretein belül történt meg.
Ezzel az irodahelyiség és könyvtár képes méltó helyet biztosítani a rengeteg szlovák könyv és
folyóirat számára, amelyek az évek alatt gyűltek össze. A település minden lakójának
lehetősége lesz arra, hogy igénybe vegye ezt az olvasósarkot, és megismerhesse ezeket az
kiadványokat.
Ezzel párhuzamosan a Közösségi Ház munkálatai is folytatódtak. Ismét az önkéntesek
részvételével történt meg az udvar rendezése, szépítése.
A támogatások által biztosított pénzösszegek nagyban hozzájárultak az Emlékház és a
Közösségi Ház működéséhez, valamint a Csorváson élő szlovák nemzetiségű lakosság nyelvi,
tárgyi kultúrájának megőrzéséhez, és a nemzetiségi léttel összefüggő feladatok ellátásához.
Köszönetemet fejezem ki mind Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mind a
Csorvási Polgármesteri Hivatal dolgozói felé.
Köszönettel tartozom Baráth Lajos polgármester úrnak, Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző asszonynak, Vereskáné Salla Valéria alpolgármester asszonynak, Baranyai Martinának
és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának a sok segítségért, amely nélkül nem tudna ilyen
aktívan, hatékonyan működni az Önkormányzatunk.
Továbbá, nagy köszönet illeti azokat a közösségünkhöz tartozó lakosokat, akik fáradhatatlanul
dolgoztak a céljaink elérés érdekében. Úgy gondolom, hogy mindent figyelembe véve nem
lehet okunk panaszra, hiszen szépen haladunk az Önkormányzat által kitűzött célok
megvalósítása felé. Vitathatatlan, és egyben elismerésre méltó az, hogy milyen sok ingyenes,
önkéntes munkaóra van ebben ezekben a felújítási projektben is, mind a képviselők, mind a
közösségünk önkéntes munkát végző többi részéről. Várhatóan 2022. második felében már
teljes körűen birtokunkba vehetjük az épületeket.
2022. évben befejeződik 3 beruházásunk közel 15,2 millió forint értékben:
- a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökséggel kötött megállapodás alapján:
- „A Csorvási Szlovák Emlékház gazdasági épületeinek (kamra, istálló)
újjáépítése” 6.700.000,-Ft összegben
- „A Közösségi Ház külső homlokzatának vakolása” 3.500.000,-Ft összegben
Ennél a két projektnél Kovács János, a Csorvási Építőmester Bt. ügyvezetőjével egyeztetve a
várható szerződés teljesítése 2021. november 1-jei volt, de a vállalkozói szerződést a vállalkozó
kérésére módosítottuk, mert a kitűzött határidőig nem tudta volna befejezni a munkálatokat. A
határidőt 2022. május 30. napjára módosítottuk. Bízunk benne, hogy sikeres lesz az átadás, és
az idei év második felében már itt tudjunk tartani a rendezvényeinket. Hálás köszönet a
vállalkozásnak.
Ehhez az összeghez 2021. évben egyedi kérelem alapján benyújtott forrás érkezett 2022. év
elején „A Csorvási Szlovák Közösségi Ház berendezésének támogatása, valamint kültéri
rendezvényhelyszín kialakítása” címén 5 millió forint értékben. Ebből az összegből 3,8 millió
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forint a két ház közötti udvar rendezése és 1,2 millió forint asztal, szék vásárlása a Közösségi
Ház nagytermébe fog megvalósulni.
Önkormányzatunk 2017-től a Csorvási Közösségi Ház és a Csorvási Szlovák Emlékház
megvalósulásához 30.200 000,- forintot tudott pályázat útján előteremteni.
Fontos események voltak még az alábbiak:
2021. szeptemberében Paulik Antal úr, a parlamenti szlovák szószóló, valamint Krajcsovicz
Andrásné, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnök asszonya előadást tartottak az
előttünk álló választásokról, valamint a népszámlálásról. A helyi szlovák nemzetiség számára
több fontos információ is elhangzott ezeken az előadásokon. A választások szempontjából
fontos, hogy egy nemzetiséghez tartozó személy vagy csak a parlamenti szószólóra vagy csak
nemzetiségi pártra adhatja le szavazatát, tehát mindkettőre egyszerre nem.
S végül, de talán a legfontosabb feladat vár ránk, ez pedig a népszámlálás, ami számunkra
nagyon fontos. Csorváson legalább 25 helyi lakosnak kell magát szlovák nemzetiségűnek
vallania ahhoz, hogy ki lehessen írni a helyi szlovák nemzetiségi képviselőválasztást. Az
Önkormányzat a maximális összegű működési támogatást csak akkor kaphatja meg, ha legalább
50 csorvási lakos vallja magát szlovák nemzetiségűnek. A 2011. évi népszámláláskor
Csorváson 56 fő vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, ezért bízunk abban, hogy az idén is
lesz legalább 50, magát szlovák nemzetiséghez tartozónak valló helyi lakos.
A népszámlálás várhatóan 2022. október 1-től 2022. november 20-ig fog megtörténni. A
népszámlálással kapcsolatban újításnak minősülő technikai információk is elhangzottak a
rendezvényen, így már azt is tudjuk, hogy nem papír alapon fog történni a népszámlálás, hanem
elektronikus eszközök használatával. Ezzel kapcsolatban szeretnénk még egy közmeghallgatást
tartani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2021. évi munkájáról szóló tájékoztató
megvitatására és elfogadására.
Csorvás, 2022. április 14.

Hugyik Erzsébet s.k.
elnök
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