
JEGYZŐKÖNYV 
Készült a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 15. (szerda) napján 16:30 órakor 
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában 

megtartott 3. nyilvános rendes ülésén 

Jelen vannak: Kápolnai Kázmér elnök 
Gedő Györgyné elnök-helyettes 

Távol maradt: Gedő Ildikó nemzetiségi önkormányzati képviselő 

Meghívottak: dr. Kovács Gabriella nemzetiségi referens 

Kápolnai Kázmér 
Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen 
került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Gedő Györgyné elnök-
helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Gedő Györgyné 
Elfogadja a jelölést. 

Kápolnai Kázmér 

Szavazásra teszi fel Gedő Györgyné jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Gedő Györgyné 
személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 62/2017. (XI.15.) alatt meghozta az 
alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 62/2017. (XI. 15.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Gedő Györgyné személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Ezt követően Kápolnai Kázmér elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, és 
szavazásra bocsátja a napirendi pontokat elfogadását az alábbiak szerint: 

1. Beszámoló a Szlovák Farsang című rendezvényről 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

2. Beszámoló a szlovák hívek szentmisére történő szállításról 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

3. Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
63/2017. (XI. 15.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 63/2017. (XI. 15.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 3. nyilvános rendes ülésének napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadja el: 



1. Beszámoló a Szlovák Farsang című rendezvényről 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

2. Beszámoló a szlovák hívek szentmisére történő szállításról 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

3. Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását 

1. Napirendi pont 
Beszámoló a Szlovák Farsang című rendezvényről 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Kápolnai Kázmér 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 64/2017. (XI. 15.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 64/2017. (XI.15.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök beszámolóját a JSzloÖ 11/2017. (1.30.) számú határozat (Szlovák Farsang) 
végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a Szlovák Farsang rendezvény megvalósult 
2017. február 04~én (szombat) az Fővárosi Szlovák Önkormányzat és a budapesti 
szlovák önkormányzatok közös szervezésében, a József Attila Művelődési Központban 
(helyszíne: 1131 Budapest, József Attila tér 4.). A rendezvényen közel 200 ember vett 
részt Budapestről, de a közeli környékbeliek is képviseltették magukat, Szlovákia több 
városából is voltak meghívott vendégek. A részvevők nagyon jó hangulatban, vidáman 
töltötték az estét, kellemesen érezték magukat. A farsangi rendezvény kulturális 
programokkal, szlovák zenével, tánccal, tombolaosztással telt. 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat részt vett a rendezvényen, a rendezvény 
költségeihez összesen 24.987 Ft-tal járult hozzá, a 2016. évi feladatalapú központi 
költségvetési támogatás terhére 23.344 Ft lett elszámolva (reprezentációs költségeket 
3.344.- Ft, terembérleti költség 20.000 Ft), a fennmaradó összeg 1.643,-Ft a 2017. évi 
működési állami támogatás terhére lett elszámolva. 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. november 15. 

2. Napirendi pont 
Beszámoló a szlovák hívek szentmisére történő szállításról 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Kápolnai Kázmér 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 65/2017. (XI.15.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 65/2017. (XI.15.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök beszámolóját a JSzloÖ 26/2017.(111.28.) számú határozat (a résztvevők busszal 



történő szállítási költségéhez hozzájárulás) végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a 
busszal történő szállítás megvalósult 2017. április 02-án (vasárnap). 
1999. szeptemberétől, immár 18 éve, Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében 
minden hónap első vasárnapján szlovák nyelvű szentmisét tart a Budapest VIII. kerület, 
Horváth Mihály téri Szent József plébániatemplomban, a budapesti és a budapesti 
környéki szlovák ajkú katolikusok részére. Egyes vidéki településekről egy-egy 
budapesti szlovák önkormányzat a hívek Budapestre történő autóbuszos szállításának 
költségeit régóta vállalja. A buszos szállítás megtörtént, 2017.04. 02-án Pilisszántó -
Budapest - Pilisszántó között, 36 fő részvételével. A rendezvényre történő szállítási 
költségre 50 e Ft-ot határozott meg önkormányzat, melyet Török Tamás egyéni 
vállalkozó látott el. 
Forrása: 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. november 15. 

3. Napirendi pont 
Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Kápolnai Kázmér 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 66/2017. (XI. 15.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 66/2017. (XI. 15.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. „Német-Szlovák Nemzetiségi Est a Józsefvárosban"címen közösen beadott 
pályázatra a települési Önkormányzattól 230 e Ft támogatást kapott. A támogatás 
összegét a 43/2017. (VI.30.) számú határozat melléleteként, 50-50 %-ban osztotta el 
a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A nemzetiségi est 2017. 
november 17-én 18:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a H-13 Központban 
1085 Budapest, Horánszky u. 13. szám alatt. 

2. A „Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban" című rendezvényre a 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat a következő költségeket vállalja: 
Az estre a budapesti „Ozvena Szlovák Kórus és a „Lipa Szlovák Flórkor Egyesület 
előzetes terv szerint felváltva 4 x 10, kb. 10-10 perces énekléssel illetve tánccal 
fognak a jelenlévő közönségnek műsort adni. 
A hagyományőrző szlovák nemzetiségű kórus fellépésére a Ozvena /Visszhang/ 
Budapesti Szlovák Kórus költségére 40 e Ft összeget biztosít. 
A hagyományőrző szlovák néptánc bemutatóját Lipa Szlovák Folklór Egyesület 
látja el, melyre a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 40 e Ft összeget határoz 
meg. A hagyományőrző szlovák nemzetiségi ételkóstoló bemutatására 60 e Ft 
keretösszeget biztosít, a cég az ételek helyszíni kiszállítást és felszolgálást is 
vállalja. A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat nemzetiségi estre a meghívó 
nyomtatási részbeni költségeire 5 e Ft keretösszeget biztosít. 

3. forrása: 140 e Ft erejéig a települési Önkormányzat nemzetiségi pályázati 
támogatása, 5 e Ft erejéig a települési Önkormányzat működés támogatása 
fedezete a dologi kiadás 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. december 15. 



Kápolnai Kázmér 
Ezt követően az elnök megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés.; illetve 
közérdekű bejelentés. Megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 17:15 órakor bezárja. ; 

jegyzőkönyv-hitelesítő elnök 

Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina 



JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Jelenléti ív 

a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
3. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja: 

2017. november 15. (szerda) 16:30 óra 

1. Kápolnai Kázmér 

2. Gedő Györgyné 

3. Gedő Ildikó 

A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából: 

dr. Kovács Gabriella V ^ M i ^ U ^ 

Németh Edina - c tokM^, 



JÓZSEFVÁROSI SZLO VÁK ÖNKORMÁNYZA T 
1082 Budapestf Baross 11. 63-67. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló a Szlovák Farsang című rendezvényről 

Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 15. napján 

3. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Önkormányzatunk a 11/2017. (1.30.) számú határozatában döntött arról, hogy részt vesz, és 
részt vállal a 2017. február 04—én a Fővárosi Szlovák Önkormányzat és a budapesti szlovák 
önkormányzatok közös szervezésében tartandó, minden évben megrendezésre kerülő 
„Szlovák Farsang" című rendezvény szervezésében, melynek hagyományos helyszíne a 
József Attila Művelődési Központban (helyszíne: 1131 Budapest, József Attila tér 4.). A 
rendezvény idén is megtartásra került, melyen közel 200 ember vett részt Budapestről, de a 
közeli környékbeliek is képviseltették magukat, sőt Szlovákia több városából is voltak 
meghívott vendégek. A részvevők nagyon jó hangulatban vidáman töltötték az estét, 
kellemesen érezték magukat. A farsangi rendezvény kulturális programokkal, szlovák 
zenével, tánccal, tombolaosztás telt. 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat részt vett a rendezvényen, a rendezvény költségeihez 
összesen 24.987 Ft-tal járult hozzá, a 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
terhére 23.344 Ft lett elszámolva (reprezentációs költségeket 3.344.- Ft, terembérleti költség 
20.000 Ft), a fennmaradó összeg 1.643.-Ft, mely a 2017. évi működési állami támogatás 
terhére lett elszámolva. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök beszámolóját a JSzloÖ 11/2017. (1.30.) számú határozat (Szlovák Farsang) 
végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a Szlovák Farsang rendezvény megvalósult 
2017. február 04-én (szombat) az Fővárosi Szlovák Önkormányzat és a budapesti 
szlovák önkormányzatok közös szervezésében, a József Attila Művelődési Központban 
(helyszíne: 1131 Budapest, József Attila tér 4.). A rendezvényen közel 200 ember vett 
részt Budapestről, de a közeli környékbeliek is képviseltették magukat, Szlovákia több 
városából is voltak meghívott vendégek. A részvevők nagyon jó hangulatban, vidáman 
töltötték az estét, kellemesen érezték magukat. A farsangi rendezvény kulturális 
programokkal, szlovák zenével, tánccal, tombolaosztással telt. 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat részt vett a rendezvényen, a rendezvény 
költségeihez összesen 24.987 Ft-tal járult hozzá, a 2016. évi feladatalapú központi 
költségvetési támogatás terhére 23.344 Ft lett elszámolva (reprezentációs költségeket 
3.344.- Ft, terembérleti költség 20.000 Ft), a fennmaradó összeg 1.643.-Ft a 2017. évi 
működési állami támogatás terhére lett elszámolva. 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. november 15. 



Budapest, 2017. november 06. 

Kápolnai Kázmér elnök 

ELŐTERJESZTŐ: KÁPOLNÁI KAZMER ELNÖK J02$KFVAR0S1 SZLOVÁK 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐD-
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: j i i u h ^ l j i j j t l k . 



JÓZSEFVÁROSI SZLO VÁK ÖNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest»Baross u. 63-67. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló a szlovák hívek szentmisére történő szállításról 

Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 15. napján 

3. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Önkormányzatunk JSzloÖ 26/2017.(111.28.) számú határozata döntött busz szállítási 
költségének meghatározása tárgyú napirendi pontról. 
1999 szeptemberétől, immár 18 éve, - mai napig is - Önkormányzatunk kezdeményezésére és 
szervezésében minden hónap első vasárnapján szlovák nyelvű szentmisét tartunk a Budapest 
VIII. kerület, Horváth Mihály téri Szent József plébániatemplomban, a budapesti és a 
budapesti környéki szlovák ajkú katolikusok részére. Egyes vidéki településekről egy-egy 
budapesti szlovák önkormányzat a hívek Budapestre történő autóbuszos szállításának 
költségeit régóta vállalja. A buszszállítás megtörtént 2017. 04. 02-án (vasárnap) Pilisszántó -
Budapest - Pilisszántó között, 36 fő részvételével. A rendezvényre történő szállítási költségre 
50 e Ft-ot határoztunk meg, a szállítást Török Tamás egyéni vállalkozó látta el. Forrása: 2016. 
évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök beszámolóját a JSzloÖ 26/2017.(111.28.) számú határozat (a résztvevők busszal 
történő szállítási költségéhez hozzájárulás) végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a 
busszal történő szállítás megvalósult 2017. április 02-án (vasárnap). 
1999. szeptemberétől, immár 18 éve, Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében 
minden hónap első vasárnapján szlovák nyelvű szentmisét tart a Budapest VIII. kerület, 
Horváth Mihály téri Szent József plébániatemplomban, a budapesti és a budapesti 
környéki szlovák ajkú katolikusok részére. Egyes vidéki településekről egy-egy 
budapesti szlovák önkormányzat a hívek Budapestre történő autóbuszos szállításának 
költségeit régóta vállalja. A buszos szállítás megtörtént, 2017.04. 02-án Pilisszántó -
Budapest - Pilisszántó között, 36 fő részvételével. A rendezvényre történő szállítási 
költségre 50 e Ft-ot határozott meg önkormányzat, melyet Török Tamás egyéni 
vállalkozó látott el. Forrása: 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. november 15. 

Budapest, 2017. november 06. 

ELŐTERJESZTŐ: KÁPOLNAI KÁZMÉR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: ( f i ^ ^ iAXu(í\ 



JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest» Baross u. 63-671 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 

Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 15. napján 

3. nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „Német-Szlovák Nemzetiségi Est a 
Józsefvárosban"címen közösen beadott pályázatra a települési önkormányzattól 230 e Ft 
támogatást kaptunk. A közös pályázatra kapott támogatás összegét a 43/2017. (VI.30.) számú 
határozat melléleteként, 50-50 %-ban osztottuk el a Józsefvárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal. A nemzetiségi est 2017. november 17-én 18:00 órai kezdettel kerül 
megrendezésre H-13 Központban 1085 Budapest, Horánszky u. 13. szám alatt. Javaslom, 
hogy a „Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban" című rendezvényre a Józsefvárosi 
Szlovák Önkormányzat a következő költségeket vállalja: A budapesti „Ozvena Szlovák Kórus 
és a „Lipa Szlovák Flórkor Egyesület előzetes terv szerint felváltva 4 x 10 kb. 10-10 perces 
énekléssel, illetve tánccal fognak a jelenlévő közönségnek műsort adni 40-40 e Ft, 
Javaslom, hogy a hagyományőrző szlovák nemzetiségű kórus fellépésére a Ozvena 

/Visszhang/ Budapesti Szlovák Kórus költségére 40 e Ft összeget biztosít. 
A hagyományőrző szlovák néptánc bemutatóját Lipa Szlovák Folklór Egyesület látja el, 

melyre a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 40 e Ft összeget határozzunk meg. 
Javaslom, hogy a folklór műsor költsége mellett a hagyományőrző szlovák nemzetiségi 
ételkóstoló bemutatására 60 e Ft keretösszeget biztosítsunk, az árban az ételek helyszíni 
kiszállítása és felszolgálása is szerepeljen. 
Végül javaslom, hogy a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat az estre a meghívó nyomtatási 
részbeni költségeire 5 e Ft keretösszeget biztosítson. 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. „Német-Szlovák Nemzetiségi Est a Józsefvárosban"címen közösen beadott 

pályázatra a települési Önkormányzattól 230 e Ft támogatást kapott. A támogatás 
összegét a 43/2017. (VI.30.) számú határozat melléleteként, 50-50 %-ban osztotta el 
a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A nemzetiségi est 2017. 
november 17-én 18:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a H-13 Központban 
1085 Budapest, Horánszky u. 13. szám alatt. 

2. A „Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban" című rendezvényre a 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat a következő költségeket vállalja: 
Az estre a budapesti „Ozvena Szlovák Kórus és a „Lipa Szlovák Flórkor Egyesület 
előzetes terv szerint felváltva 4 x 10, kb. 10-10 perces énekléssel illetve tánccal 
fognak a jelenlévő közönségnek műsort adni. 
A hagyományőrző szlovák nemzetiségű kórus fellépésére a Ozvena /Visszhang/ 
Budapesti Szlovák Kórus költségére 40 e Ft összeget biztosít. 
A hagyományőrző szlovák néptánc bemutatóját Lipa Szlovák Folklór Egyesület 
látja el, melyre a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 40 e Ft összeget határoz 
meg. A hagyományőrző szlovák nemzetiségi ételkóstoló bemutatására 60 e Ft 
keretösszeget biztosít, a cég az ételek helyszíni kiszállítást és felszolgálást is 



vállalja. A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat nemzetiségi estre a meghívó 
nyomtatási részbeni költségeire 5 e Ft keretösszeget biztosít. 

3. forrása: 140 e Ft erejéig a települési Önkormányzat nemzetiségi pályázati 
támogatása, 5 e Ft erejéig a települési Önkormányzat működés támogatása 
fedezete a dologi kiadás 

Felelős: Kápolnai Kázmér elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

Budapest, 2017. november 06. 

Kápolnái Kázmér elnök 
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LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ 
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JOGI KONTROLL: \MK 



JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

MEGHÍVÓ 
a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. november 15. (szerda) 16:30 órai kezdettel tartandó 

3. nyilvános rendes testületi ülésére 
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája 

Napirend: 

1. Beszámoló a Szlovák Farsang című rendezvényről 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

2. Beszámoló a szlovák hívek szentmisére történő szállításról 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

3. Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban 
Előterjesztő: Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés) 

Budapest, 2017. november 06. 

Üdvözlettel: 

Kápolnai Kázmér 
elnök s.k. 


