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A 10 éve alakult Dorogi Szlovák Önkormányzat 2012. évben tevékenységét a
nemzetiségekre vonatkozó törvények és rendeletek betartásával, a 2012. évre elkészített
munkaterve alapján, az Országos Szlovák Önkormányzat és a Komárom-Esztergom megyei
Szlovák Önkormányzat támogatásával, segítségével végezte.
A DSZÖ 2012-ben tíz alkalommal tartott testületi ülést (öt rendes és öt rendkívüli) és
megtartotta 2012.december 07-én a közmeghallgatást is, ezekr l a jegyz könyvek a
Polgármesteri Hivatalban és az Arany János Városi Könyvtárban megtalálhatóak.
A testületi üléseken tájékoztató hangzott el a két ülés között történtekr l és az
aktuális feladatainkról. Elkészítettük a 2011.évi költségvetésünk zárását, valamint Dorog
Város Képvisel -testülete részére a tájékoztató beszámolót a 2011.évi tevékenységünkr l.
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2012.január 1-én hatályba lépett a 2011.évi CLXXIX(XII.9.) törvény a nemzetiségek
jogairól, amely több sürg s feladatot rótt testületünkre (pl. önálló bankszámla nyitása). A
törvénnyel kapcsolatos feladatainkra a KIM államtitkára és a helyettese, valamint a KEM
Kormányhivatal f osztályvezet je is levélben felhívta a figyelmünket. Ennek értelmében
2012.február 05-én bankszámlaszerz dést kötöttünk a Dorogi OTP-vel, valamint a törvény
el írásait figyelembe véve 2012.március 21-én új SZMSZ-t készítettünk. Elkészítettük a
2012.évre szóló költségvetés el irányzatunkat és annak módosításait a városi és az állami
támogatások ismeretében. Együttm ködési megállapodást kötöttünk a Dorog Város
Önkormányzatával 2012.április 27-én.
A 2012-es Munkatervünkben felsorolt elképzeléseinket többségében sikerült
megvalósítani, kivéve a tervezett szlovák családi-baráti napot és a szlovákiai kirándulást.
(betegség, a megrendezésre alkalmas hely hiánya

városi Pala parti hétvégi ház - és az

anyagiak sz kössége akadályozták.)
Részt vettünk és támogattuk

anyagilag is

a városi ünnepségeket és egyéb

rendezvényeket. (Koszorúzások, civil szervezetek rendezvényei, Európa Nap ). A Bál a
Városért jótékonysági bál célkit zését 20.000 Ft-al, a dorogi három általános iskola év végi
jutalmazását 26.165 Ft. érték könyvadománnyal támogattuk.
Önkormányzatunk képviselte magát a KEM-Szlovák Önkormányzat rendezvényein, a
Pilisi

Szlovákok

Egyesülete

közgy lésein

és

a

Pilisi

Szlovák

Ház

avatásán

Pilisszentkereszten, a Pilisi Szlovák falvak találkozóján Pilisszentléleken. (pörköltf z
verseny-külön díj), jelen voltunk Sárisápon a 40 éves pávakör ünnepségén.
Jelent s esemény volt a XIII. Pilisi Szlovákok Bálja, amelyet Esztergomban a Dobó
Gimnázium aulájában rendezett meg a bál f rendez je, Esztergom-Pilisszentlélek Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata 2012.február 4-én, ahol 10 f vel képviseltük a Dorogon él
szlovákokat és 28.400.-Ft-al járultunk hozzá a bál költségeihez.(tombolatárgy és belép k
vásárlása)
Nagy élményt és jó szórakozást jelentett a Dorogon 2012.november 24-én
megrendezett a KEM Szlovák Önkormányzat által szervezett a Komárom-Esztergom Megyei
Szlovák Adventi est, ahol a Nyitra megyei népi együttes szórakoztatta a megye megjelent
szlovákságát. A rendezvényen a KEM közgy lés elnöke és a Nyitra megye elnöke is
köszöntötte a megjelenteket.
Egy japán egyetemi tanári küldöttséget fogadtunk 2012.szeptember 14-én, amelynek
tagjai közül 2 f magyarul és 2 f szlovák nyelven tudott. A küldöttség el z leg Szlovákiában
vett részt egy konferencián, majd kíváncsi volt a magyarországi szlovák nemzetiségi
önkormányzatok tevékenységére. Testületünk és Nagy Mária a KEM Szlovák Önkormányzat
elnöke tájékoztatta ket err l és válaszolt a feltett kérdéseikre.
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Hagyományosan jó a kapcsolatunk Dorog Város Képvisel

Testületével, a

Polgármesteri hivatallal, ahonnan pénzbeli és egyéb támogatást kaptunk (támogatási
szerz dés 2012.04.17.) illetve ahol a pénzügyeinkkel kapcsolatos összes ügyintézést végzik.
(Együttm ködési megállapodás 2012.04.27.).
A Dorog Város Képvisel

Testülete által szervezett és a polgármester által tartott

közmeghallgatáson az elnök és az érdekl d képvisel ink rendszeresen jelen voltak.
Saját rendezvényeink sorából kiemelkedett a tanulmányút Nógrád megyébe
Fels petény és
án, és

Bánk,

sagárd - szlovák nevezetességeinek megtekintésével 2012.október 14-16-

a közmeghallgatás ( 2012.december 07-én

24 f vel ) egyben összekötve

a

Magyarországi Nemzetiségek napi ünnepséggel , ahol az elnök megemlékezett a 10 éve
alakult Dorogi Szlovák Önkormányzat képvisel ir l és egyben a volt és a jelenlegi
képvisel knek megköszönte a négy, nyolc és a 10 éves tevékenységét. A rendezvényeinkre
fordított összes költségünk 270 e.Ft. volt, fedezetét a 2011.évi pénzmaradvány adta.
A Dorogon m köd

kisebbségi önkormányzatokkal, intézményekkel és civil

szervez désekkel megfelel a kapcsolatunk. Rendezvényeiken részt vettünk (Aradi Vértanuk
Napja, Luca napi rendezvény, városi karácsonyi koncert, sváb bál )
Az Arany János Városi könyvtárba eljuttattuk heti lapunkat a

udové Noviny -t.

Fogadóóráinkat megtartottuk az Intézmények Házában lév

irodánkban minden

hónap második szerdáján és el zetes telefoni egyeztetés után máskor is.

A 2012.évi pénzügyi helyzetünkr l a következ mondható el a 2012.december 13-diki
állapot szerint:
Bevétel:

940 e.Ft. ( állami 477, városi 80, pénzmaradv.2011-r l 383 e.Ft.)

Kiadás:

610 e.Ft.

OTP-ben:

330 e.Ft.

Összességében elmondható, hogy az anyagiakkal felel sen gazdálkodtunk, valamint
a Dorogon él

szlovák nemzetiség eket megfelel en képviseltük a városi és az egyéb

rendezvényeken.

A 2013 évi programunkat legkés bb március 15-ig összeállítjuk az eddig szokásos
módon, hiszen addig már valószín leg ismertek lesznek anyagi lehet ségeink is.
A

hagyományos

Szlovák

családi-baráti

napot

megpróbáljuk

megrendezni,

programként beveszünk a közmeghallgatáson megjelent többség javaslatára egy kassai
kirándulást, mivel 2013-ban Kassa lesz az EU egyik kulturális f városa. Erre a 2012.évi
pénzmaradványunkat vesszük igénybe.
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A városi rendezvényeken, és a kisebbségek által szervezett rendezvényeken (pl.
Városi Bál, Szlovák Bál) részt veszünk.
Természetesen a képvisel ink ott lesznek a megyei és az országos szlovák
önkormányzatok rendezvényein, és a Pilisi Szlovákok Egyesülete ülésein.
A szlovák hetilapot a udové Noviny-t megrendeltük és 1 pld-t a városi könyvtárba is
adunk.
Fogadónapunkat minden hónap második szerdáján 15 órától 17 óráig tartjuk, de
el zetes telefoni egyeztetés után bármikor elérhet ek vagyunk.
Befejezésül

megköszönjük

Dorog

Város

Képvisel -testületének

a

részünkre

megszavazott anyagi támogatást, az ingyenes irodai használatot, a Hivatal vezet inek és
alkalmazottainak 2012-ben részünkre nyújtott segít munkáját.

Kérjük tájékoztatónk elfogadását!

Dorog, 2013.január 10.

Hubácsek Sándor sk.
Elnök
Dorogi Szlovák Önkormányzat
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