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MEDINA HELYI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7057 Medina, Kossuth utca 59. 
Tel/Fax: (74) 434-010 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

április 4-én (csütörtök) 17 órakor megtartott nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Szerb Klub, 7057 Medina Köztársaság u. 10. 

 
Jelen vannak: 
 Szokics Elekné elnök 
 Szokics Mitó képviselő 
 Szokics Pájó képviselő 

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Baranyai Eszter  jegyző 
 Parrag Istvánné  jegyzőkönyvvezető 
 
A lakosság részéről: 3 fő 
 
 
  
Szokics Elekné elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Rafajlovics Miklós  elnök-
helyettes munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, de jelezte 
távolmaradását. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására.  
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint állapította 
meg:  
 

NAPIREND:  

1. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Szokics Elekné elnök (írásos és szóbeli előterjesztés)  
2. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi zárszámadása 
Előadó: Szokics Elekné  elnök (írásos és szóbeli előterjesztés) 
3. Húsvéti teendők 
Előadó: Szokics Elekné elnök (szóbeli előterjesztés) 
4.Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Szokics Elekné elnök (írásos és szóbeli előterjesztés)  
5. Egyebek 
 
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását. 
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1.) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Szokics Elekné elnök – írásos és szóbeli előterjesztés   
 
Szokics Elekné elnök ismerteti az előterjesztést. Az írásbeli előterjesztést annyiban kívánja 
szóban kiegészíteni, hogy az előirányzatokat csak saját hatáskörben kell módosítani. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Szokics Elekné elnök kéri a testületet, hogy a 
szóbeli kiegészítést is figyelembe véve döntsön a 2012.évi költségvetés módosításának 
elfogadásáról. 
 
Az elnök javaslatára a testület a szóbeli kiegészítést is figyelembe véve elfogadta az 
előterjesztést, és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
5/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
módosításáról: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medina Helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: Szokics Elekné elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző 
Határid ő: azonnal 

 

 
2.) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi zárszámadása 
Előadó: Szokics Elekné  elnök – írásos és szóbeli  előterjesztés   
 
Szokics Elekné elnök ismerteti az előterjesztést, és bővebben az előterjesztést szóban nem 
kívánja kiegészíteni. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Szokics Elekné elnök kéri a testületet, hogy 
az előterjesztés alapján döntsön a 2012.évi zárszámadás elfogadásáról. 
 
Az elnök javaslatára a testület elfogadta az előterjesztést, és 3 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

6/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának 
elfogadásáról: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medina Helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

Felelős: Szokics Elekné elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző 
Határid ő: azonnal 
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3.) Húsvéti teendők 
Előadó: Szokics Elekné elnök – szóbeli előterjesztés   

Szokics Elekné elnök tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben a szerb húsvét időpontja 
május 5-6.  
Az idei évben is, mint mindig, nagypénteken takarítják a szerb templomot. A templomban 
elhelyezett szőtteseket az adományozóknak kiadják mosásra, vasalásra, majd az ünnepekre 
újra elhelyezik a templomban. 
Szokics Elekné elmondja, hogy nagypéntek és nagyszombat éjszakáján tüzet gyújtanak a 
templomkertben, virrasztanak, őrzik Jézus sírját a feltámadásig. Nagyszombaton tojást 
festenek, sonkát főznek és a 40 napos böjtnek is húsvétkor van vége.  
Szokics Elekné azt is elmondja, hogy a szerb családoknál nem divat a locsolkodás, nincs 
külön halottak napja, hanem húsvét hétfőjén a szent mise után közösen kimennek a temetőbe 
sírszentelésre.  
Kéri a jelenlévőket, hogy minél többen vegyenek részt az ünnepi előkészületekben és húsvét 
hétfőjén a Szerb Klubban megrendezésre kerülő közös ünneplésen. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Szokics Elekné elnök kéri a testületet, hogy a 
előterjesztés alapján fogadja el a  Húsvéti ünnepekkel kapcsolatos teendőket. 
 
Az elnök javaslatára a testület elfogadta az előterjesztést, és 3 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

7/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat húsvéti ünnepekkel kapcsolatos 
teendők elfogadása: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medina Helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos teendőit az előterjesztésben 
elhangzottak szerint elfogadja. 

Megbízza az elnököt, hogy a teendők végrehajtásáról, illetve azok megszervezéséről 
gondoskodjon a medinai szerb közösség hagyományápolása érdekében. 

Felelős: Szokics Elekné elnök 
Határid ő: 2013. május 06. 
 
 
4.) Medina Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Szokics Elekné elnök (írásos és szóbeli előterjesztés)  
 
Szokics Elekné elnök ismerteti a képviselőkkel az előterjesztést. Elmondja, hogy a Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat már az 1/2013. (I. 22.) számú határozatával elfogadta a Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetését. A határozatot azonban hatályon kívül 
kell helyezni és újra kell tárgyalni az önkormányzat 2013.évi költségvetését, mert az 
önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kifizetése nem lehet, 
és ezért a költségvetési garnitúrát a Magyar Államkincstár KGR rendszerében sem lehetett 
feldolgozni. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Szokics Elekné elnök kéri a testületet, hogy 
helyezze hatályon kívül a Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 22.) számú határozatát és az előterjesztésben foglalt 
tartalommal fogadja el a Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetését. 
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Az elnök javaslatára a testület az előterjesztést elfogadta, és 3 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

8/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(I. 22.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről:  

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medina Helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I. 22.) számú határozatát 
az előterjesztésben elhangzottak szerint hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Szokics Elekné elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
 

9/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének 
elfogadásáról: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medina Helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetését a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. A Képviselő- testület megbízza és felhatalmazza az elnököt, hogy a 
költségvetésben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon a medinai szerb nemzetiség 
közössége érdekében, valamint az egyes képviselő-testületi döntésekben meghatározott 
feladatok szerint. 

Felelős: Szokics Elekné elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
5./ Egyebek 
 
Szokics Elekné elnök elmondja a képviselőknek, hogy a pünkösdi búcsúra érdeklődtek a 
zenekari díjakról. A lórévi zenekar számlaképes, a zeneszolgáltatásért 140 e Ft + ÁFA-t, 
összesen 165 e Ft-t kell fizetni, ami tartalmazza az útiköltség térítést is. A budakalászi 
zenekar számla ellenében 210 ezer forintot kér, és még külön meg kell fizetni az útiköltséget 
is. Szokics Elekné elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan újra pályázatot nyújtottak be a 
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központhoz a pünkösdi búcsú zenekari 
díjára, azonban még nem tudja megmondani, hogy sikeres-e a pályázat vagy sem. 2012. évben 
a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat erre a célra 100 ezer forint pályázati támogatásban 
részesült. 
Mirkovicsné Szokics Száveta hozzászólásában azt kifogásolja, hogy szerinte ezzel a témával 
már nem kéne foglalkozni, hiszen a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásán a zenekar 
kiválasztásáról döntöttek. 
Szokics Elekné elnök válaszában kitér arra, hogy a közmeghallgatáson még döntés nem 
született, abban maradtak, hogy a képviselők érdeklődnek a zenekari díjakról. 
Rafajlovics Péter szerint érdeklődni kell Pécsen a Vizin Zenekart is meg kell keresni.  
Szokics Mitó képviselő egyet ért Rafajlovics Péter hozzászólásával, kéri a türelmet és ő is 
javasolja, hogy keressék meg a pécsi illetőségű Vizin Zenekart.  
Szokics Mitó elmondja, hogy a tavalyi évben is keresték a zenekart, de nem volt jó az időpont 
ezért nem tudták vállalni a fellépést Medinán. 
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Mirkovicsné Szokics Száveta azt javasolja, hogy ha a Vizin Zenekarnak nem jó az idei évben 
az időpont, vagy nem számlaképesek, akkor maradjon a lórévi zenekar, mert az a legolcsóbb. 
Rafajlovics Péter nehezményezi, hogy hiába nyújtott be a nemzetiségi önkormányzat 
pályázatot a zenekari díjra, abban az esetben, ha nem nyernek a pályázaton, a nemzetiségi 
önkormányzat pénzéből kell kifizetni a zenekari díjat. Úgy gondolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatnak így is kevés a pénze, nem kellene 165 e Ft-t ilyenre elkölteni.  
Szokics Elekné elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok általános támogatását és 
a feladatalapú támogatást is csak működésre lehet felhasználni. A tavalyi évben is hiába volt 
sikeres a pályázatuk csak szeptemberben kapták meg a támogatást. 
Mirkovicsné Szokics Száveta megkérdezi, hogy ezek szerint mindenképpen meg kell 
előlegezni a zenekari díjat?   
Szokics Elekné válasza igen, mert a támogatást csak azután kapta meg a nemzetiségi 
önkormányzat, hogy megküldte az elszámolást Magyarországi Szerb Kulturális és 
Dokumentációs Központhoz, tehát ez is utófinanszírozott pályázat volt.  
 
 
 
Szokics Elekné a továbbiakban ismerteti a 2013.évi pályázati lehetőségeket. Elmondja, hogy 
dr. Baranyai Eszter jegyző az egyházi épületekkel felújításával kapcsolatosan pályázati 
lehetőségről tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzatot. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázati lehetőséget keres a medinai egyházi épületek felújítására, saját forrásból azt nem 
tudja megoldani. Azonban a pályázati kiírás alapján alapító okiratot kell benyújtani a 
pályázati űrlapok mellé, ezért felvették a kapcsolatot a Szentendrei Püspökséggel, mert a 
püspökség a fenntartója a medinai egyházi épületeknek. Szintén a pályázati kiírás tartalmazza, 
hogy egy adott szervezet egy projektre adhat be pályázati kérelmet. A Szentendrei Püspökség 
is pályázni kíván a szentendrei Egyházi Múzeum felújítására, ezért a medinai épületek 
felújítására ebben az évben már nem kerülhet sor. 
Mirkovicsné Szokics Száveta megkérdezi, hogy ezek szerint a medinai épületekkel 
lemaradtak a pályázatról? 
Szokics Elekné elnök válaszol, hogy igen, a szentendrei múzeum felújítás miatt.  
Szokics Elekné elnök a továbbiakban a LEADER pályázati lehetőségekről beszél. Elmondja, 
hogy a kifizetési kérelmet benyújtotta a nemzetiségi önkormányzat a 2012.évi támogatásra az 
MVH illetékes kirendeltségéhez, de még a támogatást nem kapták meg. Szerinte az a 
legnagyobb probléma, hogy 2013.évben a nemzetiségi önkormányzat nem fog tudni 
pályázatot benyújtani, mert a LEADER pályázatok utófinanszírozottak, és a nemzetiségi 
önkormányzatok anyagi helyzete miatt nem tudják a pályázatokat előre megfinanszírozni. 
Mirkovicsné Szokics Száveta újra megkérdezi Szokics Eleknétől, hogy mikor lesz arra 
lehetőség, hogy a medinai egyházi épületek felújítására pályázati támogatást kapjanak? 
Szokics Elekné elnök válasza, nem tudja megmondani, mert nem tudják mikor lesz újra 
pályázati kiírás. Medinán kívül még Százhalombatta és Deszk is akart pályázni, de a 
szentendrei múzeum miatt ők is elestek a lehetőségtől. 
 
 
 
Szokics Pájó képviselő kéri, hogy a települési önkormányzat segítsen a csapadékvíz 
elvezetésben, mert megáll a víz a szerb templom mellett. 
Szokics Mitó képviselő elmondja, hogy már jelezte, hogy az önkormányzat járdalapokkal 
segíthetne. 
dr. Baranyai Eszter  jegyző elmondja, utánanéz annak, van-e az önkormányzatnál járdalap. 
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Szokics Elek elmondja, hogy szerinte a vízelvezetési problémák miatt a szerb templomban is 
megrepedt a boltív. 
Szokics Mitó képviselő szerint az is baj, hogy a Petőfi Sándor utcából esős idő esetén lezúdul 
a nagy mennyiségű csapadék, ami nem tud elfolyni, ezért áll meg a víz a templom előtt. 
Szokics Elek szerint a Köztársaság utcában Konrád Jánosék házával szemben kútgyűrűt 
kellene elhelyezni és az árkot is mélyíteni kellene, hogy el tudjon folyni a csapadékvíz. 
Szokics Elekné elnök elmondja, hogy valamikor egy vágóhíd volt az utca végén és a 
vízelvezető árok is megfelelően karba volt tartva. Azonban miután az önkormányzat területet 
adott el Kozics Gordánáéknak, azok a vízelvezető árkot betemették, azóta nem megoldott a 
csapadékvíz elvezetése az utcában. 
Szokics Elek elmondja, hogy már beszéltek erről a problémáról Kozics Gordánáékkal, 
szerinte mindegy, hogy mit mondanak Kozics Gordánáék, az utcában meg kell oldani a 
vízelvezetést. 
Szokics Mitó képviselő szerint  a csapadékvíz elvezetés Kozics Gordána érdeke is 
Szokics Elek szerint nagyon elhanyagolta az önkormányzat a Köztársaság utcában a 
vízelvezető árok állapotát, azt kérdezi a jegyzőtől, hogy az új rendezési terv alapján van-e erre 
megoldás, mert már jártak a Földhivatalban is és a jelenlegi térképeken nincs jelölve az árok, 
de tudomása szerint a régi térképeken látszik az árok. 
dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy mindegy, hogy a térképen jelölve van-e az árok 
vagy sem, a csapadékvíz elvezetést fizikailag meg kell oldani. A felgyülemlett víz nem 
károsíthatja senki tulajdonát.  
Szokics Elek  elmondja, hogy ez az árok védte a házakat  és kéri a jegyzőt, hogy a testületi 
ülés után menjen át vele a szomszédos szerb templomba, nézze meg a leázások miatti 
repedéseket, valamint a vízelvezetési problémákat. 
Szokics Pájó képviselő megkérdezi dr. Baranyai Eszter jegyzőtől, hogy lehet-e sürgetni a 
probléma megoldását azzal, hogy a templom műemlék?  
dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy van erre lehetőség, az önkormányzatot kell 
megkeresni levélben.   
Rafajlovics Péter szerint kútgyűrűket kell elhelyezni. Úgy emlékszik, hogy szó volt arról, 
hogy a település csapadékvíz elvezetését megoldják a NATO RADAR telepítéséhez 
kapcsolódó Honvédelmi Minisztériumi támogatásból. 
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy Medina Község Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be csapadékvíz elvezetés felújítására. A pályázat jelenleg tartalék listán szerepel, mert 
2012.évben az uniós támogatásokat átcsoportosították.  
Szokics Elek még arra is felhívja a figyelmet, hogy a Köztársaság utcában volt egy légópince, 
ami szintén a vízelvezetési problémák miatt szakadt0 be, de még is úgy érzi, most a 
legfontosabb, hogy a szerb templom ne sérüljön tovább. 
 
 
Szokics Elekné elnök elmondja, hogy az idei évben is érkezett meghívó a horvátországi 
Borovó település Nyugdíjasaitól. A Borovói nyugdíjasok újra meghívták a nemzetiségi 
önkormányzatot és a Medinai Nyugdíjas Érdekszövetséget az április 13-án megrendezésre 
kerülő Nyugdíjas napokra. Szokics Elekné javasolja, hogy a rendezvényen Szokics Ránkó 
képviselje a Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot és tolmácsként is segítse a 
medinai nyugdíjasokat.  Az utazással kapcsolatosan költségek nem merülnek fel.   
 
Az elnök javaslatára a testület az előterjesztést elfogadta, és 3 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozta: 
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10/2013. (IV. 4.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részvétele a horvátországi Borovó 
település Nyugdíjas napján : 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete rész vesz a 
horvátországi Borovó település Nyugdíjas nap rendezvényen. A nemzetiségi önkormányzatot 
Szokics Ránkó képviseli. 

Felelős: Szokics Elekné elnök 
Határid ő: azonnal 
 
Ezek után az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így azt Szokics Elekné 
elnök bezárta.  
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Szokics Elekné                Szokics Mitó 

      elnök         hitelesítő 


