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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. május 14-én 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester.  
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 17 óra 03 perckor megnyitotta.  
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a nemzetiségi önkormányzat 
tagjai egyhangúlag egyetértettek.  
 
 
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.2 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 14. mája 

2015. 

Miesto konania zasadnutia: Obecný úrad, Novohrad 

Prítomní: 

Debreceniné Králik Tünde – zvolená národnostná poslankyňa  
Keresztesné Rózsa Mária – zvolená národnostná poslankyňa 
Árpásné Schlenk Judit – notárka 
Szórágy Gyuláné – starostka  
 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa srdečne privíta prítomných na zasadnutí, to jest 
starostku obce, zvolených národnostných poslancov a záujemcov. 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa konštatuje, že zasadnutie je uzášaniaschopné a o 
17:03 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a februári ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett, illetve még elvégzendő feladatainkat. 
Továbbra is az a célunk, hogy községünk ne feledje el a szlovák nyelvet, a szokásokat, 
hagyományokat.  
Március 15-én önkormányzatunk koszorúzott a nagy Önkormányzat által szervezett 
ünnepségen, majd a falu lakosaival közösen elénekeltük nemzetiségi himnuszunkat és 
gyertyát gyújtottunk a szobornál. 
Március végén kicsiny falunk húsvéti szokásait igyekeztünk megeleveníteni kicsikkel és 
nagyokkal, tojást festettünk és természetes anyagokból készítettünk asztali díszeket. 
Az anyák napi ünnepséget önkormányzatunk szervezte, ahol a Nógrád Szíve Hagyományőrző 
Baráti Kör Egyesület gyermek és felnőtt csoportja szlovák és magyar táncokat, énekeket adott 
elő.   
Erre az ünnepségre hívtuk meg a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület,  Kultúrny spolok 
pre Mlynky tagjait. Előadásukban szlovák nótákat és táncokat mutattak be, illetve magyarul a 
lyányok, a lyányok, a lyányok angyalok című műsorukat, melynek dalait a közönség is velük 
énekelte. Műsorukkal jó hangulatot teremtettek és a jelenlévők nagyon jól érezték magukat.   
Az édesanyákat, nagymamákat szlovák és magyar nyelven is köszöntöttük a 
következőképpen: 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves Vendégeinket! 
Május első vasárnapján virág és illatözön az anyákat köszönti. 
Erre a napra mindenki készül a szíve legmélyén, hisz a tavasz emberemlékezet óta a 
megújulás, az új élet hordozásának és születésének az ünnepe. Szerény csokrainkkal próbáljuk 
kifejezni érzelmeinket, hálánkat azok iránt, akiknek életünket, emberségünket köszönhetjük.  
Versek, énekek is felcsendülnek, melyek jelzik a szív szeretetét. 
A virág, a szó persze kevés ahhoz, hogy tolmácsolja szeretetünket, megbecsülésünket 
édesanyánknak, akitől kaptuk a családi tűzhelynek azt a melegét, ahol emberré lettünk, és 
ahová mindig visszatérhetünk, ha megnyugvásra, vagy bíztató szóra van szükségünk. 
Szeretettel, szívünk teljes melegével köszöntjük az anyákat, akiknek sok boldogságot 
kívánunk családjuk, gyerekeik körében.  
Ölelés az édesanyáknak és valamennyi nagymamának, keresztanyának, nevelőnek. Minden 
nőnek, aki szeret egy gyermeket.  
Mi is ezt a délutánt szeretnénk Önöknek adni teljes tiszta szeretettel, a műsort a Nógrád Szíve 
Baráti Kör Egyesületének gyermek és felnőtt csoportja kezdi, majd "A JÁNYOK 
ANGYALOK..." - örökzöld operett slágereket a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület 
(Kultúrny spolok pre Mlynky) tagjainak előadásában láthatják! 
Kívánjuk, érezzék jól magukat! 
S úctou a veľkou láskou pozdravujem našich milých hostí na dnešnej slávnosti ku Dňu 
matiek. Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti tohto sviatku sa stretneme, aby sme vyslovili 
svoju vďaku, úctu, poctu a lásku k tým osobám, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, pre naše 
mamičky.  
Ezeket a verseket a képviselőink mondták az Édesanyáknak: 
MAMIČKE K SVIATKU 
Do ruky ti kvietok vkladám 
Moja milá mamička. 
Skloň sa ku mne, dám ti ešte 
Horúci bozk na líčka. 
 
MAMIČKE 
Šetrím si korunky 
Už ich mám päť 
Kúpim dnes mamičke 
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Najkrajší kvet 
Taký kvet červený 
Ako lienka 
Ľúbim ťa, ľúbim 
Mamulienka 
 
MAMKA MOJA 
Mamka moja, mamka zlatá 
Kto tú tvoju prácu zráta? 
Šiješ, perieš, varíš nám 
Srdiečko ti z lásky dám 
 
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

7/2015.(V.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
-  a március 15-i ünnepségen való részvételről 
- a húsvéti készülődésről 
- anyák napi rendezvényről.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
 

Napirend: 
 
1. 2014. évi költségvetési beszámoló megvitatása és elfogadása  
Előadó: nemzetiségi elnök és  jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az előterjesztésnek megfelelően kérem a nemzetiségi önkormányzatot, hogy szíveskedjen 
elfogadni a 2014. évi költségvetés végrehajtását.  
 
A napirend keretében a jegyző válaszolt a feltett kérdésekre.  
 
A 2014. évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan a nemzetiségi önkormányzat 
egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi 
költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Bevételek            Módosított           Teljesítés  
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          Ezer Ft-ban 
2013. évi maradvány        5                   5 
2014. évi állami támogatás   685               685 
Kamatbevétel                    2        2 
Bevételek összesen    692    692   100% 
 
Kiadások  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete    
Személyi jellegű kiadások    ---    --- 
Munkaadókat terhelő járulék  ---    --- 
Fejlesztési, felhalmozási kiadás                   ---                               --- 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés összesen     125                         110 

             Szolgáltatási kiadások összesen    428   400 
             Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások összesen  
                                                                  77     77 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen   
                                                                        53     52    
Tartalék összesen                  9       0 
 
Kiadások összesen      692   639    92% 
Záró pénzkészlet                                                                              53 
 
A testület felkéri a közös hivatal nógrádi kirendeltségének pénzügyesét, 
hogy a fentieknek megfelelően kerüljenek a beszámolóban feltüntetésre az 
adatok.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

 
 
2. 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználása 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző 
 
A napirend keretében a nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette, hogy az eredetileg 
megállapított pontszám ellen fellebbezés került benyújtásra, melynek eredményeképpen 23 
pontot kapott a nemzetiségi önkormányzat, és ennek következtében 845.644 Ft-ra jogosult, 
amit az idén két részletben április 15-ig és augusztus 15-ig utalnak el az önkormányzat 
számlájára. Kérte a jelenlévőket, hogy beszéljék meg, hogy ez az összeg mire legyen fordítva.   
  
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután részletesen megbeszélték, hogy mit terveznek még 
megvalósítani az idei évben és az milyen kiadást jelent, majd ennek alapján felosztották a 
kapott támogatás nagy részét.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
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9/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 845.644 Ft összegű 
feladatalapú támogatást az alábbiak szerint kívánja felhasználni: 
- két napos szlovákiai kirándulás 600.000 Ft összegben, amely az ÁFA-t is 
tartalmazza; 
- Őszi Vigalom rendezvény támogatása 50.000 Ft összegben,  
- Testvértelepülési találkozón étkezési költségek 50.000 Ft összegben, amely 
az ÁFA-t is tartalmazza; 
A fennmaradó 145.644 Ft sorsáról a nemzetiségi önkormányzat később kíván 
dönteni, azt egyenlőre tartalékba helyezi.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon és a tényleges felhasználást kísérje 
figyelemmel, és annak függvényében kezdeményezze a költségvetés 
módosítását.  
 
Határidő: folyamatos és 2015. december 31. és 2016. március 31. 
Felelős: elnök 

 
 
3. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Tájékoztatom a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a januárban benyújtott kulturális 
pályázatunk 100.000 Ft-ot nyert, ez kevesebb összeg, mint amire pályáztunk, tehát ebből kell 
majd megvalósítani azt, hogy az „Örökség-kultúra” Oktatási E-tudásbázisban szervezet 
közreműködésével közzétesszük hagyományainkat. Fel kell vennem a kapcsolatot az 
„Örökségtár” Szerkesztőség Bar-So Kft-vel, hogy a csökkentett összegből mit tudunk 
megvalósítani és, hogy ezzel kapcsolatban kössünk szerződést. Az anyag összegyűjtését mi 
saját erőként vállaltuk.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai az elnök javaslatával egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) egyetértettek és az alábbi határozatot hozták: 
 
 

10/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az 
elnököt, hogy folytasson egyeztetést az „Örökségtár” Szerkesztőség Bar-So 
Kft-vel a szlovák hagyományok elektronikus feldolgozása és közzététele 
ügyében. Az önkormányzat felkéri az elnököt, hogy az egyeztetés 
eredményeként létrejött együttműködési megállapodást jóváhagyásra terjessze 
a következő ülésen a testület elé.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A Ludové Novinyban jelent meg egy pályázat, amelyen szeretném, hogy induljunk. 300.000 
Ft-ra lehet összesen pályázni, ebből úgy terveztem, hogy 115.000 Ft-ért a Tájházban a 



 6 

kiállított tárgyakról szlovák nyelvű leírást helyeznénk el, 185.000 Ft-ból pedig az Őszi 
Vigalmon Szlovákiából érkező fellépők díját fizetnénk ki. A pályázat benyújtásának 
határideje május 31. és szlovákul kell benyújtani, ezért majd valakit megkérek, hogy 
ellenőrizze a fordítást.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai egyetértettek a pályázat benyújtásával és egyhangúlag (2 
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

11/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja a Ludové 
Novinyban megjelent Lipa pályázat benyújtását, melynek során 115.000 Ft 
összegért a Tájházban szlovák nyelvű tájékoztató táblák kerülnének 
elhelyezésre, 185.000 Ft összegben pedig az Őszi Vigalom Szlovákiából 
érkezett fellépője kerülne kifizetésre.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a pályázat szlovák nyelven történő 
benyújtásáról gondoskodjon.  

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A DIPO filmet kíván forgatni településünkön hagyományos szlovák ételek elkészítéséről. 
Két fajta étel elkészítéséről és ennek videó felvételen történő rögzítéséről lenne szó. Az egyik 
étel magyarul lepény, szlovákul lepnik, a másikat magyarul tölteléknek, szlovákul 
plunyenyinának nevezik. Természetesen népviseleti ruhában közreműködünk a videó 
felvételnél és kérték azt is, hogy viseljük az ételek alapanyagának költségét a nemzetiségi 
önkormányzat részéről. A kezdeményezést jó ötletnek tartom, kérem hozzá a nemzetiségi 
önkormányzat támogatását.  
 
A nemzetiségi önkormányzat a kezdeményezést örömmel támogatta és egyhangúlag (2 
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

12/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 
videófilm készüljön két hagyományos szlovák étel a lepnik és a plunyenyina 
elkészítéséről.  
A nemzetiségi önkormányzat vállalja az ételek elkészítéséhez szükséges 
alapanyag megfizetését.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és annak részleteiről, valamint a felmerült költségekről a következő ülésen 
számoljon be.  

 
Határidő: 2015. május 19. és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesületével sokszor tartunk közös rendezvényeket 
és ők is tevékenységük során többször végeznek hagyományápolást, tehát sok minden 
összeköt bennünket. Ezért arra gondoltam, hogy köthetnénk velük megállapodást, amelyben 
írásos alapokra helyezzük az együttműködésünket.  
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Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes: 
Nagyon jónak tartom az ötletet, kérem a jegyzőasszonyt, hogy segítsen az elnök asszonynak 
kidolgozni a megállapodás részleteit.  
 
Ezután a nemzetiségi önkormányzat egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
a közös hagyományőrző és kulturális tevékenység folytatásával kapcsolatban 
készítsen elő együttműködési megállapodást Nógrád Község Hagyományőrző 
Klub Egyesületével és azt a következő ülésen terjessze elő jóváhagyásra.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Már említettem a jelenlévőknek, hogy a pályázat során elektronikusan közzé fogjuk tenni 
szokásainkat, hagyományainkat. Ehhez azonban ezt megelőzően gyűjtőmunkát kell végezni 
helybeli lakosoktól. Mivel én és az elnökhelyettes is igen elfoglaltak vagyunk, ezért arra 
gondoltam, hogy középiskolásokat kellene bevonni erre a feladatra, nekik úgyis kell 50 órát 
teljesíteni. Az lenne a javaslatom, hogy a honlapon hirdessük meg, hogy nálam lehetne 
jelentkezni a fiataloknak gyűjtőmunkára.  
 
Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes: 
Az elképzelést nagyon jónak tartom, kérem, hozzunk róla határozatot.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták az ügyben: 
 

14/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 
középiskolások közösségi munkavégzés keretében szlovák hagyományok 
összegyűjtésében segédkezzenek. A nemzetiségi önkormányzat felkéri az 
elnököt, hogy a lehetőségről a honlapon tegyen közzé tájékoztatást és fogadja 
a jelentkezőket.  

 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes: 
A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület pályázatot nyújtott be és nyert is 
gyerekek hagyományőrző nyári táboroztatására. A tábor 3 napig tart majd és itt 
hagyományőrző, köztük szlovák hagyományőrző foglalkozások is lesznek a gyerekeknek. 
Lesz szlovák népdal, néptánc, gyöngyfűzés, csuhézás, üvegfestés. 20 gyermeket tudunk 
táboroztatni ingyenes ellátással.  
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Örülök, hogy nyert a pályázat, természetesen én is elmegyek és szlovák népdalokat, 
néptáncot fogok tanítani a gyermekeknek.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag, (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2015.(V. 14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt és 
elnökhelyettest,  hogy a  Nógrád  Szíve  Hagyományőrző Baráti  Kör  Egyesület  
által szervezett nyári táborban vegyenek részt és ott tanítsanak szlovák népdalt 
és néptáncot a gyerekeknek.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök és elnökhelyettes 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 18 óra 35 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


