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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
4. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-jén 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester.  
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 18 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.4 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 1. septembra 

2015. 

Miesto konania zasadnutia: Obecný úrad, Novohrad 

Prítomní: 

Debreceniné Králik Tünde – zvolená národnostná poslankyňa  
Keresztesné Rózsa Mária – zvolená národnostná poslankyňa 
Lévai Marianna – 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 
18:03 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
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Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a júniusi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
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.  
Szlovák hagyományainkat továbbra is a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör 
Egyesületén keresztül mutatjuk be,  több meghívást kaptunk falunapokra, ahol bemutatjuk 
táncainkat, szokásainkat. 
Ismételten képviseltük falunkat augusztus 2-án a  Bánki Nemzetiségi Találkozón, melyre 
nagyon készültünk. Szlovák koreográfus, Gyuri bácsi tanította be a táncot, melyet helyi 
dalokból állított össze. Úgy gondolom itt is bizonyítottuk az identitásunkat. 
Az előző testületi üléseken döntöttünk a Testvértelepülési Találkozó megtartásáról, amely 
2015. augusztus 15-én megrendezésre is került. 
Egésznapos program volt, mely jó hangulatban telt mindanyiunk számára. 
Az ünnepség 10 órakor szentmisével kezdődött, a szentmise után kisvonattal lementünk 
a temetőbe megkoszorúzni Szarvas András Atya sírját, hiszen az ő személye által lett 
Cibakháza a  testvérfalunk.  
Szlovákiai testvérfalunk, Felsőtúr, Velké Turovce apraja-nagyja is részt vett 
a rendezvényen, focisták is mindkét faluból jelen voltak. 
A faluban azon a héten francia néptáncos csoport vendégeskedett, akiket szívesen láttunk ezen 
a napon, így ők is megismerkedhettek szokásainkkal és szlovák hagyományainkkal. 
Községünk polgármestere és jómagam, mint a szlovák önkormányzat elnöke köszöntöttük 
a programok előtt a meghívott vendégeket ezekkel a szavakkal. 
„Vážení prítomní, Dovoľte mi, aby som Vás ako predsedníčka miestnej slovenskej 
samosprávy  s veľkou úctou pozdravila. 
Kedves Jelenlévők!  
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnökeként nagy tisztelettel 
köszöntöm Önöket.  
Prosím, spoznajte  našu obec, naše zvyky, kroje, ale hlavne cíťte sa tu dnešný deň dobre. 
Kérem Önöket, ismerkedjenek meg egymással, szokásaikkal és legfőbbképpen érezzék jól 
magukat ezen a napon. 
Dakujem pekne! 
Köszönöm szépen!” 
A program játékos versenyekkel folytatódott, majd szellemi és nótás vetélkedő is volt, 
amelyek nagyon jó hangulatban teltek. A vetélkedők után a résztvevők megebédeltek,  
mellyel települési Önkormányzatunk támogatta a rendezvényt.  
Ezután focimeccsek következtek, amelyet kupákkal díjaztunk, a vetélkedőkön részt vevők 
pedig hagyományőrző filmeket kaptak.  
A találkozóról és annak egész napos programjairól  Nógrád község honlapján képeket is meg 
lehet tekinteni, amelyek visszatükrözik a jó hangulatot. A rendezvény a szlovák 
önkormányzatnak 156.000 Ft-jába került.  
Pályáztunk a LIPA által kiírt pályázaton is, ahol 80.000 Ft-ot nyertünk a helyi tájházban való 
szlovák gyűjtések szlovák nyelven való bemutatására, valamint népi gyermekjátékok 
bemutatására, azok elsajátítására. 
Íme a pályázatunk, amelyet szlovák nyelven kellet benyújtani.  
 
Verejnoprospešná nadácia ZSM     Príloha č. 1 
 
Popis projektu 
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Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015 
Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): Slovenská národnostná samospráva v obci Novohrad   
                                                              Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata  
Názov projektu: Rozšírenie národopisnej zbierky v oblastnom dome a nacvičovanie detskej 
slovenskej hry 
Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam... 
(Približne 1 strana v slovenskom jazyku):  
 
Naša slovenská samospráva v obci Novohrad funguje už 5 rokov. V Novohrade sme si 
založili národnostnú samosprávu s tým cieľom, že budeme si zachovať ľudové zvyky a 
tradície našej obce pre mladšiu generáciu. Žiaľ, u nás v obci len starší ľudia hovoria 
novohradským nárečím. Chceli by sme urobiť čo najviac, aby jazyk našich predkov nevymrel. 
Na šťastie už prvé kroky máme za sebou. Predsedníčka slovenskej samosprávy vyučuje po 
slovensky tie zvyky, verše a piesne, ktoré sa ona naučila a pozbierala od tiet, keď chodila 
zbierať slovenské ľudové tradície v Novohrade.  Spolu s choreografom zaradili naučené 
slovenské materiály do jednotlivých zvykov. Je dobrý pocit, že v našom spolku sú členovia od 
najmenších až do dôchodcov. Sme hrdí na to, že sa podarilo zaviesť výučbu slovenčiny v 
materskej škole. Pracujeme v záujme toho, aby slovenčina bola prítomná i v základnej škole.     
V našej obci sa nachádza oblastný dom, ktorého prevádzkuje miestna obecná samospráva. 
Pretože slovenskosť vždy bola prítomná v živote našich obyvateľov, chceli by sme to ukázať 
aj pre turistov a pre tých ľudí, ktorí navštívia našu obec a oblastný dom. V tomto roku 
plánujeme, že rozšírime počet vystavených šiat a vypíšeme vedľa maďarčiny i po slovensky 
všetky predmety, kroje, nábytky, ktoré sú v oblastnom dome.  
S pomocou tohto konkurzu by sme chceli uskotočniť slovenskú, detskú hru. Chceli vy sme 
pozvať hudobníka, ktorý by sprevádzal deti pri spievaní. 
Dúfame, že s týmito možnosťami prispejeme k zachovaniu slovenskej identity nielen u 
dospelých ale u novohradských detí. 
 
 
Verejnoprospešná nadácia ZSM     Príloha č. 2 
 
Rozpočet projektu  
 
Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015 
Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba):  Slovenská národnostná samospráva v obci Novohrad    
                                                               Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
Názov projektu: Rozšírenie národopisnej zbierky v oblastnom dome 
Termín realizácie: do 31. decembra 2015                          Miesto realizácie: Oblastný dom 

Celkový 
rozpočet 

Požadované 
od VPN ZSM 

Náklady 
 

v HUF v HUF 
Číslo Nákladové položky - druh   
 1. Látky na šaty 50.000,-Ft 50.000,-Ft 
 2. Šitie 30.000,-Ft 0,-Ft 
 3. Kartóny, tabuľky 20.000,-Ft 20.000,-Ft 
 4. Choreograf, hudobník 50.000,-Ft 50.000,-Ft 
 5.    
 6.    
 7.      
 8.    
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 9.    
 10.    
 11.    
Spolu: 150.000,-Ft 120.000,-Ft 
II. Príjmy (tržby)    
III. Rozdiel I. - II.   
IV. Požadovaný príspevok od VPN ZSM  120.000,-Ft 
Vypracoval: .................................................  Schválil: ................................................. 
(meno, podpis)     (meno, podpis, pečiatka) 
V .................................................................  dňa ......................................................... 
Poznámky:  
Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne. 
Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť žiadateľa 
 
 
Verejnoprospešná nadácia ZSM     Príloha č. 3 
 
Údaje, informácie o žiadateľovi 
 
Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015 
Žiadateľ (organizácia) v slovenčine: Slovenská národnostná samospráva v obci Novohrad 
 v maďarčine: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko):  
2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.  
Organizačno-právna forma: národnostná samospráva  
Spôsob a miesto registrácie:  
Zameranie a pôsobnosť organizácie:  
Počet členov:  
Názov a adresa banky žiadateľa:  
Číslo účtu žiadateľa: bankszámlaszám 
IBAN žiadateľa:  
BIC/SWIFT kód banky žiadateľa:  
Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko): Debreceniné Králik Tünde   
Telefón: ................................................... Fax: ................................................. 
E-mail: kralik.t@freemail.hu              Mobil: +36 30 680 1816 
Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko): Debreceniné Králik Tünde 
Adresa kontaktnej osoby:  
Telefón: ................................................... Fax: ................................................. 
E-mail: kralik.t@freemail.hu                Mobil: +36 30 680 1816 
Názov projektu: Rozšírenie národopisnej zbierky v oblastnom dome a nacvičovanie detskej 
slovenskej hry 
Požadovaná výška príspevku v HUF: 120.000,-Ft 
Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF: 150.000,-Ft 
Autor projektu: Debreceniné Králik Tünde 
Termín realizácie projektu (začiatok - koniec): 01.06.2015 – 31.12.2015 
Ďalšie zdroje financovania projektu: - 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov z 
Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:  
Rok Maďarsko Slovenská republika 
2012 - - 
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2013 - - 
2014 - - 
Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Miesto, dátum: 
......................................................    ................................................ 
podpis štatutárneho zástupcu     podpis kontaktnej osoby 
..................................................... 
pečiatka žiadateľa 
 
A következő programunk a szlovákiai kirándulás lesz, amelyre a falunk azon lakosait hívjuk 
meg köszönetképpen, akik sokat segítettek nekünk a hagyományok átadásában, 
megőrzésében.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

24/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a bánki nemzetiségi találkozóról, 
- a testvértelepülési találkozóról,  
- és a LIPA pályázatról.   
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
 

Napirend: 
 
1. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
A napirend keretében a jegyző ismertette a 2015. évi költségvetés felhasználását, elmondta, 
hogy a pótlólagos előirányzatok miatt előbb az átcsoportosítást kellene megtenni, utána pedig 
a felhasználásról szóló határozatot kellene elfogadni.  
A jelenlévők ezután részletesen megbeszélték a számadatok tartalmát.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
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25/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja:                                                  
                                                                          adatok E Ft-ban 

 Eredeti Módosított 
Bevételek   
2014. évi maradvány 53 53 
2015. évi támogatás 380 802 
Kamatbevételek 0 1 
Bevételek összesen 433 855 
   
Kiadások   
Külső személyi juttatások 100 100 
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
Készletbeszerzés 120 120 
Szolgáltatási kiadások 100 100 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 

28 28 

Különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások 

55 55 

Tartalékok 0 422 
Beruházások 30 30 
Kiadások összesen 433 855 
   

 
 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal 
pénzügyesét, hogy az előirányzat módosítás költségvetésen történő 
átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

 
 

26/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. I. félévi 
költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. 
 
 

adatok E Ft-ban 
 Módosított 

előirányzat 
Teljesítés Teljesítés 

%-a 
Bevételek    
2014. évi maradvány 53 0 100,00 
2015. évi támogatás 802 802 100,00 
Kamatbevételek 1 1 100,00 
Bevételek összesen 855 856 100,12 
    
Kiadások    
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Külső személyi juttatások 100 0 --- 
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 --- 
Készletbeszerzés 120 49 40,83 
Szolgáltatási kiadások 100 67 67,00 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 

28 0 --- 

Különféle befizetések és egyéb 
dologi kiadások 

55 28 50,91 

Tartalékok 422 0 --- 
Beruházások 30 0 --- 
Kiadások összesen 855 144 16,84 
    

 
A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2015. június 30-án 712.139 Ft. A 
testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon, szükség esetén átcsoportosításra tegyen javaslatot. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. március 31. 
Felelős: pénzügyes 

 
 
2. Szlovákiába tervezett kirándulás részleteinek megbeszélése  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a nemzetiség elnöke ismertette a Lestyán busztól érkezett árajánlatot. 
Elmondta, hogy az egyeztetés alapján az útvonal módosulna, mert többen szeretnének 
elmenni a Magas-Tátrába a Csorba tóhoz, és ez a költségekbe még belefér.  
Elhangzott, hogy a szállás és étkezés költsége egy főre 18 Euro, amit természetesen a 
határozat szerint ingyen biztosítanának azok számára, akik aktívan segítik a nemzetiségi 
önkormányzat munkáját.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 
 

27/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 23/2015.(VI.30.) 
határozatában foglalt útvonalat az alábbiak szerint módosítja: Nógrád-
Selmecbánya-Besztercebánya-Hronec-Tátra-Vlirolinec-Nógrád. 
A B. pontban foglalt személyek részére ingyen biztosítja Poniklecben az egy 
éjszakai szállást és étkezést.   
A testület felkéri az elnököt és helyettesét, hogy a módosítottaknak 
megfelelően a kirándulás megszervezéséről gondoskodjanak.  
 
Határidő: 2015. szeptember 11. és 12. 
Felelős: elnök és helyettes 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután megvitatták, hogy a kirándulásra kit hívnak meg.  
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3. Egyebek   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A benyújtott LIPA pályázaton 300.000 Ft helyett csak 80.000 Ft-ot nyertünk, ezért az eredeti 
elképzelések helyett az alábbiakat oldanánk meg. A tájházban a ruhákhoz és tárgyakhoz 
szlovák és magyar nyelvű feliratokat kell elhelyezni, valamint tradicionális ruhákat 
szeretnénk vásárolni a tájház részére. Továbbá szlovák népi játékokat szeretnénk megtanítani 
gyermekeink részére.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) a következő határozatot hozták: 
 

28/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a LIPA pályázaton 
nyert 80.000 Ft-ból az alábbiakat szeretné megvalósítani: a tájházban a 
ruhákhoz és tárgyakhoz szlovák és magyar nyelvű feliratokat elhelyezni, 
valamint tradicionális ruhákat vásárolni a tájház részére. Továbbá szlovák 
népi játékokat tanítani gyermekeink részére.  
A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Meghívót kaptam Nógrád Megye Önkormányzatától, hogy a szeptember 19-én 
Mátraverebély-Szentkúton tartandó megyenapon vegyem át az arról szóló értesítést, hogy a 
településen lévő vár a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére bekerült a megye 
értéktárába.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

29/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
2015. szeptember 19-én a megyenapon vegyen részt és Nógrád várának a 
megye értéktárába történő bekerülésről szóló értesítést vegye át, és arról a 
testületnek számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Meghívót kaptam a testvértelepülés Felsőtúr 2015. október 10-én tartandó ünnepségére, 
amelyen a falu szülötte Pongrácz Lajos születésének 200. évfordulójáról emlékeznek meg.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai kérték az elnököt, hogy a Szlovákiában tartandó 
megemlékezésen vegyen részt és helyezzen el koszorút az emléktáblánál.  
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

30/2015.(IX.01.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
2015. október 10-én a szlovákiai Felsőtúron a Pongrácz Lajossal kapcsolatos 
ünnepségen képviselje a nemzetiségi önkormányzatot és arról a testületnek 
számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 19 óra 35 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


