
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. november 27-én 
megtartott közmeghallgatásáról.  
 
Ülés helye: Angyalvár Óvoda tornaterme Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes, 
                          Lévai Marianna tag,  
                          Szórágy Gyuláné polgármester, 
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          15 fő érdeklődő.  
 
A közmeghallgatáson Debreceniné Králik Tünde magyarul és szlovákul egyaránt köszöntötte 
a megjelenteket, megállapította, hogy a nemzetiségi ülés határozatképes, és azt 18 óra 08 
perckor megnyitotta.  
Javasolta a közmeghallgatás napirend megtárgyalását. 
A  képviselők a napirend megtárgyalásával egyetértettek. 
 
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.5 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 27. 

novembra 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  
15 záujemcov 

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 
18:08 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 

 

 



Napirend: 
 
1. Közmeghallgatás 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző 
 
A napirend keretében a nemzetiségi önkormányzat elnöke részletesen beszámolt a 2015. 
évben végzett feladatokról, és részletesen elmondta azt is, hogy 2016-ban mit terveznek. 
Elsorolta a megvalósult rendezvényeket, és köszönetet mondott a jelenlévőknek, akiknek 
többsége részt vett a rendezvényeken, és programokban. 
A rendezvények közül kiemelte, és nagyon sikeresnek ítélte meg az anyák napi műsort, a 
testvértelepülési  találkozót, és a Szlovákiában megtett kirándulást. 
Megismertette a jelenlévőkkel és bemutatta azokat a feliratokat, amelyek szlovák nyelven 
készültek el a ruhadarabokról, és a tájházban lesznek kitéve. 
 
Szintén a közmeghallgatás kapcsán Árpásné Schlenk Judit jegyző beszámolt arról, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat 2015. évben eddig 4 alkalommal ülésezett, és a mai napig 30 
határozatot hozott.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2015-ben a szlovák nemzetiségi önkormányzat mennyi 
támogatást kapott és azt mire fordította. Elmondta, hogy az eddig felmerült költségek között a 
két legjelentősebb tétel a testvértelepülési találkozó és a kirándulás volt. 
A testvértelepülések lakóinak nevében megköszönte az önkormányzatnak a kezdeményező 
szerepet és a szervezést, nagyon jól sikerült rendezvénynek ítélte meg azt. 
A nemzetiségi önkormányzat véleménye szerint nagyon jelentős hagyományápoló, és 
kulturális tevékenységet folytat. 
A jegyző tájékoztatta arról a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat működése a 
jogszabályoknak megfelel.  
 
Szórágy Gyuláné polgármester: 
Az együttműködés jó, jól tudunk együtt dolgozni. A település nevében köszönöm a végzett 
munkát, és továbbra is jó erőt, és egészséget, sok sikert kívánok a nemzetiségi önkormányzat 
tagjainak.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 18 óra 55 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 
 
 
 


