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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
1. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. január 8-án 
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 16 óra 05 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.1 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 8. januára 

2016. 

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 
16:05 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a decemberi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett, illetve még elvégzendő feladatainkat.  
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Az előző ülésen született döntés notebook vásárlásáról, erre december 9-én került sor, 
melynek összege 154.200 Ft volt.  
2015. december 16-án az Idősek Napja és Falukarácsony ünnepségen köszöntöttük az 
időseket szlovák nyelven és megköszöntük azon idősek támogatását, akik a 
hagyományőrzésben, hagyományok felelevenítésében segítségünkre vannak. Egy naptárral 
kedveskedtünk nekik, melybe hagyományőrző fényképeket tettünk. Úgy éreztük, hogy nagy 
örömmel fogadták ezt a meglepetés ajándékot. A rendezvényen a Nógrád Szíve 
Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület szlovák néptáncot adott elő nagy sikerrel.  
A rendezvényen a nemzetiségi önkormányzat közölte az óvodával, hogy a döntésnek 
megfelelően 50.000 Ft-os támogatásban részesíti az intézményben folyó szlovák oktatást, ez 
az összeg fejlesztési eszközökre fordítható. A támogatás összege 2015. december 18-án az 
óvodának kifizetésre került a megkötött támogatási szerződés értelmében.  
Az elmúlt év decembere is a betlehemezésről szólt, szlovák és magyar nyelven. 
Betlehemesünket sok helyen kérik bemutatni, jártunk többek között a budapesti Vörösmarty 
téren, Vác Főterén, Diósjenőn, Drégelypalánkon stb.  
Az évzáró vacsorát a Nógrád Szíve Baráti Kör tagjaival és azon nyugdíjasokkal tartottuk, akik 
aktívan részt vesznek rendezvényeinken és segítik munkánkat. Ezen a vacsorán beszéltük meg 
azt is a jelenlévőkkel, hogy 2016-ban pályáznunk kellene, hogy tarthassunk egy Szlovák 
hagyományok hétvégéje rendezvényt, hiszen együtt, egymásért dolgozunk, remélem, ez a 
jövőben is így lesz.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2016.(I.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- notebook vásárlásról,  
- Idősek Napja és Falukarácsony rendezvényen történő fellépésről és 
részvételről 
- óvodai támogatásról 
- betlehemezésről  
- évzáró vacsoráról.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
Napirend: 
 
1. Pályázati cél módosítása  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az elmúlt ülésen arról volt szó, hogy a nemzetiségi kulturális pályázaton tábor 
tartására pályázzunk, kiderült, hogy erre nincs lehetőségünk, mert táboroztatásra 
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csak ott lehet pályázni, ahol az iskolában szlovákul tanulnak. Átgondoltuk a 
pályázatot és egyéb célokat határoztunk meg, és ezekre kértünk árajánlatot. A 
pályázatban szerepel, hogy a lakodalmast is fel szeretnénk tenni az E-Örökségtárba, 
két nyelvű könyvet szeretnénk megjelentetni a hagyományokról és augusztus 13-án 
Szlovák Hagyományok Hétvégéje névvel egész napos kulturális programot 
szeretnénk tartani a testvértelepülések résztvevőivel.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke kérte a nemzetiségi önkormányzat tagját az 
elhangzottaknak megfelelő határozat meghozatalára.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

2/2016.(I.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 
NEMZ-KUL16 pályázaton kulturális kezdeményezések keretében.  
A pályázat keretében az alábbi feladatok valósulnának meg összesen 1.200.000 Ft 
értékben: 
- Nógrádi szlovák mindennapok két nyelvű kiadvány megjelentetése, és a lakodalmas 

videófilm E-Örökségtárban történő elhelyezése összesen 211.613 Ft.  
- Szlovák Hagyományok Hétvégéje 

rendezvényszervezés költsége        380.000 Ft 
utazás, kiküldetés                            237.172 Ft 
étkezés (ebéd, vacsora, 180 fő)       341.215 Ft 

- Fentiekhez kapcsolódó dologi kiadások 30.000 Ft. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a pályázat benyújtásáról és a pályázati díj befizetéséről 
gondoskodjon.  

 
Határidő: 2016. január 10. 
Felelős: elnök 

 
A rendezvényhez kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat tagjai  egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2016.(I.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
kezdeményezze a települési önkormányzatnál, hogy a 2016. augusztus 13-án a 
nemzetiség által szervezendő rendezvényt: „Szlovák Hagyományok Hétvégéje” 
megnevezéssel vegyék fel a rendezvénynaptárba azzal a céllal, hogy a szlovák 
hagyományokat a település lakossága, és a testvértelepülések is megismerjék.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

2. 2015. évi költségvetés módosítása    
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző  
 
A napirend keretében a jegyző elmondta, hogy a 2015. évi előirányzatokat módosítani kell, 
mert év közben érkezett még plusz támogatás és azt a képviselők döntéseinek megfelelően a 
kiadási oldalon is meg kellett emelni, kérte a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a tényeknek 
megfelelően az előirányzatok kerüljenek módosításra.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2016.(I.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
                                                                          adatok E Ft-ban 

 Eredeti Módosított Újabb 
módosítás 

Bevételek    
2014. évi maradvány 53 53 53 
2015. évi támogatás 380 802 1225 
Kamatbevételek 0 1 1 
Pályázati támogatás  0 0 180 
Bevételek összesen 433 855 1459 
    
Kiadások    
Külső személyi juttatások 100 100 100 
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 
Készletbeszerzés 120 120 236 
Szolgáltatási kiadások 100 100 730 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 

28 28 28 

Különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások 

55 55 155 

Egyéb működési célú 
kiadások 

0 0 50 

Tartalékok 0 422 0 
Beruházások 30 30 160 
Kiadások összesen 433 855 1459 
    

 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal pénzügyesét, hogy 
az előirányzat módosítás költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
A napirendhez kapcsolódóan a jegyző elmondta, hogy a pénzmaradvány 183.423 Ft volt, ez a 
feladatalapú támogatás, mert a működési támogatást 2015-ben fel kellett használni. Meg kell 
vizsgálni, hogy milyen betervezett feladat maradt el, illetve milyen feladatra kell április 30-ig 
a feladatalapú támogatást felhasználni.  
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A nemzetiségi önkormányzat felkérte az elnököt, hogy a következő ülésen a témát tűzze 
napirendre.  
 
3. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző   
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Jogszabályi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A megállapodás 2014. év végén 
lett átírva, azóta változás történt, tehát nem indokolt a módosítás. Amennyiben a 
jelenlévőknek van módosító javaslata, kérem, tegyék meg.  
 
A jelenlévők ezután úgy nyilatkoztak, hogy az együttműködési megállapodást nem kívánják 
módosítani, ezzel kapcsolatban egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 
 

5/2016.(I.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. decemberében Nógrád 
Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást nem kívánja 
módosítani.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgármestert értesítse.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 17 óra 35 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


