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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. február 11-én 
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 17 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.2 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 11. februára 

2016. 

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 
17:05 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a januári ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett, illetve még elvégzendő feladatainkat.  
2016. február 7-én megtartásra került az ének és dalversenyünk, amely nagyon jól sikerült. 
Kb. 60 fő vett részt, volt gyermek, egyéni és csoportos kategória, amelynek díjazottjai 
elismerésben részesültek. Külön díjaztuk azt a személyt, aki a legtöbb szlovák dalt adta elő. A 
rendezvénnyel kapcsolatban 55.000 Ft költség merült fel, amely készletbeszerzést és 
szolgáltatási díjakat takar. A rendezvényen jelen volt a Ludové Noviny újságírója is.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

6/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

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

 
 
Napirend: 
 
1. A 2016. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Örülök, hogy a támogatás évről-évre növekszik, 2016-ra 781.686 Ft működési támogatást 
kap a nemzetiségi önkormányzat. Az elmúlt évből 183.423 Ft maradvány van, amely nem 
került felhasználásra, ezt most a 2016. évi költségvetésben szerepeltetni kell és egyben 
dönteni is kell arról, hogy április 30-ig mire szeretné felhasználni a nemzetiségi 
önkormányzat, mert a feladatalapú támogatásra kapott összeget a fenti időpontig el kell 
költeni és el is kell számolni vele.  
 
A részt vevők ezután hosszasan beszélgettek, számba vették, hogy az év közben 
megrendezendő eseményekhez milyen költségeket kell biztosítaniuk.  
 
A jelenlévők ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozták: 
 

7/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
az Alaptörvény 32 cikk (1) bek. e-g. pontjai, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. 
§.(1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetéséről az 
alábbi határozatot alkotja. 
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BEVÉTELEK:                                                E  Ft-ban 
2015. évi maradvány:                                         183,- 
2016. évi támogatás:                                           782,-                           

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:    965,- 
 

                                 KIADÁSOK:                                                  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
 

Üzemeltetési anyagok beszerzése                        235,-  
Készletbeszerzés összesen:                                    235,- 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele              16,- 
Kommunikációs szolgáltatások                                           16,- 
Egyéb szolgáltatások                                             460,- 
Szolgáltatások összesen:                                         460,- 
Kiküldetések kiadásai                                            50,- 
Kiküldetések összesen:                                      50,- 
Működési célú ÁFA                                              124,- 
Különféle befizetések stb. összesen:                                 124,- 

                               Dologi kiadások összesen:                                     885,- 
                                    Egyéb működési célú támogatások                         80,- 
                                    Egyéb működési célú kiadások:                                          80,- 
                                    Kiadások összesen:                                                           965.- 
 
                               Évközi többlet bevételből lehet csak többlet kiadást teljesíteni.  

A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  költségvetés  
végrehajtásáról gondoskodjon. Szükség esetén 
kezdeményezzen átcsoportosítást. 
 
Határidő: folyamatos és legkésőbb 2017. 03. 31. 
Felelős: elnök 

 
 
A feladatalapú támogatással kapcsolatban, amely a pénzmaradvány részét képezi, a 
jelenlévők beszélgettek arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére honlapot kellene 
csináltatni, amelyen szerepelnének a helyi szlovák önkormányzat működésével kapcsolatos 
adatok, jegyzőkönyvek, az eddigi hagyományápoláshoz kapcsolódó anyagok, valamint 
rendezvényekről tájékoztatók. Szóba került az is, hogy a települési önkormányzat honlapját 
Hustyava Zoltán 2643 Diósjenő, Kossuth u. 36/2. szám alatti lakos csinálja, ezért vele 
kellene megbízási szerződést kötni a szlovák önkormányzat honlapjának létrehozására és 
működtetésére.  
 
A képviselők ezután a honlap létrehozásával kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

8/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata  Novohrad névvel 
honlapot szeretne létrehozni. 
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A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a honlap arculatának kialakításáról 
intézkedjen és a feltöltéssel és folyamatos működtetéssel kapcsolatban 
Hustyava Zoltánnal megbízási szerződést kössön. A honlap készítéssel 
kapcsolatban április 30-ig felmerült költségeket a 2015. évi feladatalapú 
támogatásból kell fedezni.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: elnök 

 
A feladatalapú támogatás felhasználásával kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással)  az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi 
feladatalapú támogatás maradványát a következő kiadások fedezetére kívánja 
felhasználni: 

- honlap készítés költségei,  
- nóta és dalverseny költségei,  
- tollfosztáshoz kapcsolódó anyagvásárlás.  

A testület felkéri az elnököt, hogy a megjelölt feladatokra 2016. április 30-ig 
a maradványt költse el és arról a testületnek és a hatóságok felé számoljon be.  
 
Határidő: 2016. április 30. és június 15. 
Felelős: elnök 

 
2. 2016. évi rendezvényterv  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A tavalyi évben csak az első két hónapra fogadtuk el a rendezvénytervet, ezért kérem, hogy 
az év végéig terjedő időszakra vonatkozóan most ezt tegyük meg.  
 
A jelenlévők részletesen megbeszélték, hogy milyen rendezvényeket szeretnének tartani az 
adott időszakban.  
 
Ezzel kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozták: 
 

10/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2016. márciustól decemberig terjedő időszakban az alábbi rendezvényeket 
kívánja lebonyolítani, illetve a más által szervezett alábbi rendezvényeken 
kíván részt venni: 
 
Március 11.                       Települési Önkormányzat által szervezett   
                                          ünnepségen fellépés és koszorúzás 
Március 12.                       Testvértelepülési találkozó focibajnokságán  
                                           köszöntés, vendégfogadás 
Március 13.                        Színházi előadás 
Március 19.                        Készüljünk együtt Húsvétra hagyományos   
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                                           anyagokkal (pl. tojás, gyapjú, képeslap készítés  
                                           stb.).  
Április                                Nógrádi szlovákok mindennapjai könyvhöz  
                                           adatgyűjtés 
Április vége                       Készüljünk együtt anyák napjára szintén  
                                           hagyományos anyagokkal. Felkészülés versekkel,  
                                          dalokkal, táncokkal.  
Május 1.                             Fa állítás hagyományos módon  
                                          Anyák napi ünnepség, szlovák nóták és tánc  
                                          előadása  
Május                                Újszülöttek ligete megnyitóján részvétel  
Június 4.                            Csatlakozás a települési önkormányzat által  
                                          tartandó Várjátékok rendezvény megszervezéséhez,  
                                          köszöntés és fellépés.  
Június                                Nógrád – Felsőtúr öregfiúk futball mérkőzés  
                                          megtartása, ezt követően közös vacsora és  
                                          eszmecsere szlovák testvértelepülés lakóival.  
Június 25.                          Civil szervezetek napján részvétel  
Június                                Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  
Július                                 Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  
Július 30-31.                      Bánki Nemzetiségi Találkozón való részvétel és  
                                           Fellépés 
Augusztus                          Kirándulás Szlovákiába a testvérfaluba. 
                                          Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  

           Augusztus 13.                    Szlovák Hagyományok Hétvégéje egész napos 
                                                      program  
           Szeptember                        Kirándulás Szlovákiába 
           Szeptember 24-25.             Nógrád Község Önkormányzata által szervezett 

                                           Őszi Vigalom rendezvény támogatása,   
                                           szervezésben való segítés. A rendezvényen  
                                           szereplés és fellépés a nógrádi hagyományok  
                                           bemutatásával.  
Október                              Szlovák Színházi előadáson való részvétel a falu  
                                           lakosaival együtt. 
Október 23.                        Koszorúzás a temetőben az 1956-os kopjafánál. 
November                          Dalest szervezése kicsiknek és nagyoknak, szlovák  
                                           és magyar népdalokból, helyi énekelni jól tudó  
                                           személyek aktív közreműködésével. Régi dalok  
                                           felelevenítése.  

                                                       Salgótarjánban tartandó nemzetiségi estre történő  
                                                       ellátogatás, ahol a Nógrád és Heves Megyei  
                                                       Szlovákok képviselői találkoznak.  

December                          December elején a Nemzetközi Betlehemes  
                                           Találkozón szeretnénk részt venni, bemutatni   
                                           Nógrád község hagyományait, mint azt már az  
                                           előző években is tettük magyarul és szlovákul  
                                           egyaránt.  
                                           Önkormányzat által szervezett idősek napi  
                                           rendezvényen szereplés, betlehemezés. A környező  
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                                           településeken való regölés, kántálás, jó kívánságok     
                                           elvivése házról házra a régi szokások szerint  
                                           magyar és szlovák nyelven egyaránt.  

  
A nemzetiségi önkormányzat a fenti rendezvények megtartása, a fellépések és 
szereplések esetén szorosan együttműködik a hagyományőrzési céllal alakult 
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a rendezvények 
megszervezéséről, lebonyolításáról, illetve a rendezvényeken történő 
szereplésről gondoskodjon.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek 
tudomására.  
A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a rendezvények megszervezéséhez 
szükséges anyagok, eszközök megvásárlásáról, valamint útiköltség 
elrendeléséről a költségvetésbe betervezetteknek megfelelően intézkedjen.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
3. Egyebek 
Előadó: jegyző   
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A Nógrádi Sportegyesület pályázatot nyert testvértelepülési találkozó megtartására, melynek 
szűkös a határideje, március 31-ig le kell bonyolítani. Ezért az egyesület úgy döntött, hogy 
március 12-én testvértelepülési focibajnokságot rendez, melyen Felsőtúr és Cibakháza 
települések delegációja is részt fog venni. A Sportegyesület vezetőjének az a kérése, hogy 
20.000 Ft-tal támogassuk a rendezvény megtartását, valamint 10.000 Ft körüli összegben 
vásároljunk tisztítószereket a szükséges helységek kitakarításához és textíliák mosásához.  
 
A testvértelepülési találkozóval kapcsolatban az elnök javaslatát elfogadták és egyhangúlag 
(3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

11/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. március 12-én 
megrendezendő testvértelepülési találkozó focibajnokság rendezvény 
megtartásával kapcsolatban 20.000 Ft támogatásban részesíti a Nógrád 
Sportegyesületet. 
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a rendezvény kapcsán a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetéséből maximálisan 10.000 Ft összegben vásároljon 
tisztító- és mosószereket, valamint a támogatási szerződést a 
Sportegyesülettel kösse meg.  
 
Határidő: legkésőbb március 12. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Minden évben készülünk a gyerekekkel húsvétra és anyáknapjára. Ezzel kapcsolatban 
szeretném, ha vásárolna az önkormányzat olyan eszközöket, amelyet a kézműves munkáink 



 7 

során használunk. A költségvetésben az összegek szerepelnek, kérem mondjátok el 
véleményeteket az ügyről.  
 
A jelenlévők az eszközök megvásárlását támogatták, ezzel kapcsolatban egyhangúlag (3 
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

12/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata engedélyezi, hogy a 
különféle ünnepi előkészülethez szükséges eszközök megvásárlásra 
kerüljenek (pirográf eszköz, dekopír fűrész, gravírozófejek, egyéb kézműves 
eszközök).  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, 
arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A Nógrád Szíve csoportnak tagja két kislány, akik fellépéseinken rendszeresen részt vesznek. 
A régebbi népviseleti ruháikat már kinőtték, kérem a nemzetiségi önkormányzat tagjait, 
támogassuk őket abban, hogy az új ruhához szükséges anyagot kifizetjük.  
 
A felvetéssel a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag egyetértettek és a következő 
határozatot hozták: 
 

13/2016.(II.11.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Mezei Virág és Bozó 
Barbara részére biztosítja a népviseleti ruha megvarrásához szükséges 
anyagot max. 30.000 Ft összegben a szlovák önkormányzat költségvetéséből.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a szükséges anyagokat 
mérje fel, azokat vásárolja meg és adja át a szülőknek a ruha elkészítéséhez.  
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: elnök 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 18 óra 50 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
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