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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. február 24-én 
megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző. 
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli ülés 
határozatképes, és azt 16 óra 15 perckor megnyitotta.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A tegnapi napon volt a települési önkormányzat képviselő-testületi ülése, amelyen szóba 
került a rendezvényterv kapcsán az augusztus 13-ra tervezett rendezvényünk. Kiderült, hogy 
erre a napra az iskola sportcsarnokába jótékonysági bált kívánnak szervezni. Mi is eredeti 
elképzelésünk szerint rossz idő esetén, valamint a tervezett bálhoz a sportcsarnokot szerettük 
volna igénybe venni. Ezért hívtam össze a rendkívüli ülést, hogy megbeszéljük, mi legyen 
augusztus 13-án.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután javaslatot tett az alábbi napirendre:  
 
1. Augusztus 13-i rendezvény helyszíne  
 
A napirend megtárgyalásával a  jelenlévők egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) egyetértettek.  
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.3 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 24. 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 
 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa srdečne privíta prítomných na zasadnutí, to jest 
starostku obce, zvolených národnostných poslancov a záujemcov. 
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Napirend: 
 
1. Augusztus 13-i rendezvény helyszíne  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
 
A napirend kapcsán a jelenlévők részletesen megvitatták az előzményeket, elmondták 
érveiket. Kifejezték azon szándékukat, hogy nem kívánják az augusztus 13-án az iskola 
sportcsarnokában tartandó jótékonysági bált akadályozni.   
Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a rendezvényt a művelődési házban és 
hozzátartozó helységekben kellene megtartani, ezért az eredeti terv szerinti helyszín 
módosítása szükséges.  
 
 
A jelenlévők a javaslattal ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) egyetértettek és az alábbi határozatot hozták: 
 

14/2016.(II.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. augusztus 13-ára tervezett 
Szlovák Hagyományok Hétvégéje rendezvényének helyszínét úgy módosítja, hogy azt a 
művelődési házban és annak kiszolgáló helységeiben kívánja megtartani.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a helyszín módosításáról a települési önkormányzatot, 
valamint a jótékonysági bált szervezőket tájékoztassa.   

 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 17 óra 15 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


