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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
4. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. április 13-án 
megtartott 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 az ülés 
határozatképes, és azt 17 óra 10 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 13. apríl 

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. 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa konštatuje, že zasadnutie je uzášaniaschopné a o 
17:10 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
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Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a februári ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
2016. február 27-én tartottuk meg a már hagyománnyá váló rendezvényünket, a tollfosztást. 
Itt szokás szerint tollat fosztottunk, hagyományos szlovák ételeket készítettünk, azt 
fogyasztottuk el és a tollfosztás közben szlovák dalokat énekeltünk. A rendezvényen kb. 30 fő 
vett részt, mindenki jól érezte magát.  
Március 11-én tartotta meg a települési önkormányzat a március 15-i ünnepségét, melyen 
önkormányzatunk koszorúzott.  
Március 12-én megtartásra került a testvértelepülési találkozó focibajnoksága, melyen 
Cibakháza és a szlovákiai Felsőtúr focistái is szerepeltek, és amelyet önkormányzatunk 
döntésének megfelelően anyagilag is támogatott. A szlovák önkormányzat köszöntötte a 
megjelenteket és a vendégfogadásban a tagok segítséget nyújtottak.  
Március 13-án a szlovák önkormányzat színházlátogatást szervezett a településen működő 
hagyományápoló csoportok számára. A színházi előadáson kb. 50 fő vett részt, a felmerülő 
költségeket az egyesületek viselték.  
Március 19-én szokásunknak megfelelően a gyermekekkel együtt készültünk a húsvétra, az 
összejövetelen hagyományos anyagokból húsvéti díszeket készítettünk és tojást festettünk. A 
felmerült költségeket a nemzetiségi önkormányzat viselte.  
A Civil Szervezetek Házában rendszeresen össze szoktunk gyűlni, így történt ez január, 
február és március hónapokban is és énekelgettünk magyar és szlovák nótákat egyaránt.  
Tájékoztatom a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy a február 23-án megtartott ülésen a 
települési önkormányzat az augusztus 13-i rendezvényünket a település rendezvény naptárába 
felvette.  
A február 11-i ülésen döntöttünk arról, hogy honlapot szeretnénk működtetni. Kérem, hogy 
beszéljük meg, hogy mi legyen a honlap tartalma.  
 
A jelenlévők ezután részletesen megbeszélték, hogy milyen információk és menüpontok 
kerüljenek a honlapra.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A honlap feltöltéséről Hustyava Zoltánnal egyeztettem és ő a szükséges adatok feltöltését 
vállalja 2016. június 30-ig. Ennek költsége 80.000 Ft bruttó összegű megbízási díj, amellyel 
kapcsolatban még kb. 20.000 Ft összegű járulék fogja terhelni a nemzetiségi önkormányzatot. 
Ez magában foglalja a honlap arculatának kialakítását és anyagok feltöltését. A megbízási 
szerződést a testület jóváhagyása alapján Hustyava Zoltánnal megkötöttem. Szintén a 
honlappal kapcsolatban merültek fel kiadások a domin névvel és tárhely díjjal kapcsolatban, 
ezt márciusban fizettük ki és összesen 21.044 Ft-ot tett ki, amelyet a feladatalapú 
támogatásból fedezünk.   
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke a napirend keretében tájékoztatta arról is a képviselőket, 
hogy a szlovák hagyományok hétvégéje pályázaton 200.000 Ft-ot nyert az önkormányzat, 
amely igen alacsony összeg.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Majd  végig  kell  gondolni,  hogy  a  tervezett  kiadások  közül  mi  marad  el  és  mi  az,  amit  
mindenképpen meg kívánunk valósítani a saját költségvetésünk terhére, hiszen jelentős 
összegű feladatalapú támogatást kaptunk.  
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai megbeszélték, hogy egy későbbi időpontban fogják 
áttekinteni a pályázatban foglaltakat és annak megvalósítását.  
 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Örömmel tudatom a nemzetiségi önkormányzat tagjaival, hogy a feladatalapú támogatás 
feldolgozása során 49 pontot állapítottak meg részünkre, amely 1.236.384 Ft-ot jelent.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

15/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a tollfosztásról, 
- a nemzeti ünnep megünnepléséről,  
- a testvértelepülési találkozó focibajnokságáról, 
- a színházlátogatásról,  
- a húsvéti készülődésről, 
- a honlappal kapcsolatos tájékoztatásról,  
- a közös éneklésről.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
Napirend: 
 
1. 2015. évi költségvetési beszámoló megvitatása és elfogadása  
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Az előterjesztésnek megfelelően kérem a nemzetiségi önkormányzatot, hogy szíveskedjen 
elfogadni a 2015. évi költségvetés végrehajtását.  
 
A napirend keretében a jegyző válaszolt a feltett kérdésekre, és ismertette az 
átcsoportosítások és teljesítések okait.   
 
A 2015. évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan a nemzetiségi önkormányzat 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
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16/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el.  

 
                                                                          adatok E Ft-ban 

 Eredeti Módosítás Teljesítés 
Bevételek    
2014. évi maradvány 53 53 53 
2015. évi támogatás 380 1225 1225 
Kamatbevételek 0 1 1 
Pályázati támogatás  0 180 180 
Bevételek összesen 433 1459 1459 
    
Kiadások    
Külső személyi juttatások 100 100 28 
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 
Készletbeszerzés 120 236 180 
Szolgáltatási kiadások 100 730 711 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 

28 28 0 

Különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások 

55 155 153 

Egyéb működési célú 
kiadások 

0 50 50 

Tartalékok 0 0 0 
Beruházások 30 160 154 
Kiadások összesen 433 1459 1276 
    

          A bevétel teljesítése 100%, a kiadásé 87%.  
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én 183.423 Ft.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal pénzügyesét, hogy 
a nemzetiség beszámolójában a fent említett adatokat szerepeltesse.   

 
Határidő: azonnal  
Felelős: pénzügyes 

 
2. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az ülés elején már említettem, hogy Hustyava Zoltánnal lett megkötve a szerződés a honlap 
arculatának megtervezésére, ezek a munkák június végéig elvégzésre kerülnek. 2016. július 
1-jétől havi díjban szeretnénk megállapodni, javaslom, hogy havi bruttó 15.000 Ft legyen a 
megbízási díj és a szerződés határozatlan időre szóljon. Ezért az összegért Zoli elvégezné  a 
honlappal kapcsolatos feladatokat, és segítséget nyújtana informatikai ügyekben, ha 
szükségünk van rá.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a javaslatot egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) támogatták és az alábbi határozat született: 
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17/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Hustyava Zoltán 2643 
Diósjenő, Kossuth L. u. 36/2. szám alatti lakost 2016. július 1-jétől 
határozatlan időre megbízza a honlap folyamatos karbantartásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésével, és a nemzetiségi önkormányzat 
informatikai munkájának segítésével. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a szerződés megkötéséről intézkedjen, és 
annak betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, és a végrehajtásról a 
testületnek számoljon be.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: elnök 

 
A jelenlévők ezután részletesen megvitatták a honlap tartalmát.  
 
A napirend keretében a jelenlévők részletesen megbeszélték az anyák napi műsort, programot.  
Szintén a különfélék keretében az elnök beszámolt arról, hogy a III. várjátékokra szeretnének 
több korabeli viseletet elvinni, hogy ott beöltözve le tudjanak fényképezkedni az érdeklődők. 
Új ruhák varrására is sor kerül, de ezt a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület 
viseli.  
 
A jelenlévők egyhangúlag támogatták az elképzelést, és egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

18/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részt kíván venni a 
2016. június 4-én a települési önkormányzat által megtartandó várjátékokon.  
A., A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvényen jelenjen meg és 
szlovák nyelven köszöntse a jelenlévőket.  
B., A szlovák önkormányzat a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör 
Egyesülettel közösen a fenti rendezvényen ingyenesen korabeli, illetve 
szlovák ruhákat biztosít az abba felöltözni és lefényképezkedni kívánók 
számára.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon, és a következő ülésen a végrehajtásról 
számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnök 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
2016. április 30-ig el kell használni a 2015. évi feladatalapú támogatást. 2015-ben 
ebből az összegből csak 714.078 Ft került felhasználásra.  
 
A jegyző ezután részletesen ismertette, hogy az elmúlt évi kiadások közül melyek 
kerültek a feladatalapú támogatásból felhasználásra.  
A jelenlévők megbeszélték, hogy a 2016. évi kiadások közül mi legyen a 
feladatalapú támogatás terhére elszámolva.  
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután a feladatalapú támogatással kapcsolatban 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot 
hozták: 
 

19/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi feladatalapú 
támogatás felhasználásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.  
A 845.644  Ft összegű 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználása az alábbi 
- tanulmányút útiköltsége    207.780 Ft, 
- tanulmányút szállásköltsége   247.169 Ft,    
- óvoda támogatása     50.000 Ft,  
- külső merevlemez vásárlás     19.999 Ft,  
- installáció tájházba     34.930 Ft,  
- notebook vásárlás     154.200 Ft,  
- honlaphoz dominnév és tárhely   21.044 Ft,  
- megbízási díj honlaphoz    80.000 Ft,  
- megbízási díj közterhe    19.440 Ft, 
- nótaestre ásványvíz    11.082 Ft.   
 
A testület felkéri az elnököt, hogy a támogatásról a fentieknek megfelelően számoljon 
el.  

 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A Szondy utcai Civil Szervezetek Házában, ahol az irodánk van, a települési önkormányzat 
biztosít internet elérést. Az internet elérés minősége azonban nem jó, és ez többször 
problémát okoz a munkában. Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat rendeljen a 
helyiségébe kábeles internetet, hogy azt rendszeresen használni lehessen, településünkön az 
UPC és az RKSZ szolgáltat.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai  ezután felhatalmazták az elnököt, hogy internet előfizetés 
ügyében járjon el és egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozták: 
 

20/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az 
elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy a Civil Szervezetek Házában lévő 
nemzetiségi önkormányzat helyiségébe havi díjas internet előfizetést 
rendeljen meg max. havi 6.000 Ft összegben. A költségeket a 2016. évi 
feladatalapú támogatásból kell fedezni.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.  

 
Határidő: 2016. június 30. és folyamatos 
Felelős: elnök  

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Lehetőség van pályázatot benyújtani a szlovák kulturális értékek interneten történő 
elhelyezésére.  



 7 

 
Az elnök ezután részletesen ismertette a pályázat tartalmát.  
 
A javaslattal a testület egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) 
egyetértett és az alábbi határozat született: 
 

21/2016.(IV.13.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részt kíván venni az MSZSZ 
Alapítvány által kiírt kulturális pályázaton.  
A projekt megnevezése: A Nógrádon  élő szlovákok kulturális értékeinek gyűjtése, 
és azok megjelenítése a Sulinet Örökségtáron illetve saját weboldalunkon.  
A tevékenység fajtája, projekt célja: A nógrádi szlovákok kulturális értékeinek 
gyűjtése (videó, hangzóanyag, szöveg, stb. elsősorban idősektől fiatalok által), 
egyidejűleg azok társadalmi megosztása  a közoktatás Nemzetiségi E-Tudásbázisa 
(Sulinet „Örökségtár”- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi-
_szlovakok.php) révén, illetve saját honlapon.  
A projekt költségvetése: 250.000 Ft.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.  

 
Határidő: 2016. május 31. 
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                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


