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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. július 14-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.5 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 14. júl 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 áprilisi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
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A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Körrel május 1-jén tartottuk a már hagyománnyá vált 
Anyák napi műsorunkat a Művelődési Házban, melyre szeretettel hívtuk és vártuk falunk 
édesanyáit, nagymamáit, dédijeit, keresztanyáit. Anyák napjára a kicsikkel együtt készültünk, 
hiszen nagyon sok szép papír kálát készítettünk, melyekkel a színpadot is díszítettük és az 
ünnepség után szétosztottuk a vendégek között. Az ünnepelt anyukákat, nagymamákat, 
keresztanyákat, dédiket és ükiket ünnepi műsorral, a Nógrád Szíve Baráti Kör felnőtt 
csoportjának színes verses-énekes műsorával vártuk. Ezután falunk lakosának Mészáros 
Péternek az előadása következett, aki szívből jövő nótáival örvendeztette meg a jelenlévőket, 
majd Csuhara Zsolt és Schottnerné Monori Zsuzsanna dalai következtek, melyeket szintén 
szívesen hallgatott a közönség, természetesen szlovák dalok is elhangzottak. Erre az 
ünnepségre hívtuk meg Török Ildikó előadóművészt is, aki ismertebb nótákat és operett 
slágereket adott elő, a közönség pedig vidáman énekelte vele azokat. Műsorával nagyon jó 
hangulatot teremtett és a jelenlévők nagyon jól érezték magukat.  Az ünnepség végeztével 
saját készítésű süteményekkel kínáltuk meg a jelenlévőket, egy kis beszélgetéssel és az 
elmaradhatatlan gyöngyvirágcsokrokkal egybekötve.  
Az anyák napján egy előadónak sem kellett fizetni, ingyen léptek fel. A rendezvénnyel 
kapcsolatban 26.345 Ft, valamint a készülődéssel kapcsolatban 44.350 Ft merült fel.  
Úgy gondolom, aki megtisztelt bennünket, egy jó hangulatú műsoron vett részt, melyen 
szlovák nyelven is köszöntöttük az édesanyákat!  
A III. Nógrádi Várjátékokon a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör tagjai reneszánsz 
táncot mutattak be, illetve velük közösen készítettünk régi ruhákat, amelyekbe a helyszínen 
bárki beöltözhetett. Az összegyűlt adományt, mely 10.000 Ft volt, átadtuk a települési 
önkormányzatnak a rendezvény költségeinek fedezetére. A megnyitón szlovákul is 
köszöntöttem a jelenlévőket és elénekeltük a magyarországi szlovákok himnuszát magyar és 
szlovák nyelven egyaránt, melynek a szövege a következő: 
 
„Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 
Napod fénye boldogítsa népek életét. 
Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét. 
Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 
 
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 
Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.     
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá,   
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.” 
 
A civil szervezetek napján 2016. június 25-én a települési önkormányzat felhívására részt 
vettünk a főzőversenyen, ahol káposztát főztünk.  
A polgármester meghívására a nemzetiségi önkormányzat elnöke és helyettese részt vett a 
lengyelországi testvértelepülési látogatáson 2016. július 8-tól 10-ig. Lengyelországban 
szívélyes vendégfogadásban és vendéglátásban volt részünk, és onnan nagyon pozitív 
élményekkel tértünk haza. Ez a program eredetileg nem szerepelt a rendezvénytervünkben, de 
nagyon örültünk, hogy a polgármester jóvoltából részt vehettünk.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

22/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
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- az anyák napi készülődésről,  
- az anyáknapi műsorról, 
- a III. Nógrádi Várjátékokról, 
- a civil szervezetek napi főzőversenyről, 
-  és a lengyelországi testvértelepülési találkozón való részvételről.  
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 módosítása, 2016. I. félévi teljesítésről tájékoztatás  
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A nemzetiségi önkormányzat februárban elfogadott költésvetését módosítani kell, mert a 
tervezettnél nagyobb összegű támogatás érkezett, hiszen jelentős összegű feladatalapú 
támogatás került megállapításra, melynek az első részletét már az első félévben elutalták. Már 
az első félévben megkaptuk a pályázaton nyert összegeket 200.000 forintot is, amit majd 
augusztusban fogunk felhasználni, és elszámolni róla. Ez nagymértékben növeli az 
előirányzatokat, és a számlán lévő pénz összegét. 
 
A jegyző részletesen elmagyarázta a módosítás okait, és kérte a nemzetiségi önkormányzat 
ennek megfelelő döntését. Ismertette továbbá az első féléves teljesítést, és kérte ebben is a 
testület döntését. 
 
A napirenddel kapcsolatban az elnök és a jegyző válaszolt a feltett kérdésekre. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután a napirendhez kapcsolódóan egyhangúlag (3 
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi döntéseket hozták: 
 

23/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

Eredeti             Módosítás 
BEVÉTELEK:                                                                         Ft 
2015. évi maradvány:                                            183.423,-           183.423,- 
(feladattal terhelt) 
2016. évi támogatás:                                              781.686,-        1.399.878,- 
Pályázati támogatás:                                                     ---                 200.000,- 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                965.109,-         1.783.301,- 
 
KIADÁSOK: 
Működési költségek: 
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A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 

Személyi jellegű kiadások                                             0,-                140.000,- 
             Külső személyi juttatások                                              0,-                140.000,- 

Munkaadókat terhelő járulékok                                  0,-                  35.000,- 
 
Dologi Kiadások  
szakmai anyagok beszerzése                                        0,-                   15.000,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése                     235.109,-                 219.109,- 
Készletbeszerzés összesen                               235.109,-                 234.109,- 
Informatikai szolgáltatás                                     16.000,-                   17.000,- 
Egyéb szolgáltatások                                         460.000,-                 285.000,- 
Szolgáltatási kiadások összesen:                    476.000,-                  302.000,- 
 
Kiküldetések kiadásai                                         50.000,-                    50.000,- 
Kiküldetések összesen                                      50.000,-                    50.000,- 
 
Működési célú Áfa:                                          124.000,-                  124.000,- 
Különféle befizetések összesen:                     124.000,-                  124.000,- 
 
Egyéb működési célú támogatás                        80.000,-                    80.000,- 
Támogatás összesen                                          80.000,-                    80.000,- 
Tartalék                                                                 ---                        227.349,- 
 
Összesen:                                                      965.109,-                1.192.458,- 

 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal pénzügyesét, 
hogy az előirányzat módosítás költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

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

 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. I. félévi 
költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. 
 

Eredeti           Módosítás       Teljesítés 
BEVÉTELEK:                                                                         Ft 
2015. évi maradvány:                                183.423,-         183.423,-         183.423,- 
(feladattal terhelt) 
2016. évi támogatás:                                 781.686,-       1.399.878,-     1.399.878,- 
Pályázati támogatás:                                            ---            200.000,-        200.000,- 
Kamat                                                                  ---                    ---                  542,- 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  965.109,-     1.783.301,-    1.783.843,-  100% 
 
KIADÁSOK: 
Működési költségek: 
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A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 

Személyi jellegű kiadások                                 0,-        140.000,-        80.000,- 
             Külső személyi juttatások                                 0,-        140.000,-        80.000.- 

Munkaadókat terhelő járulékok                     0,-          35.000,-        19.440,- 
 
Dologi Kiadások  
szakmai anyagok beszerzése                           0,-           15.000,-          5.391,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése        235.109,-         219.109,-      137.408,- 
Készletbeszerzés összesen                  235.109,-         234.109,-      142.799,- 
Informatikai szolgáltatás                        16.000,-           17.000,-        16.570,- 
Egyéb szolgáltatások                            460.000,-         285.000,-        38.313,- 
Szolgáltatási kiadások összesen:       476.000,-         302.000,-        54.883,- 
 
Kiküldetések kiadásai                            50.000,-           50.000,-          7.040,- 
Kiküldetések összesen                          50.000,-           50.000,-         7.040,- 
 
Működési célú Áfa:                              124.000,-         124.000,-       43.863,- 
Különféle befizetések összesen:         124.000,-         124.000,-       43.863,- 
 
Egyéb működési célú támogatás            80.000,-           80.000,-          ------ 
Támogatás összesen                              80.000,-           80.000,-          ------ 
Tartalék                                                    ---                227.349,-         ------ 
 
Összesen:                                           965.109,-      1.192.458,-     348.025,-    29% 
 
A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2016. június 30-án 1.435.818 Ft. 
A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  költségvetés  végrehajtásáról  
gondoskodjon, szükség esetén átcsoportosításra tegyen javaslatot. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2017. március 31. 
Felelős: pénzügyes 

 
 
2. Szlovákiai kirándulással egybekötött tanulmányúttal kapcsolatos részletek 
megbeszélése  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend kapcsán a nemzetiségi önkormányzat tagjai felvetették, hogy az elmúlt évihez 
hasonlóan 2016-ban is szeretnének kirándulást és egyben tanulmányutat szervezni azok 
részére, akik folyamatosan részt vesznek a hagyományőrzésben és segítik a nemzetiségi 
önkormányzat munkáját.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Többen felvetették, hogy még nem jártak Pozsonyban, amely ma Szlovákia fővárosa, és 
történelmi hagyományokkal rendelkező koronázóváros is volt. Ha már Pozsonyba megyünk, 
akkor érdemes lenne meglátogatni a közelben lévő Dévény várát is. A kirándulást egy 
naposra tervezzük autóbusszal, és természetesen idegenvezetőre is szükség van, aki elmondja 
nekünk a városnézésen és a várban a látványosságokat. A várba és egyéb helyen belépődíjat 
is kell majd fizetni. Az előzetes informálódás alapján a buszköltség maximum 200.000 Ft, az 
idegenvezetés díja 120 euró lenne, a belépők díja kb. 10 euró fejenként. Az étkezés költségét 
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mindenki saját maga kell, hogy viselje. Kérem, hogy a költségek ismeretében hozzuk meg a 
szükséges határozatokat, hogy a szervezési feladatokat el lehessen még végezni. Az út 
folyamán az idegenvezető szlovákul is ad tájékoztatást, a feliratok olvasásával és a szabad 
program keretében a beszéd során gyakorolni lehet a nyelvet.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután megvitatták a részleteket és egyhangúlag (3 
igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

25/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2016. július 29-én 
Szlovákia fővárosába, Pozsonyba és Dévénybe kirándulással egybekötött 
tanulmányutat szervez. A nemzetiségi önkormányzat  
A., felkéri az elnököt, hogy a Szlovákiába tervezett kirándulással 
kapcsolatban kérjen be árajánlatot Lestyán Józseftől és a szállítási 
szolgáltatást rendelje meg maximum 200.000 Ft összegben. 
B., Felkéri továbbá, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan személlyel, aki a 
szlovák jogszabályoknak megfelelően az idegenvezetést biztosítani tudja 
maximum 120 euró összegben.  
C., Megbízza az elnököt azzal, hogy az út során felmerülő belépők 
kifizetéséről gondoskodjon maximum 350 euró összegben.  
D., a kiránduláson azon személyek ingyenes részvételét kívánja biztosítani, 
akik a szlovák nemzetiségi önkormányzat hagyományápoló és kulturális 
tevékenységét aktívan segítik.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a kirándulás és 
tanulmányút megszervezéséről gondoskodjon, valamint a következő ülésen a 
végrehajtásról számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
A jelenlévők ezután személyenként megbeszélték, hogy kiknek ajánlják fel a részvételi 
lehetőséget és kérték az elnököt, hogy erről értesítse ki őket.  
 
3. Bánki Nemzetiségi Találkozóval kapcsolatos részletek megbeszélése 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az idei évben július 31-én kerül megrendezésre a Nemzetiségi Találkozó, ahol számítanak a 
fellépésünkre, szereplésünkre.  
 
Ezután Debreceniné Králik Tünde elnök részletesen tájékoztatta a jelenlévőket az indulás 
időpontjáról, ismertette az előadandó táncot és a menyasszony és vőlegény személyét, és a 
teljes nap programját.  
 
A Nemzetiségi Találkozóval kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

26/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részt kíván venni az 
50. Bánki Nemzetiségi Találkozón.  
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A testület felkéri az elnököt, hogy szervezze meg, hogy a találkozón 
népviseletbe beöltözött menyasszony és násznép vegyen részt és szerepeljen.  

 
Határidő: azonnal és július 31. 
Felelős: elnök 

 
4. Szlovák Hagyományok Hétvégéje program részletes megvitatása 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a jelenlévők megvitatták a részletes programot, az azzal kapcsolatos 
kiadásokat, összeállították a meghívót, megbeszélték az étkezést.  
 
Az eseménnyel kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Szlovák Hagyományok 
Hétvégéje néven 2016. augusztus 13-án egész napos rendezvényt kíván 
tartani az alábbi programmal: 
930 Vendégvárás a Művelődési Házban 
1000 Testvértelepülési női és férfi focibajnokság a Sportpályán 
1100 Szentmise a római katolikus templomban 
1200 Megemlékezés Szarvas András atya sírjánál 
1230 Ebéd  
1430 Megnyitó – a helyi alkotók műveinek és Bory László hagyatékának 
bemutatása 
1500 Kulturális műsorok 

- Schottnerné Monori Zsuzsanna ének 
- Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület műsora Galda Levente vezetésével 
- Végh József mkl, helytörténész előadása – Nógrád bemutatása 
- Jóni Anita és a Suhajda zenekar 

1830 Vacsora  
          Hangulatos nótaest Török Ildikó művésznő előadásában 
A nap során a gyermekek részére ingyenesen biztosítja a bohóc fellépését, a 
csillámtetoválás, a vattacukor, és palacsinta alapanyagát.  
A nap során az önkormányzat a testvértelepülésről érkezett vendégeket, és 
helyieket étkezésben részesíti.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, 
a felmerült költségek kifizetéséről intézkedjen és a következő ülésen a 
testületnek számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnök 

 
5. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Mint az előző napirend keretében említettem Végh József helytörténész már sok anyagot 
gyűjtött össze településünkről. Már régebben szó volt arról, hogy össze kellene gyűjteni és 
kiadványban megjelentetni a település szlovák hagyományait. Már mi is sok anyagot 
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gyűjtöttünk össze és Végh József is gyűjtött és egyeztetésünk alapján még gyűjtene, és az 
anyagot természetesen össze kellene rendezni és szerkeszteni. Végh József erre vonatkozóan 
100.000 Ft-os ajánlatot adott nekem. Kérem, hogy döntsetek az ügyben.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután azt a véleményt fogalmazták meg, szeretnék, ha 
Végh József elvégezné ezt a munkát. A részleteket természetesen közösen kell megbeszélni és 
egyeztetni.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a témával kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2016.(VII.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
hogy bízza meg Végh József helytörténészt, hogy végezzen gyűjtést, illetve 
az összegyűjtött anyagot – amely Nógrád község szlovákságáról, annak 
eredetéről, illetve hagyományairól szól – szerkessze meg, hogy az 
nyomtatható állapotba legyen. Az elvégzett munka díjazása 100.000 Ft 
összegben történhet.  
A testület felkéri az elnököt, hogy Végh Józseffel a fentiek alapján a 
megbízási szerződést kösse meg, és a végrehajtásról a testületnek számoljon 
be.  

 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: elnök 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 19 óra 20 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
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