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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
6. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. szeptember 15-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 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.6 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 15. 

septembra 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 
17:10 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a júliusi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
A júliusi ülés óta nagyon szép és tartalmas rendezvényeink voltak. Az előzetes 
elképzeléseknek megfelelően 2016. július 29-én tartottuk meg a kirándulással egybekötött  
tanulmányutunkat Dévénybe és Pozsonyba az anyaországgal történő kapcsolattartás céljából. 
A nemzetiségi önkormányzat által megjelölt személyek nagy örömmel fogadták el a 
meghívást és így összesen 49-en vettünk részt. Nagyon szép kirándulást tettünk a Dévényi 
várban és gyönyörű időben ismerkedtünk meg Pozsony nevezetességeivel. Az út során 
gyakorolhattuk a nyelvet. Természetesen idegenvezetőnk is volt, aki szlovák és magyar 
nyelven egyaránt ismertette velünk a látnivalókat, és szinte folyamatosan ellátott bennünket 
információval. Megismerhettük Pozsony minden nevezetes épületét (Vár, Koronázó 
Templom, Prímási Palota, Miháy kapu, Grassalkovich palota) és tereit. Megkóstolhattuk a 
helyi ételspecialitásokat is. Mindenki fáradtan és élményekkel gazdagon tért haza a 
kirándulással egybekötött tanulmányútról. Az autóbusz költsége 184.640 Ft volt, az 
idegenvezetés díja 120 euro volt és 240 euro összegben fizettünk ki belépődíjat, így költséget 
is takarítottunk meg a tervezethez képest.  
Július 31-én Bánkon volt a szokásos nemzetiségi nap, ami igen nagy és szép ünnepség volt, 
hiszen a jubileumi 50. találkozót tartották meg. Ebből az alkalomból 50 menyasszony és 
vőlegény vonult fel, ami színpompás volt, ahol Nógrád település is képviseltette magát egy 
ifjú párral. A település népviseletbe öltözött csoportja természetesen részt vett, a szlovák 
evangélikus szentmisén és a rendezvényen. A nap során nagyon szép zenei és táncos 
produkcióban gyönyörködhettünk és rácsodálkozhattunk arra, milyen szép a szlovák 
kultúránk. A rendezvénnyel kapcsolatban 4.000 Ft-os pogácsa költségünk merült fel.  
Augusztus 13-án tartottuk meg a Szlovák Hagyományok Hétvégéje néven az egész napos 
rendezvényünket. Az időjárás kegyes volt hozzánk és jó időben tudtuk megtartani a program 
szerinti rendezvényeinket. A gyerekeknek bohóccal, csillámtetoválással, ingyenes 
vattacukorral, palacsintával, és az elmaradhatatlan trambulinnal kedveskedtünk. A felnőttek 
szentmisén, focibajnokságon, helytörténeti előadáson és különféle kulturális programokon 
vehettek részt. Természetesen szlovákul köszöntöttem a résztvevőket, és a Pilisszentkeresztről 
érkezett csoport, valamint a helyiek szlovák énekkel és tánccal mutatkoztak be. Az egész 
napos program keretében minden korosztály részére kínáltunk érdekességet. Nagy sikert 
aratott a helyi alkotók műveiből rendezett kiállítás. A felmerülő összes költséget a 
nemzetiségi önkormányzat fizette. Az étkezés, anyagok vásárlása, és fellépők díjazása 
összesen 1.015.877 Ft-ba került, ebből 200.000 Ft a pályázaton nyert összeg. A 
testvértelepülésről érkezetteket vendégül is láttuk. Ez jelentős kiadás, de ez volt a 
legjelentősebb rendezvényünk, és itt szép számmal jelentek meg. Aki részt vett mindenkitől 
csak köszönetet és pozitív visszajelzést kapott a nemzetiségi önkormányzat.  
 
Keresztesné Rózsa Mária tag: 
Nekem  is  az  a  véleményem,  hogy  a  kirándulás  is  nagyon  jól  sikerült  és  az  augusztus  13-ai  
rendezvény is nagyon tartalmas volt, a testvértelepülési kapcsolatok és a kulturális  örökség 
ápolása terén jelentős volt. Örülök annak is, hogy a civil szervezetek tagjai közül sokan 
segítettek nekünk. A települési önkormányzat vezetőitől is sok segítséget kaptunk.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Köszönöm a polgármester asszonynak, jegyző asszonynak és a civileknek a segítséget. A 
képviselők közül többen nem tisztelték meg rendezvényünket és a települési testületi ülésen 
egy képviselő kritikát is megfogalmazott.  
 
 
A beszámolóval kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
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29/2016.(IX.15.) szlovák nemzetiségi határozat 

 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a tanulmányúttal egybekötött kirándulásról, az anyaországi 
kapcsolattartásról, 
- a Bánki Nemzetiségi Találkozón való részvételről, 
- a Szlovák Hagyományok Hétvégéje rendezvényről.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
Napirend: 
 
1. Őszi Vigalom rendezvény támogatása 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az idei évben ismét lesz az Őszi Vigalomnak másnapja, az elmúlt években mindig adtunk 
támogatást a vasárnapi rendezvényre, tehát tegyük ezt az idén is, én 50.000 Ft-ot javaslok. A 
legutóbbi települési ülésen megrökönyödve láttam, hogy a Cibakházába, testvérfaluba menő 
busz díjának egy részét a képviselő-testület nem volt hajlandó kifizetni, hanem úgy 
nyilatkozott, hogy fizessük mi. Ezt követően a polgármester asszony vállalta át a költségeket.  
 
Szórágy Gyuláné polgármester: 
Én egy havi költségtérítésemet már nem vettem fel, de ez még nem a teljes összeg.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Javaslom akkor, hogy az 50.000 Ft-ból a buszköltség hiányzó összege legyen kifizetve, és a 
többi kerüljön az Őszi Vigalom rendezvényre felhasználásra.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

30/2016.(IX.15.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 50.000 Ft összegű 
támogatásban részesíti Nógrád Község Önkormányzatát. Az összegből 23.267 
Ft-ot a Cibakházai buszköltség különbözetére, 26.733 Ft-ot pedig az Őszi 
Vigalom rendezvényre kell fordítani.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a fentieknek megfelelően a megállapodást 
a polgármesterrel kösse meg, és annak végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: elnök 
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2. A Nógrád községi szlovákok kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus 
terjesztése az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája 
segítségével   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Lehetőség van arra, hogy az 50. nemzetiségi találkozó anyagából az 50 népviseleti párt az 
örökségtárba feltegyük. Ez videót és fényképeket is jelent, és 10 db DVD-t is kapunk.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták az elnök által elmondottakat, és egyhangúlag 
(3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2016.(IX.15.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt feladatának 
tekinti saját helyi nemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2016-os 
évben a következő tételek elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja 
megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 
infrastruktúrája segítségével: 
Nógrád megyei szlovákok kulturális értékei, hagyományai című 
multimédiás 10 db DVD kiadvány előállításának költsége bruttó 35.000 
Ft.  
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata megbízza az elnököt, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön 
szerződést a fentiekben megadott és megjelentetni kívánt tartalom és a 
megjelentetés részleteivel, feltételeivel és előállításával kapcsolatban. Az 
önkormányzat elnöke a megjelenést és előállítást követően igazolja a 
teljesítést és engedélyezi a szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését.  

 
Határidő: 2016. november 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                                               
 
 

 
 
 
 



 5 

 


