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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
7. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. október 10-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.7 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 10. október 

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. 
 
 
 
 
 
 



 2 

Napirend: 
 
1. Közmeghallgatás tartása  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Mint tudjátok minden évben kell tartanunk közmeghallgatást, meg kellene határoznunk, hogy 
mikor legyen.  
 
A résztvevők ezután megbeszélték a közmeghallgatás időpontját és egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

32/2016.(X.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2016. november 19-én 
14 óra 30 perctől a művelődési házban közmeghallgatást kíván tartani.  
A testület felkéri az elnököt, hogy az eseményről hirdetmény formájában a 
lakosságot tájékoztassa.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 
 

2. Nógrádi menyasszony öltöztetése multimédiás összeállítás „Örökség-Kultúra” 
Oktatási E-Könyvtár programban történő terjesztése  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Lehetőség van arra, hogy a menyasszony öltöztetésének videóját az örökségtárba feltegyük 
40.000 Ft összegért.   
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták az elnök által elmondottakat, és egyhangúlag 
(3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2016.(X.10.) 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: 
Nógrádi menyasszony öltöztetése multimédiás összeállítás elektronikus 
kiadása és terjesztése bruttó 40.000 Ft díjazásért.  
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. december 15. 
Felelős: elnök 
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3. Rendezvények és pénzfelhasználás áttekintése   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a jelenlévők áttekintették azt, hogy a rendezvénytervnek megfelelően az 
év végéig még milyen rendezvényeket kívánnak megtartani, és azoknak mi a várható 
költségvetési kiadásai. Szóba került, hogy november 19-én kellene megtartani a novemberre 
tervezett dal és nóta estet.  
 
A javaslattal a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyetértettek és egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

34/2016.(X.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2016. november 19-én 
a kultúrházban dal és nótaestet kíván szervezni.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvényről a lakosságot tájékoztassa, 
továbbá hívja meg a testvértelepülésről, a szlovákiai Felsőtúrról is az 
énekkart. Kérje fel a résztvevőket, hogy szlovák dalokat, nótákat is 
énekeljenek. Gondoskodjon továbbá a fellépők díjazásáról.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
4. Egyebek   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében felmerült, hogy régóta szó van arról, hogy tánctanárt kellene fogadni.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most hallottam, hogy Romhányban van egy fiatalember, Csiki Gábor, aki el tudna jönni 
Nógrádra kicsiknek és nagyoknak táncot oktatni.  
 
Keresztesné Rózsa Mária tag: 
Nagyon jó lenne, mert taníthatna az iskolában, óvodában és aki a felnőttek közül a faluból 
igényli. Kérem az elnököt, hogy beszélje meg a részleteket.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) a következő határozatot hozták: 
 

35/2016.(X.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
hogy folytasson megbeszélést Csiki Gábor tánctanárral, hogy mennyiért és 
milyen formában vállalna táncoktatást a nógrádi óvodában, iskolában és a 
felnőttek körében.  
A részletes információkat követően terjessze elő a következő ülésen döntésre 
az ügyet.  

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: elnök 
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A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az 
ülést 18 óra 45 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 
 

 
 
 
 

 


