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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
8. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. november 19-én 
megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.  
 
Ülés helye: Művelődési Ház Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes, 
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester, 
                          21 fő érdeklődő a közmeghallgatás 1. napirendi pontnál.  
 
A közmeghallgatáson Debreceniné Králik Tünde magyarul és szlovákul egyaránt köszöntötte 
a megjelenteket, megállapította, hogy a nemzetiségi ülés határozatképes, és azt 14 óra 35 
perckor megnyitotta.  
Javasolta a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását. 
A képviselők a napirend megtárgyalásával egyetértettek. 
 
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.8 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 19. 

novembra 2016. 

Miesto konania zasadnutia: Dom Kultúry, 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  
21 záujemcov verejné vypočutie k prvému bodu programu. 
 

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 
14:35 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
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Napirend: 
 
1. Közmeghallgatás 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző 
 
A  napirend  keretében  Árpásné  Schlenk  Judit  jegyző beszámolt  arról,  hogy  a  nemzetiségi  
önkormányzat 2016. évben eddig 7 alkalommal ülésezett, és a mai napig 35 határozatot 
hozott. Ismertette a legfontosabb határozatokat, és elmondta, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat honlapot hozott létre, melyen folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket a 
rendezvényekről, munkájukról és ott tekinthetők meg a szlovák önkormányzat által gyűjtött 
anyagok és hagyományőrző videók is.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2016-ban a szlovák nemzetiségi önkormányzat mennyi 
támogatást kapott és azt mire fordította. Elmondta, hogy az eddig felmerült költségek között a 
két legjelentősebb tétel a testvértelepülési találkozó és a kirándulás volt. 
A testvértelepülések lakóinak nevében megköszönte az önkormányzatnak a kezdeményező 
szerepet és a szervezést, nagyon jól sikerült rendezvénynek ítélte meg azt. 
A nemzetiségi önkormányzat véleménye szerint nagyon jelentős hagyományápoló, és 
kulturális tevékenységet folytat. 
A jegyző tájékoztatta arról a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat működése a 
jogszabályoknak megfelel.  
Ezután a nemzetiségi önkormányzat elnöke részletesen beszámolt a 2016. évben végzett 
feladatokról, és részletesen elmondta azt is, hogy 2017-ben mit terveznek. Elsorolta a 
megvalósult rendezvényeket, és köszönetet mondott a jelenlévőknek, akiknek többsége részt 
vett a rendezvényeken, és programokban. 
A rendezvények közül kiemelte, és nagyon sikeresnek ítélte meg az anyák napi műsort, a 
testvértelepülési találkozót, és a pozsonyi kirándulást. 
 
Szórágy Gyuláné polgármester: 
Az együttműködés jó, jól tudunk együtt dolgozni. A település nevében köszönöm a végzett 
munkát, és továbbra is jó erőt, egészséget és sok sikert kívánok a nemzetiségi önkormányzat 
tagjainak.  
 
2. Nemzetiségi elnök beszámolója az októberi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
Szeptember 24-25-én megtartásra került településünkön az Őszi Vigalom rendezvény. A 
rendezvényen a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel közösen felléptünk és 
szlovák és magyar táncokat adtunk elő. Szlovákul is köszöntöttem a résztvevőket.  
 
Az elnök részletesen beszámolt arról, hogy a települési önkormányzatnak átadott 50.000 Ft-os 
támogatás hogyan került felhasználásra. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a 10 db 
DVD kiadvánnyal és Nógrádi Menyasszony öltöztetése videóval kapcsolatban az „Örökség-
Kultúra” Oktatási E-könyvtár elektronikus elhelyezés ügyében a szerződéskötés folyamatban 
van.  
 
A beszámolóval kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
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36/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- az Őszi Vigalmon történő szereplésről, 
- a települési önkormányzatnak adott támogatásról.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
3. Óvodának támogatás adása 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Javaslom, hogy az óvodának az idei évben is adjunk támogatást 20.000 Ft összegben, hiszen 
ott nemzetiségi oktatás folyik, ezért az intézményvezető karácsonyra játékokat és 
nyelvoktatást segítő eszközöket vásárolhatna a gyerekeknek.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) támogatták az elnök javaslatát és az alábbi határozatot hozták: 
 

37/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 20.000 Ft összegű 
támogatásban részesíti az Angyalvár Óvodát játékok és nyelvoktatást segítő 
eszközök beszerzésére. 
A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  támogatói  okirat  elkészítéséről  és  a  
pénzösszeg átutalásáról intézkedjen.   
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: elnök 

 
4. 2017. január-februári rendezvénynaptár  
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
A napirend keretében a jelenlévők megbeszélték, hogy 2017. január-februárra milyen 
rendezvényeket kívánnak megtartani.  
 
Ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) a következő határozat 
született: 
 

38/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2017. január-
februárban az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani:  

 
Január                                Közös szlovák éneklés 



4 
 

                                          A Civil Szervezetek Házában kéthetente   
                                          összejövetel és éneklés a Búzavirág kórus tagjainak  
                                          gyűjtéseiből  
Február                              Közös szlovák éneklés  
                                          A Civil Szervezetek Házában kéthetente   
                                          összejövetel és éneklés a Búzavirág kórus tagjainak  
                                          gyűjtéseiből  
                                          Tollfosztás hagyományának felelevenítése 
 
A nemzetiségi önkormányzat a fenti rendezvények megtartása, a fellépések és 
szereplések esetén szorosan együttműködik a hagyományőrzési céllal alakult 
Nógrád  Szíve  Hagyományőrző Baráti  Kör  Egyesülettel  és  Nógrád  Község  
Hagyományőrző Klub Egyesületével.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a rendezvények 
megszervezéséről, lebonyolításáról, illetve a rendezvényeken történő 
szereplésről gondoskodjon.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a 2017. évre vonatkozó többi hónap 
rendezvénytervének elfogadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, értelemszerű és 2017. február 29. 
Felelős: elnök  

 
A 2017. évi rendezvénynaptárhoz kapcsolódóan a jelenlévők megbeszélték, hogy 2017. április 
22-én egy egész napos nóta és dalversenyt kívánnak tartani, melyre meg szeretnék hívni a 
testvértelepülések énekkarait és énekeseit is.  
 
Az elképzeléssel a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) és a következő határozatot hozták: 
 

39/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2017. április 22-én 
egész napos nóta és dalversenyt kíván tartani, melyre meg szeretné hívni a 
testvértelepülések énekeseit és énekkarait.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a rendezvénnyel 
kapcsolatos előkészítő munkákat tegye meg és arról a nemzetiségi 
önkormányzatnak számoljon be.  

 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: elnök  

 
 
5. 2016. évi költségvetés módosítása 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
A napirend keretében az elnök és a jegyző részletesen ismertette, hogy a határozatok 
végrehajtása kapcsán a 2016. évi költségvetést hogyan kell módosítani.  
 
A módosítással a jelenlévők egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással)  
egyetértettek és az alábbi határozat született:  
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40/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

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

Eredeti             Módosított 
BEVÉTELEK:                                                                         Ft 
2015. évi maradvány:                                            183.423,-           183.423,- 
(feladattal terhelt) 
2016. évi támogatás:                                              781.686,-        2.218.070,- 
ebből Pályázati támogatás:                                           ---                 200.000,- 
Működési bevétel:             1.000,- 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                965.109,-         2.402.493,- 
 
KIADÁSOK: 
Működési költségek: 
 
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 

Személyi jellegű kiadások                                             0,-                170.000,- 

Munkaadókat terhelő járulékok                                  0,-                  41.310,- 
 
Dologi Kiadások  
szakmai anyagok beszerzése                                        0,-                   15.000,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése                     235.109,-                 519.109,- 
Készletbeszerzés összesen                               235.109,-                 534.109,- 
Informatikai szolgáltatás                                     16.000,-                   42.000,- 
Egyéb szolgáltatások                                         460.000,-              1.235.661,- 
Szolgáltatási kiadások összesen:                    476.000,-               1.277.661,- 
 
Kiküldetések kiadásai                                         50.000,-                    50.200,- 
Kiküldetések összesen                                      50.000,-                    50.200,- 
 
Működési célú Áfa:                                          124.000,-                  247.953,- 
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                           0,-                      1.260,- 
Különféle befizetések összesen:                     124.000,-                  249.213,- 
 
Egyéb működési célú támogatás                        80.000,-                    80.000,- 
Támogatás összesen                                          80.000,-                    80.000,- 
Tartalék                                                                 ---                                   0,- 
 
Összesen:                                                      965.109,-                2.402.493,- 

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

 
6. Rendezvénynaptárban foglaltak teljesítése  
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
A napirendhez kapcsolódóan a jelenlévők áttekintették a rendezvénynaptár szerint esedékes 
rendezvényeket.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatást adott arról, hogy 2016. november 26-án 
kerül megrendezésre Salgótarjánban a XIII. Regionális Szlovák Nemzetiségi Nap.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták a nemzetiségi napon való részvételt és ezzel 
kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi 
határozat született: 
 

41/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
gondoskodjon arról, hogy a szlovák hagyományokat őrzők eljussanak a 
Salgótarjánban 2016. november 26-án megrendezésre kerülő XIII. Regionális 
Szlovák Nemzetiségi Napra.  
Felkérik továbbá, hogy a felmerült költségek a 2016. évi költségvetés terhére 
kerüljenek kifizetésre. Az elnök a határozat végrehajtásáról a következő 
ülésen számoljon be.  
 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnök  

 
Debreceniné Králik Tünde elnök ismertette, hogy 2016. december hónapban hová kaptak 
meghívást betlehemes előadásra. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a 2016. 
december 17-i Pásztóra és Vácra történő utazás költségeit a szlovák önkormányzat vállalja 
maximum 100.000 Ft összegig. A szlovák betlehemes hagyományok terjesztésével, az azzal 
kapcsolatos fellépésekkel és a felmerülő útiköltséggel kapcsolatban a nemzetiségi 
önkormányzat egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

42/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a szlovák hagyományokat ápolók lépjenek fel 
2016. december 14-én a falukarácsonyon, továbbá a környező településeken, 
illetve a meghívásoknak eleget téve a betlehemes műsorukkal.  
A Pásztóra és Vácra történő utazás költségeit (max. 100.000 Ft összegig) a 
nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére vállalja.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és arról a testületnek számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű, legkésőbb 2016. december 31.  
Felelős: elnök  
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7. Tánctanár alkalmazása 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Már az előző ülésen beszéltünk arról, hogy Csiki Gábor tánctanárral vegyem fel a kapcsolatot 
a táncoktatás feltételeiről és díjazásáról. Úgy néz ki, hogy a csütörtöki nap lenne jó számára. 
Minden héten tartana oktatást az óvodában, az iskolában, heti 1-1 órában, és meghirdetnénk a 
felnőttek részére is heti másfél órában. Az óradíj 3.000 Ft és a szolgáltatásról számlát tud adni 
a táncoktató. Javaslom, hogy egyenlőre 2017. január 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra 
kössük meg a megbízási szerződést a táncoktatóval. Ennek költségét a 2017. évi 
költségvetésünkbe kell majd betervezni.  
 
Elhangzott továbbá , hogy a szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy ha elmarad az oktatás, 
azt kinek mikor kell jelezni, és, hogy havonta történjen a számla benyújtása és a teljesítést az 
elnök igazolja.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) javasolták az elmondott feltételeknek megfelelően Csiki Gáborral a megbízási 
szerződés megkötését: 
 

43/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
hogy kössön táncoktatásra megbízási szerződést Csiki Gábor táncoktatóval az 
alábbi feltételekkel: 
A megbízás 2017.01.01-től 2017.05.31-ig szól. A táncoktatás minden hét 
csütörtökjén van, 1-1 óra iskola-óvoda, 1,5 óra felnőttek részére.  
Amennyiben a táncoktatás bármilyen okból elmarad, azt az oktató időben 
köteles jelezni az intézmények vezetőinek és az elnöknek.  
Az óradíj 3.000 Ft, a kifizetés számla ellenében történik átutalással minden 
hónapot követő 15-ig.  
A testület felkéri  az elnököt, hogy a szerződést kösse meg, és gondoskodjon 
az összeg 2017. évi költségvetésbe történő betervezéséről.  

 
Határidő: azonnal és 2017. január 31.  
Felelős: elnök  

 
8. Egyebek 
Előadó: jegyző  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Jogszabályi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A megállapodás 2014. év végén 
lett átírva, azóta változás történt, tehát nem indokolt a módosítás. Amennyiben a 
jelenlévőknek van módosító javaslata, kérem, tegyék meg. 
 
A jelenlévők ezután úgy nyilatkoztak, hogy az együttműködési megállapodást nem kívánják 
módosítani, ezzel kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született: 
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44/2016.(XI.19.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. decemberében 
Nógrád Község Önkormányzatával megkötött együttműködési 
megállapodást nem kívánja módosítani. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgármestert értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 

 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 16 óra 15 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               


