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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
1. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. január 9-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.1 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 9. január 

2017. 

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 novemberi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
2016. november 19-én megtartottuk közmeghallgatásunkat. Szintén ezen a napon, ezt 
követően került megtartásra a dal és nótaest, amelyet a kultúrházban tartottunk. Igen sokan, 
kb. 70-en vettek részt az eseményen. Testvérfalunkból a szlovákiai Felsőtúrból is volt egyéni 
és csoportos fellépő is. Sok szép szlovák népdal elhangzott a versenyen. A legtöbb szlovák 
dalokat éneklőket különdíjban részesítettük. Az eseményre sokféle anyagot vásároltunk, 
egyrészt a díjakhoz, másrészt szerény mértékű vendéglátást is biztosítottunk. A rendezvénnyel 
kapcsolatos teljes költség 53.537 Ft volt.  
Minden év novemberében nagy örömmel veszünk részt Salgótarjánban a Regionális Szlovák 
Nemzetiségi Napon. 2016. november 26-án a XIII-at rendezték meg, itt is jelen voltunk, és 
támogatást is adtunk 5.000 Ft összegben, valamint vittünk kóstolót a hagyományos 
„szirovnyik” süteményből, az ehhez szükséges alapanyagokat 3.734 Ft összegben vásároltuk 
meg.   
A gyerekekkel most is tartottunk karácsonyi készülődést, ahol ajándékokat csináltunk.  
Az Angyalvár Óvoda részére – ahol szlovák nyelvet is oktatnak – támogatásként 20.000 Ft 
átadásáról döntöttünk. A támogatási szerződést megkötöttük, az összeg átutalásra került, 
melyből a nyelvoktatáshoz szükséges anyagok már meg is lettek vásárolva.  
December 14-én a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel felléptünk a Idősek 
Napján, ahol szlovák-magyar betlehemessel kedveskedtünk a résztvevőknek.  
December 16-án szintén a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel közösen 
léptünk fel testvérfalunkban a szlovákiai Felsőtúron, itt az útiköltséget az egyesület vállalta 
magára.  
December 17-én Pásztón és Vácon betlehemest adtunk elő szintén a fent megnevezett 
egyesület hagyományőrzőivel közösen. Az útiköltséget a szlovák nemzetiségi önkormányzat 
vállalta, ennek összege 77.495 Ft volt, amely kifizetésre került még 2016-ban.  
A meghozott határozatok és megkötött szerződések szerint december hónapban kifizetésre 
került a 10 DVD (50 menyasszony, 50 vőlegény) 40.000 Ft összegben. Szintén kifizetésre 
került a Nógrádi Menyasszony öltöztetése videófilm Örökségtárban történő elhelyezésének 
díja, és a videó közzétételre került.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámolt arról is, hogy az utazások miatt kinek milyen 
összegű kiküldetési költségek kerültek kifizetésre.  
 
Az elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták és az alábbi határozat született: 
 

1/2017.(I.09.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a nóta és dalest megtartásáról és annak költségéről,  
- a XIII. Regionális Szlovák Nemzetiségi napon történő részvételről és annak 
költségéről,  
- a karácsonyi készülődésről,  
- az Angyalvár Óvodának adott támogatás felhasználásáról,  
- az Idősek Napján történő részvételről és hagyományőrző műsorról,  
- Felsőtúr testvértelepülésen történő fellépésről,  
- a Pásztón és Vácon történő Betlehemes előadásról, illetve annak 
útiköltségéről, 
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- az Örökségtárral kapcsolatos DVD-k megjelenéséről, illetve annak 
költségéről,  
- a menyasszony öltöztetése videófilm Örökségtárban történő 
megjelentetéséről és annak költségéről,  
- a felmerült útiköltségek kifizetéséről.  
A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  testületi  üléseken  történt  döntések  és  a  
rendezvénytervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden 
ülésen számoljon be.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
Napirend: 
 
1. Pályázat benyújtása  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette, hogy ismét kiírásra került az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi 
költségvetési támogatása. Részletesen ismertette, hogy mire javasolja a pályázat benyújtását.  
 
A jelenlévők minden részletre kiterjedően megvitatták az elképzeléseket, és a pályázat 
beadása ügyében egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbiak 
szerint döntöttek: 
 

2/2017.(I.09.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot kíván 
benyújtani a NEMZ-KUL17 pályázaton kulturális kezdeményezések 
keretében, 1.200.000 Ft összegben az alábbiak valósulnának meg: 
- összegyűjtésre kerül Nógrád község szlovákságának eredete, története, 

hagyományai, 
- az összegyűlt anyag szlovák nyelvre lefordításra kerül, 
- megszerkesztésre kerül a kétnyelvű könyv, 
- 500 példányban kinyomtatásra kerül a „Mi nógrádi gyökereink” című 

kétnyelvű kb. 150 oldalas könyv.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a pályázat benyújtásáról, és a pályázati díj 
befizetéséről gondoskodjon.   
 
Határidő: 2017.01.15. 
Felelős: elnök 
 

2. Települési önkormányzat rendezvénytervének véleményezése    
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az idei évben is kikérte véleményünket a települési önkormányzat a rendezvénytervéről.  
 
Az elnök ezután ismertette, hogy a tervezetben milyen rendezvények megvalósítása milyen 
dátummal szerepel.  
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A jelenlévők ezután a javaslatokat részletesen megvitatták, elmondták, hogy mit javasolnak 
és ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot 
hozták: 
 

3/2017.(I.09.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a települési 
önkormányzat által megküldött rendezvénynaptárt jónak tartja. Kéri az Őszi 
Vigalom második napját is mindenféleképpen megtartani, hogy ott a 
tánctanár által betanult táncok előadásra kerülhessenek.  
Kéri, hogy a 2017. április 22-én a nemzetiségi önkormányzat által 
szervezendő nóta és dalversenyt a települési önkormányzat vegye be a 
rendezvénynaptárba, mert azon a testvértelepülésekről is várhatóan részt 
fognak venni.  
A nemzetiségi önkormányzat 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 18 óra 50 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                          predsedkyňa                                               
 
 

 
 
 
 

 


