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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. február 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 
                          Mlinárcsek Márta pénzügyi ügyintéző az 1. napirendi pontnál. 
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 17 óra 30 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.2 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 14. február 

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 
Mlinárcsek Márta - finančné správcu prvý bod do 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 
17:30 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a januári ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
Tájékoztatlak benneteket arról, hogy a tánctanárral a döntésünknek megfelelően megkötöttük 
a szerződést, 2017. január 13-ától a táncoktatás megkezdődött.  
 
Az elnök ezután részletesen ismertette a megkötött szerződés tartalmát.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az előző ülésen ismertetett pályázat benyújtásra került, a pályázati díjat befizettük.  
A települési önkormányzatnak elküldtem a kért rendezvénynaptár véleményezését a 
döntésünknek megfelelően. A Búzavirág kórussal a rendezvénytervben foglaltaknak 
megfelelően össze szoktunk jönni és gyűjtünk és éneklünk szlovák dalokat is.  
Még 2015-ben készült videófilm a hagyományos szlovák ételekről, amelyeket régebben 
falunkban készítettek, és elődeink ettek. Ez a film most felkerült a szlovák önkormányzat által 
üzemeltetett honlapra, a Novohrad.hu-ra A vidék ízei Nógrád község címmel.   
 
Az elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták és az alábbi határozat született: 
 

4/2017.(II.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a tánctanárral kötött szerződésről és táncoktatásról,   
- a pályázat benyújtásáról és a pályázati díj kifizetéséről,   
- a rendezvénynaptár véleményezésének megküldéséről,   
- a Búzavirág kórussal történő népdalgyűjtésről és közös éneklésről,   
- a szlovák ételekről történő film honlapra történő felhelyezéséről.   
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. 2017. évi költségvetés megvitatása és elfogadása   
Előadó: nemzetiségi elnök és Mlinárcsek Márta pénzügyi ügyintéző  
 
A napirend keretében ismertetésre került, hogy mennyi pénz maradt az előző évről, és mennyi 
a 2017. évi működési támogatás összege, mert most csak ez ismert. Elhangzott, hogy az idei 
évben magas a rendszeresen felmerülő költségek összege (a tánctanáré, a honlap készítőé, az 
internet előfizetés). Ezen felül felmerülnek banki költségek és a Ludové Noviny előfizetési 
díja is.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az elhangzott rendszeres költségeinken kívül a működési támogatásból nem sok pénz jut 
rendezvényre és egyéb kiadásokra, remélem azonban, hogy a feladatalapú támogatásból 
magasabb összeget kapunk, és abból telik majd az egyéb kiadásokra.  
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután részletesen megbeszélték az elhangzottakat, és 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták a 2017. évi 
költségvetésüket:  
 

5/2017.(II.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
az Alaptörvény 32 cikk (1) bek. e-g. pontjai, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. 
§.(1) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetéséről az 
alábbi határozatot alkotja. 
 
 

 

 

BEVÉTELEK:                                                E  Ft-ban 
2016. évi maradvány:                                           71,- 
2017. évi támogatás:                                           782,-                           

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   853,- 
 

                                 KIADÁSOK:                                                  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
Külső személyi juttatások:                                   180,- 
Személyi juttatások összesen:                                            180,- 
Munkaadókat terhelő járulékok:                                       37,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése                        115,-  
Készletbeszerzés összesen:                                    115,- 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele              40,- 
Kommunikációs szolgáltatások                                           40,- 
Egyéb szolgáltatások                                             400,- 
Szolgáltatások összesen:                                         400,- 
Kiküldetések kiadásai                                            50,- 
Kiküldetések összesen:                                      50,- 
Működési célú ÁFA                                               31,- 
Különféle befizetések stb. összesen:                                   31,- 

                               Dologi kiadások összesen:                                             636,- 
                                    Kiadások összesen:                                                           853.- 
 
                               Évközi többlet bevételből lehet csak többlet kiadást teljesíteni.  

A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról gondoskodjon. Szükség esetén 
kezdeményezzen átcsoportosítást. 
 
Határidő: folyamatos és legkésőbb 2018. 03. 31. 
Felelős: elnök 

 
 

2. 2017. évi rendezvénynaptár elfogadása     
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a jelenlévők részletesen megvitatták a 2017. márciustól év végéig 
terjedő időszakban szervezendő programjaikat. 
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A 2017. évi rendezvénytervet a megbeszélés és az elnök ismertetése alapján a nemzetiségi 
önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi 
határozattal fogadta el: 
 

6/2017.(II.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2017. márciustól decemberig terjedő időszakban az alábbi rendezvényeket 
kívánja lebonyolítani, illetve a más által szervezett alábbi rendezvényeken 
kíván részt venni: 
 
Március 14.                       Települési Önkormányzat által szervezett   
                                          ünnepségen fellépés és koszorúzás 
Április 8.                           Készüljünk együtt Húsvétra hagyományos   
                                           anyagokkal (pl. tojás, gyapjú, képeslap készítés  
                                           stb.). Húsvéti szlovák hagyományok felelevenítése. 
Április                                Nógrádi szlovákok mindennapjai könyvhöz  
                                           adatgyűjtés 
Április vége                       Készüljünk együtt anyák napjára szintén  
                                           hagyományos anyagokkal. Felkészülés versekkel,  
                                          dalokkal, táncokkal.                                        
Április 29.                          III. Nóta és dalest: Treti Sutaž Spevu a piesni  
                                           Dalest szervezése kicsiknek,  
                                           nagyoknak és testvértelepülések résztvevőinek  
                                           szlovák és magyar népdalokból, helyi énekelni jól  
                                           tudó személyek aktív közreműködésével. Régi  
                                           dalok felelevenítése.  
                                           Mottó: Nem élhetek Muzsika szó nélkül 
                                           Nemožem žit bez muziky! 
Május 7.                           Anyák napja:Anyák napi ünnepség, szlovák nóták és  
                                          tánc előadása  
Május 27.                          Csatlakozás a települési önkormányzat által  
                                          tartandó Várjátékok rendezvény megszervezéséhez,  
                                          köszöntés és fellépés.  
Június                                Nógrád – Felsőtúr öregfiúk futball mérkőzés  
                                          megtartása, ezt követően közös vacsora és  
                                          eszmecsere szlovák testvértelepülés lakóival.  
Június 24.                          Civil szervezetek napján részvétel  
Június                                Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  
Július                                 Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  
Július 29-30.                      Bánki Nemzetiségi Találkozón való részvétel és  
                                           fellépés 
Augusztus                         Nemzetiségi Civil szervezettel való együttműködési  
                                         szerződés megkötése. 
                                         Kirándulás Szlovákiába a testvérfaluba. 
                                          Szlovák hagyományok énekének, táncának  
                                          bemutatása a környező településeken.  

           Szeptember                        Kirándulás és tanulmányút 
           Szeptember 23-24.             Nógrád Község Önkormányzata által szervezett 
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                                           Őszi Vigalom rendezvény támogatása,   
                                           szervezésben való segítés. A rendezvényen  
                                           szereplés és fellépés a nógrádi hagyományok  
                                           bemutatásával.  
Október                              Szlovák Színházi előadáson való részvétel a falu  
                                           lakosaival együtt. 
Október 20.                        Koszorúzás a temetőben az 1956-os kopjafánál. 
November                          Szlovák ételek készítéséről szóló film levetítése 

                                                       Salgótarjánban tartandó nemzetiségi estre történő  
                                                       ellátogatás, ahol a Nógrád és Heves Megyei  
                                                       Szlovákok képviselői találkoznak.  

December                          December elején a Nemzetközi Betlehemes  
                                           Találkozón szeretnénk részt venni, bemutatni   
                                           Nógrád község hagyományait, mint azt már az  
                                           előző években is tettük magyarul és szlovákul  
                                           egyaránt.  
                                           Önkormányzat által szervezett idősek napi  
                                           rendezvényen szereplés, betlehemezés. A környező  
                                           településeken való regölés, kántálás, jó kívánságok     
                                           elvivése házról házra a régi szokások szerint  
                                           magyar és szlovák nyelven egyaránt.  
                                           Nyertes pályázat esetén az elkészült könyv  
                                           bemutatása a nagyközönségnek.  

  
A nemzetiségi önkormányzat a fenti rendezvények megtartása, a fellépések és 
szereplések esetén szorosan együttműködik a hagyományőrzési céllal alakult 
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a rendezvények 
megszervezéséről, lebonyolításáról, illetve a rendezvényeken történő 
szereplésről gondoskodjon.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek 
tudomására.  
A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a rendezvények megszervezéséhez 
szükséges anyagok, eszközök megvásárlásáról, valamint útiköltség 
elrendeléséről a költségvetésbe betervezetteknek megfelelően intézkedjen.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 

 
3. Egyebek     
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a jelenlévők részletesen megvitatták az április 29-i III. Nóta és 
Dalverseny programját, és azzal kapcsolatban egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

7/2017.(II.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. április 29-én 
tartandó III. Nóta és Dalverseny programját az alábbiak szerint fogadja el: 
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14:00 Vendégvárás a Nógrádi Művelődési Háznál 
14:30 Koszorúzás Szarvas András Atya sírjánál  
15:00 Megnyitó a Művelődési Ház Színház termében 
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület fellépése 
Egyéni jelentkezők bemutatása 
Duók/Triók, kisebb csoportok fellépése 
Kórusok szereplése 
16:30 Romhányi Dalárda műsora 
17:00 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása 
17:30 Vacsora 
18:30 Török Ildikó operett és magyar nóta énekes előadása  
19:30 Közös éneklés, vigasság 
 
A testület felkéri az elnököt, hogy a program megszervezéséről intézkedjen, 
és a felmerülő költségeket a testülettel ismertesse.  
 
Határidő: 2017.04.10. és 2017.04.29. 
Felelős: elnök  
 

A nemzetiségi önkormányzat tagjai meghatározták, hogy a hagyományos tollfosztás március 
11-én kerüljön megtartásra. Felkérték az elnököt, hogy a rendezvény megszervezéséről a 
megjelölt időpontban gondoskodjon, ahol hagyományos ételekkel lássa vendégül a 
jelenlévőket.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai felvetették, hogy a gyermeknapon is szeretnének a 
gyermekeknek táncház megtartásával kedveskedni, és ennek a költségeit viselni.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2017.(II.14.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. május 20-án 
megtartásra kerülő gyermeknap programjához kapcsolódóan táncházat kíván 
szervezni, melynek költségeit viseli.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, 
és a költségekről a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnök  

 
 
Az elnök kérte a jelenlévő tagokat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy a honlapra milyen 
információkat, eseményeket, írásokat lehetne még elhelyezni.  
A napirend keretében felvetődött, hogy a Civil Szervezetek Házában található helység 
többször nyitva van. Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes kijelentette, hogy a helység 
ajtaján lecseréli a zárakat. Árpásné Schlenk Judit jegyző elmondta, hogy az adott helység 
kizárólag a szlovák önkormányzaté, ezért jogukban áll azt bezárni, csak egy kulcsot adjanak 
le az önkormányzatnál, hogy probléma esetén be lehessen oda jutni.  
Felmerült az internet használatának kérdése és problémája, a jegyző kérte, hogy az ügyben 
forduljanak a polgármesterhez.  



 7 

A nemzetiségi önkormányzat elnöke megköszönte a hivatal segítségét a nemzetiségi 
működési támogatás elszámolásával kapcsolatban.  
 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 19 óra 10 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                          predsedkyňa                                               
 
 

 
 
 
 

 


