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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. április 20-án 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária 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.3 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 20. apríl 

2017. 

Miesto konania zasadnutia: Obecný úrad, Novohrad 

Prítomní: 

Debreceniné Králik Tünde – zvolená národnostná poslankyňa  
Keresztesné Rózsa Mária – 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 februári ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
2017. március 11-én terveinknek megfelelően tollfosztást tartottunk, melyen községünk 
szépkorú lakosaival együtt hangulatos délután, illetve estig tartó tollfosztás folyt. Ilyenkor a 
fiatalabbak szívesen hallgatják az idősebb generációk történeteit. A tollat Dudás Andrásné 
hozta a kinevelt libáiból. Igazi krumplis derelyével (szlovákul pirohával) lepett meg 
bennünket, illetve mákos kukoricával, házi borocskával fejeztük ki köszönetünket a jelenlévő 
tollfosztóknak.  
A tollba nem kerülhet morzsa, ezért csak a tollfosztás végén lehetett fogyasztani a sok -sok 
finomságot! 
2017. március 15-én a települési önkormányzat által szervezett ünnepségen vettünk részt, 
melyen a szlovák önkormányzatunk is koszorúzott az emlékmű előtt tisztelegve, majd a 
nemzetiségi himnusz eléneklésével lett vége a megemlékezésnek. 
Meghívást kaptunk március 31-ére a szlovák nemzetiségi önkormányzatok fórumára Bánkra, 
ahol a meghívott vendégek a következő személyek voltak: az országos szlovák önkormányzat 
elnök asszonya Hollerné Racskó Erzsébet Betka,  Paulik Antal főosztályvezető az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától és  István Kraszlán szlovák referens az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól. Ezen a megbeszélésen én, mint elnök és Keresztesné Rózsa Mária, mint 
képviselő vettünk részt. A rendezvényen nagyon sok jó és hasznos információ hangzott el, 
melyeket a későbbiekben hasznosítani tudunk.  
Meghívást kaptunk Nyíregyházára is 2017 április 29-re tájházas konferenciára. 
A község gyermekeivel is készülődtünk húsvét ünnepére, és közben átbeszéltük az ünnep 
jelentőségét is.  
 
Az előző ülésen felvetődött, hogy a Szlovák Önkormányzat helységében a Civil Szervezetek 
Házában az internet szolgáltatással probléma van. A polgármester megígérte, hogy szól az 
informatikusnak, hogy vizsgálja meg a szolgáltatás minőségét és amennyiben szükséges, 
intézkedjen a megjavítással kapcsolatban.  
Az előző ülésen felmerült, hogy a nemzetiségi önkormányzat által használt helység 
lezárásáról gondoskodni kellene. A polgármester asszony felkérte a nemzetiségi 
önkormányzat tagjait, hogy amennyiben zárcserét látnak szükségesnek, azt hajtsák végre, a 
felmerült költségekről a számlát és egy kulcsot adjanak le az önkormányzatnál.  
 
Az elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták és az alábbi határozat született: 
 

9/2017.(IV.20.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a tollfosztásról,   
- a március 15-i koszorúzásról,    
- a Bánkon megtartott Szlovák Önkormányzatok fórumáról,  
- a húsvéti készülődésről.  
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 
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Napirend: 
 
1. Bellók Bernadett közösségi munkavégzése   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Bellók Bernadett a Váci Madách Imre Gimnázium tanulója közösségi munkavégzésre 
jelentkezett. Kérem, döntsünk arról, hogy biztosítunk neki lehetőséget, hiszen a rendezvények 
lebonyolításában szükségünk lenne a segítségére.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták az elképzelést és egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született:  
 
 
 

10/2017.(IV.20.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
felkéri az elnököt, hogy kössön megállapodást annak 
érdekében, hogy Bellók Bernadett 2642 Nógrád, 
Szondy  Gy.  u.  32.  szám  alatti  középiskolai  tanuló  a  
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál teljesíthessen 
közösségi munkavégzést.  
Felhatalmazza továbbá az elnököt, hogy a teljesítést 
igazolja le.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 

2. Április 29-én tartandó III. Nóta- és dalverseny     
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirendhez kapcsolódóan Szórágy Gyuláné polgármester kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy a Művelődési Házban sajnos kilyukadt a kazán, most van felmérés alatt, hogy mennyibe 
kerülne a javítás vagy csere. A rendezvényig biztosan nem lesz megoldható a fűtés, mert a 
javítás tetemes összegbe kerül és a képviselő-testületnek kel engedélyeznie a felújítási 
költségeket.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Már az előző ülésen meghatároztuk az április 29-i rendezvény részletes programját. Az 
előkészületek nagy része meg is történt, szeretném ismertetni a várható költségeket.  
 
Az elnök ezután nagy vonalakban ismertette a rendezvény költségeit.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az étkezés jelenti a legnagyobb kiadási tételt, mivel 150 fő részvételével számolunk. Az 
elmúlt évben a helyi óvoda konyhájáról volt az étkezés megoldva, viszont a felszolgálás, 
terítés nagyon sok ember munkáját igényelte. Ráadásul most fűtés sincs, ezért arra 
gondoltunk, hogy egy főétkezés a vacsora lenne és azt olyan helyen szeretnénk megoldani, 
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ahol kiszolgálnak bennünket. Nógrád községben csak két olyan hely létezik, ahol megoldott 
sok ember étkeztetése és a felszolgálást is biztosítani tudja a vállalkozó. Személyesen 
kerestem meg Králik Bélát, aki elmondta, hogy neki nincs olyan helye, ahol legalább 100 
embert le tudna ültetni és nincs kapacitása 150 adag étel megfőzésére és felszolgálására. 
Árajánlatot kértünk be tehát a Nógrád-Wellness Szolgáltató Kft-től akik a volt laktanyában 
tudnák részünkre biztosítani a vacsorázási lehetőséget. Árajánlatot kértünk továbbá a bánki 
Tengerszem étteremtől, valamint a váci Rubra Art Lounge étteremtől. A bánki és váci 
költség magasabb, mint a nógrádi és még gondoskodni is kellene arról, hogy a résztvevők 
oda elszállításra kerüljenek. Fentiek miatt mindenféleképpen a helyi Nógrád-Wellness Kft. 
ajánlata lenne elfogadható.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Sajnálom, hogy most csak két tag van itt. Az étkezési költségek többszázezer forintra rúgnak, 
ezért az ajánlatok elfogadásánál jó lenne, ha mind a három tag jelen lenne. A Nógrád-
Wellness Szolgáltató Kft-t mindenki a Keresztes családhoz köti, ezért az lenne az etikus és 
szabályos, ha az árajánlat elfogadását elnapolnánk egy olyan időpontra, amikor mind a 
hárman jelen vannak a nemzetiségi önkormányzat részéről.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A jövő hét elején, 24-én fél 5-kor tudna eljönni Lévai Marianna tag is az ülésre, kérem ezért, 
hogy a további napirendi pontok megtárgyalását erre az időpontra napoljuk el. Én is jónak 
tartom, hogy a 3. képviselő is meg legyen kérdezve az ügyben, nehogy támadások 
kereszttüzébe kerüljünk.  
 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2017.(IV.20.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
mai ülésre tervezett napirendi pontok további megtárgyalását elnapolja és kéri 
az elnököt, hogy az ülés folytatására 2017. április 24-én 16 óra 30-tól kerüljön 
sor.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 
kérte mindenkitől az új időpontban történő megjelenést.  
 

FOLYTATÓLAGOS JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. április 24-én 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző. 
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Debreceniné Králik Tünde kérte, hogy az Április 29-én tartandó III. Nóta- és dalverseny 
napirend megtárgyalásával folytatódjon az ülés.     
 
Az elnök újra ismertette és bemutatta a vacsorára adott ajánlatokat és kérte a döntést, hogy 
mielőbb intézni lehessen a vállalkozóval az ügyet.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután 2 igennel, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozták: 
 

12/2017.(IV.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. április 29-én 
tartandó III. Nóta és Dalest vacsorára vonatkozó ajánlatai közül a Nógrád-
Wellness Szolgáltató Kft. 2.700 Ft/fő ajánlatát fogadja el.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy az ajánlatot adónál 150 
adag vacsorát rendeljen meg, és a pénzügyi teljesítésről gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 
 

A napirend kapcsán az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 
2017-es évre 1.365.576 Ft-ot kapott.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A 2017. évi alap költségvetés elfogadásakor nem igazán tudtunk  a nóta- és dalestre pénzt 
tartalékolni, ezért úgy gondolom, hogy a feladatalapú támogatás több mint felét kellene erre a 
célra felhasználni.  
 
Az elnök ezután ismertette a várható költségeket és kérte a döntést a felhasználás ügyében.  
 
A testület ezután 2 igennel, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2017.(IV.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi 
feladatalapú támogatásból kívánja fedezni a III. Nóta- és dalest kapcsán 
várhatóan felmerülő alábbi költségeket: 

- vacsora költsége   405 e Ft 
- művészek költségei   218 e Ft 
- hangosítás        95 e Ft 
- egyéb szolgáltatás      90 e Ft 
- egyéb anyag és egyéb készlet  100 e Ft 

Összesen    908 e Ft 
 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a felmerülő összegek 
kifizetéséről gondoskodjon és az átcsoportosításra tegyen javaslatot, a 
felhasználásról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 
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A napirendhez kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat tagjai azt beszélték meg, hogy a 
többi feladatalapú támogatás felhasználásáról később döntenek.  
 
3. 2016. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a jelenlévők részletesen megvitatták a 2016. évi támogatások 
felhasználását.  
 
A 2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan a nemzetiségi önkormányzat 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2017.(IV.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja 
el.  

Eredeti             Módosított 
                                                                           

 Eredeti Módosított Teljesítés 
Bevételek    
2015. évi maradvány 
(feladattal terhelt) 

183.423.- 183.423.- 183.423.- 

2016. évi támogatás 
ebből pályázati támogatás: 

781.686.- 
----- 

2.218.070.- 
200.000.- 

2.218.070.- 
200.000.- 

Működési bevétel: ----- 1.000.- 809.- 
Bevételek összesen 965.109.- 2.402.493.- 2.402.302.- 
    
Kiadások    
Működési költségek:    
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs 
létszámkerete 

  

Személyi jellegű kiadások  0.- 170.000.- 170.000.- 
Munkaadókat terhelő 
járulék 

0.- 41.310.- 41.310.- 

    
Dologi kiadások    
Szakmai anyagok 
beszerzése 

0.- 15.000.- 8.877.- 

Üzemeltetési anyagok 
beszerzése 

235.109.- 519.109.- 482.061.- 

Készletbeszerzés összesen 235.109.- 534.109.- 490.938.- 
Informatikai szolgáltatás 16.000.- 42.000.- 31.865.- 
Egyéb szolgáltatások  460.000.- 1.235.661.- 1.196.211.- 
Szolgáltatási kiadások 
összesen: 

476.000.- 1.277.661.- 1.228.076.- 

    
Kiküldetések kiadásai  50.000.- 50.200.- 50.193.- 
Kiküldetések összesen 50.000.- 50.200.- 50.193.- 
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Működési célú ÁFA: 124.000.- 247.953.- 247.953.- 
Egyéb pénzügyi műveletek 
kiadásai  

0.- 1.260.- 1.260.- 

Különféle befizetések 
összesen: 

124.000.- 249.213.- 249.213.- 

Egyéb működési célú 
támogatás 

80.000.- 80.000.- 70.000.- 

Támogatás összesen: 80.000.- 80.000.- 70.000.- 
Tartalék: --- 0.- 0.- 
    
Összesen: 965.109.- 2.402.493.- 2.331.595.- 
    

          A bevétel teljesítése 100%, a kiadásé 87%.  
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én        Ft.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal pénzügyesét, hogy 
a nemzetiség beszámolójában a fent említett adatokat szerepeltesse.   

 
Határidő: azonnal  
Felelős: pénzügyes 

 
 
4. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Meghívást kaptunk 2017. április 29-re Nyíregyházára szlovák tájházakkal kapcsolatos 
megbeszélésre. Javaslom, hogy az elnökhelyettes utazzon el oda és az útiköltséget 
személygépkocsira fizessük ki a betervezett költségvetésből.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai az elnök javaslatát egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) támogatták.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 18 óra 10 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                         podpredseda                                               
 
 

 
 
 
 

 


