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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
4. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. augusztus 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 
                           
                           
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.4 
Zápisnica 

 

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

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 
 

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 az áprilisi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
A napirend keretében az elnök részletesen beszámolt a III. Nóta és dalest rendezvényről, a 
fellépésekről, a megjelentek számáról. Tájékoztatást adott arról, hogy a 13/2017/IV.24.) számú 
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határozatban foglalt tervezett költségek nem kerültek túllépésre. A vacsora 150 főre, a 
tervezettnek megfelelően 405.000  Ft volt. A művészek költsége 198.000 Ft volt, a hangosítás 
95.000 Ft-ba került. Az egyéb kiadások összege 195.955 Ft volt. Az összes kiadás tehát 
893.955 Ft.  
A rendezvényen a szlovákiai Felsőtúr és a másik testvértelepülés Cibakáza delegációja is részt 
vett. Sok szép szlovák és magyar nóta is elhangzott. 150-nél többen részt vettek, mindenkitől 
pozitív visszhang érkezett. 
Az elnök megköszönte mindenki munkáját a szervezéssel kapcsolatban. 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Május 27-én megtartott IV. Várjátékokon meghívást kaptam és a megnyitón szlovák nyelven is 
köszöntöttem a résztvevőket. 
Június 24-én az önkormányzat a civil szervezetek részére főzőversenyt szervezett itt a Nógrád 
Szíve Hagyományőrző Baráti Körrel közösen gulyást főztünk.  
Július 29-én Ilinyben léptünk fel, ahol bemutattuk szlovák hagyományápolásunkat. 
 
Az elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadták és az alábbi határozat született: 
 

15/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett feladatokról, 
különösen  

- A III. Nóta és dalestről és annak költségeiről 
- A várjátékok megnyitóján történő köszöntésről 
- A civil szervezetek főzőversenyén való részvételről 
- Az Ilinyben történő hagyományápoló fellépésről. 
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. Tánctanár további alkalmazása 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A táncoktatással kapcsolatban elmondanám, hogy az óvodából olyan jelzés érkezett, hogy 
igény van Csiki Gábor táncoktatására és a szülők felajánlották, hogy saját maguk kifizetik 
annak árát. Az iskolás gyerekek most nem járnak táncolni. Úgy gondolom, hogy szeptembertől 
sem lesz rá igazán igény. Amennyiben mégis szeretnék, akkor a szülők is hozzájárulhatnának a 
költségekhez. A felnőttek részéről nem vagyunk megelégedve az oktatás színvonalával és úgy 
gondolom, hogy mi saját magunktól különb táncokat tudunk megtanulni, ezért legkésőbb 
szeptember 30-án meg kell, hogy szüntessük a Csiki Gábor általi táncoktatást. 
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A nemzetiségi önkormányzat tagjai kérték az elnököt, gondoskodjon a jövőben arról, hogy a 
tánctanítás más módon, de meg legyen tartva.  
 
 A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai ezután egyetértettek azzal, hogy Csiki Gábor szerződését 
fel kell mondani. Ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozat született:  
 
 

16/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete fel 
kívánja mondani Csiki Gábor tánctanárral kötött szerződést. A felnőttek esetén 
maximum 2017. szeptember 30-ig történhet kifizetés.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a 
táncoktatás jövőbeni más módon történő megtartását készítse elő. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 

2. Cibakházi látogatás    
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében az elnök elmondta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat meghívást kapott 
2017. augusztus 19-re Cibakházára testvértelepülésre. Az elnök javasolta, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai személygépkocsival utazzanak oda.  
 
Ezt követően az elnök javaslatával a Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) egyetértett és az alábbi határozat született:  
 
 

17/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
részt kíván venni a 2017. augusztus 19-én megtartandó cibakházi falunapon. 
A testület felkéri az elnököt, hogy az utazás megszervezéséről gondoskodjon, 
annak kiadását a költségvetés terhére számolja el. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
3. Anyaországi kirándulással egybekötött tanulmányúttal kapcsolatos részletek 
megbeszélése  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 2017. szeptember 
30-ra Kassára és környékére terveznek kirándulással egybekötött tanulmányutat. Ezzel 
kapcsolatban javasolta, hogy az autóbusz, valamint az idegenvezető költségét vállalja a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
A jelenlévők ezután részletesen megvitatták a napirend témáját.  
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A Nemzetiségi Önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozza. 
 
 

18/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2017. szeptember 30-án 
Kassára szervezett kirándulással egybekötött tanulmányutat szervez.  
A nemzetiségi önkormányzat  
A., felkéri az elnököt, hogy az anyaországba tervezett kirándulással 
kapcsolatban kérjen be árajánlatokat személyi szállítást végzőktől és kedvező 
válasz esetén a szolgáltatást rendelje meg  maximum 220.000 Ft összegben. 
B., Felkéri továbbá, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan személlyel, aki a 
szlovák jogszabályoknak megfelelően az idegenvezetést biztosítani tudja 
maximum 100 euró összegben.  
C., a kiránduláson azon személyek részvételét kívánja biztosítani, akik a 
szlovák nemzetiségi önkormányzat hagyományápoló és kulturális 
tevékenységét aktívan segítik.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a kirándulás és 
tanulmányút megszervezéséről gondoskodjon, valamint a következő ülésen a 
végrehajtásról számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
4. 2017. évi költségvetés módosítása 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva. 
 
A napirend keretében a jegyző és az elnök elmondta, hogy az eredeti tervhez képest a bevételek 
és kiadások tekintetében milyen változások következtek be és kérték ennek megfelelően a 
költségvetés módosítását. Az elnök elmondta, hogy a feladatalapú támogatás összege 1.365.576 
Ft volt. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a feladatalapú támogatásból a III. Nóta és 
dalverseny költségeinek jelentős részét kívánja a Nemzetiségi Önkormányzat fedezni, a többit 
tartalékba helyezi és majd az év során derül ki, hogy mire kerül felhasználásra.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a 2017. évi költségvetés módosításával kapcsolatban 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozzák:  
 

19/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
     Eredeti                Módosítás 
 

 

BEVÉTELEK:                                                E  Ft-ban               E  Ft-ban 
2016. évi maradvány:                                           71,-                           71,- 
2017. évi támogatás:                                           782,-                       2347,-   
Ebből pályázati támogatás:                                 -                              200,-                      
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               853,-                      2418,- 
 

                                 KIADÁSOK:                                                  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
Külső személyi juttatások:                                   180,-                       180,- 
Személyi juttatások összesen:                                            180,-                   180,- 
Munkaadókat terhelő járulékok:                                       37,-                      37,- 
Szakmai anyagok beszerzése:                                                              15,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése                        115,-                195,- 
Készletbeszerzés összesen:                                    115,-                  210,- 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele              40,-                          45,- 
Kommunikációs szolgáltatások                                           40,-                     45,- 
Egyéb szolgáltatások                                             400,-                      1530,- 
Szolgáltatások összesen:                                         400,-                1530,- 
Kiküldetések kiadásai                                            50,-                           70,- 
Kiküldetések összesen:                                      50,-                     70,- 
Működési célú ÁFA                                               31,-                          346,- 
Különféle befizetések stb. összesen:                                   31,-                   346,- 

                               Dologi kiadások összesen:                                             636,-                2201,- 
                                    Kiadások összesen:                                                           853.-                2418,- 

 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal pénzügyesét, 
hogy az előirányzat módosítás költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

 
 
5. Hagyományőrző lakodalom Nógrádban 2012. videofilm Sulinet magyar közoktatási 
portál Örökségtárban történő megjelenése 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Lehetőség van arra, hogy a nógrádi lakodalmas videóját az örökségtárba feltegyük bruttó 
110.000 Ft összegben  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták az elnök által elmondottakat, és egyhangúlag 
(3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 
 

20/2017.(VIII.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 2017-es 
évben a következő tételek elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja 
megvalósítani a Sulinet közoktatási portál közbeiktatásával. 
Hagyományőrző lakodalom Nógrádban 2012. videofilm megjelenítése és 
terjesztése bruttó 110.000 Ft díjazásért.  
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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  kapcsolatban. Az önkormányzat elnöke 
a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a szerkesztőség 
átutalásos számlájának kifizetését.  

 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: elnök 

 
 
6. Egyebek 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége fotóalbumot szeretnek kiadni, amely bemutatja a 
magyarországi szlovákok esküvői népviseletét. Erre van pályázati pénzük, de az kevés, ezért 
kérik, hogy 30.000 Ft-tal támogassuk a kiadvány megjelenését. 
 
A testület a megjelenéssel egyetértett és egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 
 

21/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 30.000 Ft-tal támogatja a 
Magyarországi Szlovákok Szövetségét abból a célból, hogy fotóalbumot 
jelentessen meg a magyarországi szlovákok esküvői népviseletéről. 
Az önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy a támogatási szerződést kösse 
meg és az összeg átutalásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: elnök 

 
A napirend kapcsán a nemzetiségi önkormányzat tagjai áttekintették a várható kiadásaikat és 
bevételeiket 2017-re vonatkozóan. 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Mint tudjátok, pályázatot nyújtottunk be NEMZ-KUL néven, amely Nógrád község 
szlovákságáról szólt volna. Sajnos csak a töredékét kaptuk meg a pénznek, ezért a 200.000 Ft-
ba csak egy 24 oldalas kiadvány fér bele. 
Javaslom, hogy támogassuk saját költségvetésünkből is a kiadvány megjelenését, hogy legalább 
még  egyszer  akkora  legyen  az  oldalszám.  Beszéltem  Végh  Józseffel  és  azt  mondta,  hogy  
várhatóan 150.000 Ft-ot kell még hozzátennünk. 
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai egyetértettek, hogy saját költség növelésével a Nógrád 
településről szóló kiadvány nagysága növelésre kerüljön, ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
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22/2017.(VIII.10.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a NEMZ-KUL pályázat keretében megjelenő 
két nyelvű kiadvány (amely a község szlovákságáról szól) terjedelme 
megnövelésre kerüljön. 
Az információról a testületnek számoljon be szerződéskötés miatt. 

 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: elnök 

 
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                                               
 


