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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. november 24-én 
megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.  
 
Ülés helye: Angyalvár Óvoda Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária elnökhelyettes, 
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester, 
                          18 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 17 óra 35 
perckor megnyitotta.  
Javasolta a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását. 
A képviselők a napirend megtárgyalásával egyetértettek. 
 
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.5 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 24. 

novembra 2017. 

Miesto konania zasadnutia: Materská škola Anjelský hrad, 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  
18 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 
17:35 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 2017. évben eddig 4 alkalommal ülésezett, és a mai napig 22 határozatot 
hozott. Ismertette a legfontosabb határozatokat.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017-ben a szlovák nemzetiségi önkormányzat mennyi 
támogatást kapott és azt mire fordította. Elmondta, hogy az eddig felmerült költségek között a 
két legjelentősebb tétel a III. Nóta és dalverseny, melyen testvértelepüléseink is részt vettek és 
a Szlovákiába történő 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 2017. évben végzett 
feladatokról, és részletesen elmondta azt is, hogy 2018-ban 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 a III. Nóta és dalversenyt és 
a kassai kirándulást. 
A nemzetiségi elnök elmondta, hogy az szlovák önkormányzat 200.000 Ft-ot nyert 
pályázaton, melyet 150.000 Ft-tal egészítettek ki és ebből az összegből egy kiadvány lett 
készíttetve Nógrádi Szlovák gyökereink címmel, melyet december 20-án fognak bemutatni.  
 
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 augusztusi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett munkánkat.   
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket az augusztus 19-én tett Cibakházi falunapi látogatásról és 
annak útiköltségéről.  
Beszámolt arról, hogy a 2017. szeptember 23-án és 24-én megtartott Őszi Vigalom 
rendezvényen milyen sokan öltötték magukra a népviseletet. Elmondta, hogy milyen 
hagyományőrző programokkal léptek fel a rendezvényen.  
Részletesen beszámolt a szeptember 30-án megtartott anyaországi kirándulással egybekötött 
tanulmányútról, ahol Kassa nevezetességeivel ismerkedtek meg a résztvevők. Az elnök ezzel 
kapcsolatban beszámolt arról, hogy a felmerült buszköltség 205.000 Ft, az idegenvezetés 
költsége pedig 23.928 Ft volt. A nyelvet mindenki gyakorolhatta.  
A napirend keretében az elnök tájékoztatást adott arról is, hogy október 23-án koszorút 
helyezett el az ünnepi megemlékezésen.  
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Elmondta, hogy az esküvői népviseletről készült fotóalbumhoz a támogatás elutalásra került 
és a videófilm megjelentetési költsége is.  
 
A beszámolóval kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a Cibakházán történt látogatásról,  
- az Őszi Vigalom rendezvényen történő közreműködésről,  
- az anyaországi tanulmányútról és annak költségéről,  
- a koszorúzásról,  
- a videófilm megjelentetésével kapcsolatos szerződéskötésről és az összeg 
elutalásáról, 
- az esküvői viseletet bemutató fotóalbumról és annak támogatásáról.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
3. Nógrádi Szlovák gyökereink könyv elkészülte és bemutatója   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
A napirend keretében az elnök részletesen ismertette a könyv tartalmát, terjedelmét, azt, hogy 
kikkel készültek interjúk, ki segített az adatok közlésénél. Elmondta, hogy a pályázati 
összegen felül még 150.000 Ft-ot kell fizetni Végh József részére. 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most már a nyomdai előkészületek folynak, 69 oldalas lesz a kiadvány és 300 példányban 
lesz kinyomtatva. Úgy gondolom, hogy a települési önkormányzat által tartandó 
falukarácsonykor tartanánk az ünnepélyes könyvbemutatót, ahol csekély ajándékokkal 
megköszönnénk a segítők munkáját. Mivel mi is hívunk vendégeket, javaslom, hogy a 
települési önkormányzatot támogassuk 30.000 Ft-tal, a költségekhez történő hozzájárulás 
céljából. Javaslom azt is, hogy a jelenlévők mindegyike kapjon egy ingyenes kiadványt.  
 
Az elnök ismertette a könyvbemutatóval kapcsolatos részleteket.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai megvitatták a részleteket, és a könyvvel kapcsolatban 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatokat hozták: 
 

24/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata egyetért azzal, hogy a 
„Nógrádi Szlovák gyökereink” című könyv pályázatban nem szereplő 
munkáinak elvégzésével kapcsolatban Végh Józseffel 150.000 Ft összegű 
szerződés kerüljön megkötésre, és teljesítés esetén kifizetésre.  
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A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: elnök 
 

 
25/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 

 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a települési 
önkormányzat által 2017. december 20-án tartandó Falukarácsony 
rendezvényen ünnepélyes könyvbemutatót kíván tartani.  
A testület felkéri az elnököt, hogy  
A., a képviselő-testülettel vegye fel az ügyben a kapcsolatot. 
B., Pozitív válasz esetén kössön megállapodást, hogy 30.000 Ft összegű 
támogatást ad a rendezvény költségeihez.  
C., A rendezvényre hívja meg a munkát segítőket és adjon át részükre virágot 
és csekély ajándékot.  
D., Gondoskodjon arról, hogy minden jelenlévő ingyenesen kapjon egy 
kiadványt.   
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnök 
 

 
4. 2018. január-februári rendezvénynaptár  
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
A napirend keretében a jelenlévők megbeszélték, hogy 2018. január-februárra milyen 
rendezvényeket kívánnak megtartani.  
 
Ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) a következő határozat 
született: 
 

26/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2018. január-
februárban az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani:  

 
Január                                Közös szlovák éneklés 
                                          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 
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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 2018. évre vonatkozó többi hónap 
rendezvénytervének elfogadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, értelemszerű és 2018. február 28. 
Felelős: elnök  

 
 
5. 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 2017. november 25-én 
kerül megrendezésre Salgótarjánban a XIV. 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: 
 

27/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
gondoskodjon arról, hogy a szlovák hagyományokat őrzők eljussanak a 
Salgótarjánban 2017. november 25-én megrendezésre kerülő XIV. Regionális 
Szlovák Nemzetiségi Napra.  
Felkérik továbbá, hogy a felmerült költségek a 2017. 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 2017. december hónapban hová kaptak 
meghívást betlehemes előadásra. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a decemberi 
Felsőtúrra 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:  
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28/2017.(XI.24.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a szlovák hagyományokat ápolók lépjenek fel 
2017. december 17-én helyben a falukarácsonyon, továbbá a környező 
településeken, illetve a meghívásoknak eleget téve a betlehemes műsorukkal.  
A Felsőtúrra történő utazás költségeit (max. 100.000 Ft összegig) a 
nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére vállalja.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és arról a testületnek számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű, legkésőbb 2017. december 31.  
Felelős: elnök  
 

 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 19 óra 45 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               


