
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 28-án a 
Megyeháza Hadady-Hargitai termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Komjáthi Gáborné 
  dr. Egyed Ferdinánd 

Agárdi András 
  Faludi László 
  Havjár Zoltán 
 (Az ülésről igazoltan voltak távol Glückné Salgai Szilvia, Szobonya Istvánné 

képviselők, akik távollétüket az elnök felé előzetesen jelezték.) 
 dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének 

elnöke 
Fiserné Kosik Mónika, Galajda Lászlóné és Dr. Juhász Kinga a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának munkatársai. 

     
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.) 
 
Komjáthi Gáborné: 
Köszönti a testület tagjait, dr. Egyedné Baránek Ruzsenkát, a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségének elnökét, Fiserné Kosik Mónikát, a testület referensét, dr. Juhász Kingát és 
Galajda Lászlónét  a megyei önkormányzat közgyűlése hivatalának munkatársait.  
Megállapítja, hogy 5 képviselő van jelen, a testület határozatképes.   
Jegyzőköny-hitelesítőnek Faludi Lászlót javasolja.  
Kéri, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalják meg. A napirendhez más javaslat nincs. 
Külön-külön szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére és a napirend 
megtárgyalására vonatkozó javaslatokat, melyeket a testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I. számú módosítására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 

3. Javaslat a  Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiség Önkormányzat által nyújtott 
támogatások rendjére 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 

4. Javaslat Janko Král szlovák költőről történő megemlékezés feladataira (szóbeli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 

5. Javaslat a Nógrád megyei szlovák nemzetiségű diáknaphoz kapcsolódó feladatokra 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
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6. Egyebek 
 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Komjáthi Gáborné: 
Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.  
 
Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2011. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
11/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy:  Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi              

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 
2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi pénzmaradványt 368 

EFt összegben állapítja meg. 
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I. számú módosítására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
Komjáthi Gáborné: 
A módosítás azért szükséges, mert időközben megérkezett az állami támogatás tényleges 
összege. Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
véleményét.  
 
Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2012. évi 
költségvetés I. számú módosítását. 
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Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a 2012. évi költségvetés I. számú módosítását. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
12/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. 
számú módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. számú 
módosítását a mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiség Önkormányzat által nyújtott 

támogatások rendjére 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
Komjáthi Gáborné: 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Elsősorban az önkormányzat nevének 
módosulása, a bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges a támogatások rendjének 
szabályozását áttekinteni. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a támogatások rendjére vonatkozó javaslatot. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
13/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat által nyújtott támogatások rendje 
 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások 
folyósítására, felhasználására, valamint az azzal való elszámolásra jelen határozat 1/A.- 1/B. 
és 2. sz. mellékletét kell értelemszerűen használni. 
 
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4.   Javaslat Janko Král szlovák költőről történő megemlékezés feladataira  
      Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné: 
Összefoglalja a fontosabb tudnivalókat Janko Král szlovák költőről, akit a szlovákok 
Petőfijeként emlegetnek. Javasolja, Balassagyarmaton a Megyeházán koszorúzás és 
megemlékezés formájában emlékezzenek meg a szlovák költőről. Hozzáteszi, hogy a 
megemlékezésnek nyilván lesz anyagi vonzata. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Támogatja a megemlékezés gondolatát, vállalja a szervezést. Szerény keretek között 
javasolja; a lucfalvi gyerekek szavalatával, a szlovák falvak képviselői jelenlétében, 
bensőséges ünnepség keretében röviden megemlékeznének a költőről.  
 
Komjáthi Gáborné: 
A meghívókat dr. Egyedné Baránek Ruzsenka el fogja küldeni. Az ünnepség időpontjául 
2012. április 24-én 16.00 órát javasolja. A rendezvény  költségeire – koszorú vásárlásra, 
étkezési és utazási költségekre –  a  saját költségvetésük terhére 40.000.- Ft-ot javasol. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
14/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: megemlékezés Janko Kral szlovák  

            költőről 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 24-én 

Balassagyarmaton Janko Kral szlovák költőről kíván megemlékezni. 
 
2.  A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban foglalt rendezvénye 

szervezésére a saját költségetése terhére 40.000,-Ft-ot elkülönít. 
 
 
5.  Javaslat a Nógrád megyei szlovák nemzetiségű diáknaphoz kapcsolódó feladatokra  
     Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 
Komjáthi Gáborné: 
Az alsópetényi nemzetiségi gyermeknap előkészítése kapcsán elmondja, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzat vezetőjével egyeztetett a témában. Első lépésben, hamarosan 
küldeni kell az iskoláknak a rendezvény időpontjáról – június 9. (szombat) – tájékoztatást. A 
szlovák iskolák gyermekeinek a találkozója többféle programból áll. A köszöntő után 
iskolánként kulturális bemutatkozás történik, majd külön az alsó- és felsőtagozatosoknak, 
háromfős csapatokban, elméleti vetélkedő a magyarországi szlovákok történetéről. 
Akadályverseny, keresztrejtvény-fejtés, focibajnokság, kézműves foglalkozás képzelhető el a 
gyerekek részére. Az elmúlt évekhez hasonlóan a résztvevők ebédet kapnának. 
Hozzávetőlegesen - gyermekekkel, pedagógusokkal együtt - 130 fővel lehet kalkulálni. 
Számbaveszik a meghívandó települési iskolákat. Az eddigieken túl fölkínálják a lehetőséget 
Rétságnak, Nógrádnak, Püspökhatvannak és Galgagyörknek. Az utiköltséget illetően még 
egyeztetni kell az iskolákkal. Javaslatokat kér az étkeztetés olcsóbb megoldására. Számolni 
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kell az étkeztetés, innivaló, kézműves alapanyagok, díjak, ajándékok, jutalmak költségeivel. 
Jelenleg 773.220.- Ft áll rendelkezésre. Megegyezés kérdése, hogy mely iskolákat hívják 
meg, mi legyen a konkrét program, az étkezés. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Véleménye szerint 150.000.- Ft-tal lehet tervezni az étkeztetést. Fölajánlotta segítségét a 
tízórai és az uzsonna beszerzésében. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Kéri, hogy a testület tagjai mindannyian vegyenek részt a rendezvényen.  
Összefoglalójában elmondja, hogy a Nógrád megyei szlovák nemzetiségű diáknap 
Alsópetényben, 2012. június 9-én legyen. Összesen 130 fő részvételével számolnak étkezésre, 
pizzát és ásványvizet, kenyérrel kis tízórait és uzsonnát biztosítanának. Kulturális programok, 
elméleti vetélkedő, foci, akadályverseny és kézműves foglalkozás szerepeljen a programban. 
Javasolja, hogy döntsenek arról, hogy a korábbi évek hagyományai szerint Alsópetényi 
nemzetiségi ifjúsági találkozót kívánnak szervezni, melyhez 150.000.- Ft-ot biztosítanak. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
15/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: Alsópetényi nemzetiségi ifjúsági              

találkozó 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi évek hagyományai 
szerint Alsópetényi nemzetiségi ifjúsági találkozót kíván szervezni. 

2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban foglalt 
rendezvénye szervezésére a saját költségvetése terhére 150.000,- Ft-ot elkülönít. 

 
6.  Egyebek 
 
Komjáthi Gáborné: 
Kéri a testület tagjait, hogy a márciusban megtartott szlovák pedagógusképzés költségeit 
utólagosan hagyják jóvá, amelyre 100.000.- Ft készpénzt vettek föl elszámolásra. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
16/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: pedagógus továbbképzés 

lebonyolításának költségei 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utólagosan jóváhagyja a 

munkatervében foglalt pedagógus továbbképzés lebonyolítására felvett 100.000,- Ft 
összeget. 
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2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy az 1. 
pontban foglalt továbbképzés költségeinek elszámolása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
Komjáthi Gáborné: 
Munkaterv szerint most kellene dönteniük a  Szlovák Nyelv Oktatásáért Díj odaítéléséről. 
Kéri a testület tagjait, gondolják át a következő ülésig, hogy kinek a személyére szeretnének 
javaslatot tenni. Ugyancsak megfontolásra ajánlja a szügyi szlovák nyelvoktatás kérdését. 
Az előző testületi ülésükön is említett, 2012. május 5-ei Besztercebányai Állami Opera 
Gioseppe Verdi Nabucco előadására hívja fel a figyelmet. A rendezvény szervezéséhez – 
buszköltséghez, csokor és fogadás költségéhez – 110.000.- Ft biztosítását javasolja a saját 
költségvetésük terhére. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
17/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: Besztercebányai Állami Opera 

előadásának szervezése 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. május 5-én a József Attila 
Művelődési és Konferencia Központban tervezett Besztercebányai Állami Opera Giuseppe 
Verdi Nabucco opera előadása szervezéséhez a saját költségvetése terhére 110.000,- Ft-ot 
elkülönít. 

 
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Indokoltnak tartaná, hogy támogatási szerződést kössön a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel, 
kimondottan a szlovák nemzetiség kulturális, oktatási, szervezési feladatokkal való 
foglalkozás költségeinek fedezésére. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Kezdeményezi a költségek fedezésére a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési 
Intézet számára 100.000.- Ft átutalását.  
 
Komjáthi Gáborné: 
Elismeréssel nyilatkozik arról, hogy Ruzsenka nagyon sok szervezési feladatot vállal magára, 
amelyeknek természetesen költségvonzata van. Javasolja, hogy a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat kössön támogatási szerződést a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közművelődési Intézettel, amelyben 100.000.- Ft támogatást biztosít. A szerződést 
utólagos elszámolási kötelezettséggel kössék meg, az elszámolási határidő 2012. december 
15-e legyen. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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18/2012. (III. 28.) NMSZNÖ Tárgy: támogatási szerződés megkötése a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézettel 

  
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel 100.000,- Ft összegben – 
utólagos elszámolási kötelezettséggel – támogatási szerződést kíván kötni a szlovák 
nemzetiség kulturális, oktatási, szervezési feladatai, szakmai tanácsadás, szakmai 
tanulmányutak szervezése, a szlovák nemzetiséget érintő konferenciák, rendezvények, 
táborok szervezése céljából.  

2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel a támogatási szerződés 
megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
Galajda Lászlóné: 
Az elmúlt évi 780.000.- Ft összegű pályázati támogatás dokumentumai felől érdeklődik. A 
támogatás még 2011. decemberében elszámolásra került, azonban még mindig nincs 
szerződésünk, a Magyarországi Szlovákok Szövetségétől. Itt a támogatás minden 
dokumentum nélkül.  
 
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Ígéretet tesz a szerződés megküldésére. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Emlékeztet rá, hogy az Egyesületnek Vanyarcon április 2-án 14 órától elnökségi ülése lesz, 15 
órától pedig közgyűlés.  
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?  
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Komjáthi Gáborné Faludi László 
elnök jegyzőkönyv hitelesítő 

 


