JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 29-én a Megyeháza
Hadady-Hargitai termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Komjáthi Gáborné
Dr. Egyed Ferdinánd
Faludi László
Szobonya Istvánné
Klagyivik Attiláné, társadalmi megbízatású titkár
dr. Barta László, megyei főjegyző
Fiserné Kosik Mónika és Galajda Lászlóné a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Hivatalának munkatársai.
A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.
Komjáthi Gáborné:
Köszönti a testület tagjait, Klagyivik Attiláné társadalmi megbízatású titkárt, Fiserné Kosik Mónikát, a
testület referensét és Galajda Lászlónét, a megyei önkormányzat közgyűlése hivatalának munkatársát.
Jelzi, hogy Agárdi András, Havjár Zoltán és Glückné Salgai Szilvia előzetesen jelezték távollétüket.
Megállapítja, hogy 4 képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes.
Jelzi, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Egyed Feredinándot javasolja. Szavazásra bocsátja a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. Szavazásra bocsátja továbbá a kiküldött meghívóban szereplő nepirendi
javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
2. Javaslat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló szabályzat módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
3. Döntéshozatal a feladatalapú támogatási igény benyújtásáról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
4. Tájékoztatás a Besztercebánya Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
5. Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodásról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
6. Egyebek
l. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Komjáthi Gáborné:
Köszönti az időközben megérkező dr. Barta László megyei főjegyzőt.
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Változásokat hozott a nemzetiségek jogairól szóló új törvény. Ilyen a névváltoztatás, amely szerint a
kisebbségi helyett a nemzetiségi elnevezés alkalmazása szükséges, de számos eljárási szabály is
változott. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 95. §-ára hívja fel a figyelmet, a nyelvhasználat
tekintetében. A hivatkozott jogszabály a nyelvhasználatról kimondja, hogy a testületi ülésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet magyar nyelven és az ülésen használt tárgyalási nyelven is el
kell készíteni. A két nyelven készített jegyzőkönyv mindegyike hitelesnek tekintendő. A jegyzőkönyv
részét képezik az ülésre szóló meghívó, az előterjesztések és a közmeghallgatásról szóló közlemény.
Úgy ítéli meg, hogy nincs kapacitás a jegyzőkönyvhöz csatolandó dokumentumok teljes körének
fordítására. Az adminisztráció csökkentése érdekében javasolja, hogy a jegyzőkönyv csak magyar
nyelven készüljön. A korábbi egyeztetéseknek megfelelően az előterjesztésben is ez szerepel.
Javasolja, hogy fogadják el így az SZMSZ-t és később, ha úgy ítélik meg a gyakorlatban, döntenek a
módosítása érdekében.
dr. Egyed Ferdinánd:
Véleménye szerint a meglévő kapacitások nem teszik lehetővé a két nyelvű jegyzőkönyv készítését,
anyagi támogatást sem rendelt a feladathoz a törvény, sem a személyi feltételei nincsenek biztosítva. A
legutóbbi ülésen kérdésként merült fel az étkezés adómentessége, utánajárt és arról ad tájékoztatást,
hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. melléklete 835. pontja szerint a helyi
nemzetiségi önkormányzat által szervezett programokhoz kapcsolódó költségek − szállás, étkezés,
fogadás, tiszteletdíjak, valamint a rendezvény összköltségének 10 %-áig az ajándék is − adómentesek.
Komjáthi Gáborné:
Értelmezési problémát vet fel a vagyonnyilatkozatot illetően. A vagyonnyilatkozat nyomtatványa, a
jogszabály melléklete 2012. január 1-jétől hatályos, de nem egyértelmű, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségnek mikortól kell eleget tenni.
Fiserné Kosik Mónika:
Értelmezése szerint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek 2014-től, az általános nemzetiségi
önkormányzati választásokat követően kell majd eleget tenni.
Galajda Lászlóné:
Az adómentességre vonatkozó szabályozásnak utána fog nézni.
Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Szavazásra bocsátja az SZMSZ megalkotására
vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a közgyűlés 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

7/2012. (II. 29.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotása

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint megalkotja
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Az SZMSZ 2012. március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az 1/2012. (I.
25.) NMSZNÖ határozat.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. Javaslat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló szabályzat módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Galajda Lászlóné:
Kiemeli, hogy a korábbihoz képest annyi a változás, hogy eddig a főjegyző úr volt nevesítve az
ellenjegyzésnél, most pedig a gazdasági vezető, illetve az ezzel megbízott személy is.
dr. Barta László:
A testületi ülésekre történő utazások költségtérítésének kérdése kapcsán nem tud jó hírrel szolgálni,
mert bérlettel lehetne megoldani, ami persze nem életszerű, vagy nem fizethető ki.
dr. Egyed Ferdinánd:
Elmondja, hogy mivel a pozsonyi hivatalhoz benyújtandó pályázatnak ma van az utolsó határideje,
személyesen viszi el a postára - a feladóvevény igazolja a postára adás időpontját - és számla
ellenében kéri majd átutalni az összeget.
Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel észrevétel, javaslat nem volt, a saját
tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot
szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat saját tulajdonú gépjármű
hivatali célú használatáról szóló
szabályzat módosítása

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú
használatáról szóló szabályzatát a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Döntéshozatal a feladatalapú támogatási igény benyújtásáról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Komjáthi Gáborné:
Mielőtt a 3. napirend tárgyalására térnének tájékoztatást ad arról, hogy két pályázatot nyújtottak be: a
bánki 46. Nemzetiségi Fesztivál és a Salgótarjáni Regionális Nap támogatására. A fotóalbum esetében
szerzői jogi problémák merültek föl, ezért nem adtak be pályázatot, keresnek majd más megoldást.
A feladatalapú támogatásról szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletre tesz említést. Az elmúlt
évben még a területi önkormányzat illetve nagyon sok helyi kisebbségi önkormányzat december
elsejéig adta be az igénylését. Ebből adódtak is problémák, pl. a 23 önkormányzatból 8 nem kapott
semmilyen támogatást. A jelenleg benyújtandó igények esetében vizsgálják a 2012. április 1-jét
megelőző 12 hónapot. A Kormányhivatalnak el kellett küldeni minimum négy jegyzőkönyvet és a
közmeghallgatás jegyzőkönyvét, ill. a hiteles kivonatát a feladatalapú támogatási igény benyújtásáról
szóló határozatnak. Formanyomtatvány lesz-e erre, vagy elég lesz egy levelet írni és csatolni a
szükséges mellékleteket, erről még nincs pontos információja. Utána fog járni, nehogy bármiféle
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adminisztrációs probléma legyen belőle. Javasolja, hogy mindenképpen nyújtsák be az igényt a
feladatalapú támogatásra.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a feladatalapú
támogatás igénylésére vonatkozó határozati javaslaot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Tárgy: a feladatalapú támogatás igénylése

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről
és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján
feladatalapú támogatási igényt kíván benyújtani.
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az 1. pontban foglalt igénybejelentés benyújtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Komjáthi Gáborné

4. Tájékoztatás a Besztercebánya Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
dr. Egyed Ferdinánd:
Beszámol arról, hogy 2012. február 16-án Besztercebányán találkoztak a város alpolgármesterével és
az Opera igazgatójával. A javaslatukat korábban elküldték Besztercebánya Megyei Önkormányzat
elnökhelyettesének, akivel betegsége miatt nem tudtak találkozni. Anyagi hozzájárulást kértek a
programjaikhoz, de sajnos az ottani anyagi gondok miatt egyenlőre kénytelenek lesznek átfogalmazni
a céljaikat. Megállapodást kötnek majd, de egyenlőre nem tudni, hogy mikor. A József Attila
Művelődési és Konferencia Központ ügyvezető igazgatója, Simon Lajos viszont megegyezett a
besztercebányai Opera igazgatójával Rudolf Romada úrral, hogy május 5-én a besztercebányai
Operaház Giuseppe Verdi Nabucco című operáját fogja előadni Salgótarjánban. Ez történelmi
esemény lesz, mert eddig itt csak operett előadással léptek fel. Az előadás magas költsége miatt, az
operaház a szlovák Kulturális Minisztériumhoz nyújt be pályázatot 5000 eurós támogatásra.
Háromezer forintos belépőjegy árral lehet majd számolni. Javasolja, hozzanak egy határozatot arról,
hogy levélben tájékoztatják a Nógrád megyei szlovák nemzetiségi önkormányzatokat az
operaelőadásról.
Komjáthi Gáborné:
Egyetért a felvetéssel, és javasolja, hogy e feladat felelősének dr. Egyed Ferdinándot bízzák meg.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.
Ismerteti a besztercebányai opera előadás tájékoztatására vonatkozó a határozati javaslatot, melyet a
testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Tárgy: tájékoztatás
előadásról

a

besztercebányai

opera

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a 2012. májusában
Salgótarjánban, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban tartandó
besztercebányai opera előadásról - levél formájában - tájékoztatja a nógrád megyei települési
szlovák nemzetiségi önkormányzatokat.
2. A közgyűlés utasítja elnökhelyettesét, hogy az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: dr. Egyed Ferdinánd

5. Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodásról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Komjáthi Gáborné:
A megállapodással kapcsolatosan jelzi, hogy a végleges szövegezés van még hátra. A szándék megvan
a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetője részéről is a
továbbképzések, a kölcsönös tapasztalatcsere területén a jó kapcsolat fenntartására.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. A testületi tagok a
beszámolót tudomásul vették.
6. Egyebek
Komjáthi Gáborné:
A Pozsonyban tartott tájékoztatón elmondták, hogy az új pályázatokkal kapcsolatosan elég sok
pénzügyi változás történt, ami nehezebbé, bonyolultabbá teszi az ügymenetet. Ígéretet kaptak arra
vonatkozóan, hogy időben fognak érkezni Szlovákiából a támogatások. A tájékoztatón hangsúlyozták,
hogy szigorúbb lesz az elszámolás.
Galajda Lászlóné:
Kérdése, hogy lehet-e tudni a pályázatból, hogy számlaforgalmat is kell-e bonyolítani, vagy csak
fogadni kell rajta az eurót? Át lehet vezetni a forint számlára és utána forint számlán forgalmazhatunk?
dr. Egyed Ferdinánd:
Általános szabály, hogy devizaszámlának és forint számlának is kell lennie. Véleménye szerint az lesz
a gyakorlat, hogy a devizát át fogjuk vezetni a forint számlára. Megkérdezi, hogy megérkezett-e már a
Wekerle Alapkezelőtől a megnyert 179.000.- Ft.
Galajda Lászlóné:
Válaszában elmondja, hogy még nem jött meg ez az összeg.
Komjáthi Gáborné:
Felhívja a figyelmet, hogy Béren 2012. március 2-án 14.00 órától lesz egy oktatással kapcsolatos
tájékoztató. Regionális vezetők a köznevelési törvény nemzetiségi vonatkozásairól tartanak majd
ismertetőt. Az igen nehéz helyzet érzékeltetésére példaként említi, hogy a törvény szerint minden
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óvodapedagógusnak nemzetiségi végzettséggel kell rendelkeznie. Szerinte inkább le fognak mondani
az óvodák a nemzetiségi kvótáról.
Klagyivik Attiláné:
Hangsúlyozta a kistelepülések iskoláinak nehéz helyzetét. Az iskolák állami fenntartásba kerülésétől
remél pozitív változást.
dr. Egyed Ferdinánd:
Véleménye szerint semmi pozitívum nem várható, a költségvetés szempontjából a 2013-as év
valószínűleg még az ideinél is rosszabb lesz. Káosz van az oktatás területén, a nemzetiségi oktatás
sokadrendű.
Faludi László:
Érdeklődött, hogy a regionális napra sikerült-e időpontot egyeztetni?
Komjáthi Gáborné:
Sajnos eddig még nem sikerült időpontot egyeztetni. Helyszínként - mint lehetőség - felmerült a
szécsényi Művelődési Ház.
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja. Megköszöni az aktív részvételt.

K. m. f.

Komjáthi Gáborné
elnök

dr. Egyed Ferdinánd
jegyzőkönyv hitelesítő

