JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13-án a
Megyeháza Hadady-Hargitai termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke
dr. Egyed Ferdinánd, a testület elnökhelyettese
Agárdi András, a testület tagja
Faludi László, a testület tagja
Havjár Zoltán, a testület tagja
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének
elnöke
dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa
Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa
Homoga József, fotóművész
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.)
Komjáthi Gáborné:
Köszönti a testület tagjait a 2013-as év első rendes ülésén, külön sok szeretettel köszönti dr.
Egyedné Baránek Ruzsenkát, a szövetség elnökét, valamint Galajda Lászlónét és dr. Juhász
Kingát, a hivatal munkatársit.
Megállapítja, hogy 5 képviselő van jelen, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőköny-hitelesítőnek Faludi Lászlót javasolja.
Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot, melyet a
testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.
Napirend:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
munkatervének összeállítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
3. Egyebek
Megkérdezi, van-e valakinek a meghívóban szereplő napirendhez képest más javaslata. Mivel
javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a kiküldött meghívóban szereplő napirendet, melyet a
testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Komjáthi Gáborné:
Felkéri Agárdi Andrást, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.
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Agárdi András:
A Pénzügyi Bizottság a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja,
azzal a megjegyzéssel, hogy a pénzmaradvány kötelező felhasználását illetően a határidőre
oda kell figyelni.
Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban.
dr. Egyed Ferdinánd:
Javasolja, hogy a feladatalapú támogatásból megmaradt 514 eFt 2013. június 30-ig
felhasználandó összeget a fotóalbummal kapcsolatos költségek fedezetére – a nyomdai,
kiadói tevékenység költségei, szerkesztési, fényképezési költségek – fordítsák. A tavalyi
pozsonyi pályázati felhívás nem tette lehetővé azt, hogy a fotóalbumra támogatást kérjenek,
helyette a bánki rendezvény költségeire pályáztak. Javasolja továbbá, hogy levélben keressék
meg a települési nemzetiségi önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá a fotóalbum
költségeihez.
A továbbiakban a személyi jövedelemadó törvény 1. melléklet 8.35. pontjának értelmezését
kéri. Adómentes bevételekről a következőket írja (idézi): „A helyi és/vagy nemzetiségi
önkormányzat, az egyesület, az alapítvány, közalapítvány, egyház által a lakosság, a közösség
széles körét érintő, nem zártkörű (azonos részvételi feltételekkel szervezett) kulturális,
hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott
szolgáltatás helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint legfeljebb a rendezvény összes
költségének 10 %-ig terjedő együttes értékben, résztvevőnként azonos értékű ajándék.”
Kérdés, hogy például a bánki folklór napok kapcsán felmerülő étkezési költség után kell-e
fizetni szja.-t, és egészségügyi hozzájárulást, vagy nem kell fizetni? Az Országos Szlovák
Önkormányzat egyik munkatársától kért vélemény alapján, ugyanúgy ahogy tavaly, nem kell
fizetni. Ugyancsak beszélt Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi
Osztályának munkatársaival, ők azt mondták, hogy igen, kell fizetni. Véleménye szerint nem
kell.
Galajda Lászlóné:
Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy az elmúlt évben „Nyilatkozat” készült arról, hogy a
törvény említett pontjának megfelelnek a rendezvényeik. Kifejezetten a nagy rendezvényekre,
falunapokra vonatkozik az említett pont. Salgótarján város 2012-ben adóztatott, vagy az idén
akar?
dr. Egyed Ferdinánd:
Most akar, ugyanis másképpen értelmezik ezt a pontot.
Galajda Lászlóné:
Véleménye szerint a NAV-tól kellene erről állásfoglalást kérni. Az elmúlt évben, amikor
aggálya volt ezzel kapcsolatban, arról beszéltek, hogy, hány fő vesz részt a rendezvényen és
az étkezés hány főről szól. Van azzal kapcsolatban bizonytalanság, hogy az adómentesség
nem teljesen állja meg a helyét.
dr. Egyed Ferdinánd:
Véleménye szerint írni kell az Országos Szlovák Önkormányzat felé egy véleménykérő
levelet. Ha ugyanis nekik a Pénzügyminisztériummal le van egyeztetve, akkor ha kapnak
tőlik egy leiratot, akkor azt használni tudják.
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Galajda Lászlóné:
Szerintem pedig a NAV-nak kell írniuk, mert ők fogják ellenőrizni az önkormányzat
működését. A pest megyei állásfoglalás sem biztos, hogy megállja a helyét Nógrádban.
Fölhívom a figyelmet, hogy pontos legyen a kérdés, amit megfogalmaznak. Feltétlen legyen
benne, hogy az ott fellépőknek a vendéglátása adómentesen elszámolható-e, vagy nem.
dr. Egyed Ferdinánd:
Felháborítónak tartom, hogy ha egy fesztivált szervezünk, eljönnek a fellépők ingyen, adunk
nekik reggelit, ebédet, vacsorát, és akkor még fizessünk 50% adót, mert reprezentációnak
minősül.
Galajda Lászlóné:
Felajánlja, hogy elkészíti az Országos Szlovák Önkormányzat felé a megkeresést.
dr. Egyed Ferdinánd:
Vállalja, hogy tisztázza ezt a kérdést a február 27-i Országos Szlovák Önkormányzati ülésen
és kéri az írásbeli állásfoglalásukat, amit aztán majd a települési önkormányzatok felé is
kiküldenek. Javasolja, hogy térjenek vissza a fotóalbum elkészítésének megbeszélésére.
Galajda Lászlóné:
El kell gondolkodni azon, hogy milyen jogcímen fogadják és milyen jogcímen adják át a
nemzetiségi önkormányzatok a pénzt.
dr. Egyed Ferdinánd:
A fotóalbum költségeihez való hozzájárulásként, természetesen együttműködési
megállapodás alapján. 2013-ban, a novemberi regionális szlovák napra már ki is kell adni a
fotóalbumot. Remélik, hogy újabb pályázati kiírásra is tudnak majd pályázni.
Komjáhi Gáborné:
Biztosan lenne a falvakban fogadókészség. Nem tudni 2014-től milyen változásokra lehet
számítani. A pénzről most kellene dönteni.
Galajda Lászlóné:
Az állásfoglalás tartalma szerint a testület által hozott határozat nem felel meg
kötelezettségvállalásnak. Szerződést kell kötni, ha lehet a pénzügyi rendezés is történjen meg.
dr. Egyed Ferdinánd:
Teljesen természetes, egyrészt erről kell dönteni, másrészt június 30-ig ki kell fizetni.
Galajba Lászlóné:
Az áprilisi ülésen nevesíthető pontosan, hogy mire és kivel kötnek szerződést.
dr. Egyed Ferdinánd:
A legnagyobb költség a nyomdai költség lesz. Előszerződést lehet kötni rá, az előleget ki
lehet fizetni, számla ellenében, ez megoldható.
Komjáthi Gáborné:
Amennyiben ezt most így elfogadják, egy külön határozatban, lesz azért pénzük júniusig, a
feladatalapú támogatásig, tudnak mivel gazdálkodni?
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Galajda Lászlóné:
A bizonytalanságok tisztázása érdekében elmondja: 943 eFt volt az év végi pénzmaradány,
ebből 429 eFt a 2012. évi működési támogatás, mert az megmaradhat. Ha a 943 eFt-ból
kivonjuk a 429 eFt-ot akkor marad az 514 eFt, erről beszél dr. Egyed Ferdinánd.
Komjáhi Gáborné:
Nekünk a 444 eFt 2013. évi működési támogatás tisztán itt marad, az egy külön dolog.
Galajda Lászlóné:
Maga a 440 eFt az ez évi támogatás és a 429 eFt is.
Komjáhi Gáborné:
Vagyis hozzávetőlegesen 650 eFt, amivel tudnak gazdálkodni a feladatalapú támogatás
megérkezésééig. Nem látta tisztán, hogy mennyi pénzük marad, amivel más feladatot tudnak
finanszírozni.
Galajda Lászlóné:
1.174 eFt van jelenleg a számlán, ebből ha kivonjuk az 514 eFt-ot, akkor pontosan 660 e Ft
áll rendelkezésre.
dr. Egyed Ferdinánd:
Még várhatóan megérkezik a 100 eFt-os támogatás a Wekerle Alapkezelőtől valamikor
tavasszal és akkor 760 eFt-unk lesz.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
A Határon Túli Szlovákok Hivatala elnökének is van lehetősége támogatásra, ha készen lesz
az album, még utólag kérhetnek rá támogatást. A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál
megjelent a pályázati felhívás a feszviválra. Úgy gondolja, hogy jó lenne, ha a Nógrád
Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázna. Információi szerint a szlovák fél is
nagyon szeretné, ha megvalósulna a szlovák-magyar nemzetiségi fesztivál. Ők is fognak
pályázni Visegrádra és azt kérték, hogy mi is pályázzunk, ahová tudunk. Tulajdonképpen a
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat lesz majd a fesztivál szervezője.
Szerinte határozatba kellene foglalni a pályázási szándékot. Ha úgy dönt az önkormányzat,
hogy benyújtja a pályázatát, akkor számolni kell azzal, hogy 20 % önerőt szükséges
biztosítani. Hangsúlyozza, hogy több éves együttműködési projekteket kívánnak pályázati
pénzzel támogatni.
Megosztja a jelenlévőkkel azt az információt, hogy ő június elsejével már nem fog a
közművelődési intézetben dolgozni. Úgy látja, hogy a nemzetiségi területnek nem igazán lesz
majd gazdája. Nem lesz kötelező, csak vállalható feladat. Akinek ez nem szívügye, nem fogja
fölvállalni. Át kell vállalnia a nemzetiségi önkormányzatnak az olyan fontos, hangsúlyos
nemzetiségi dolgokat, mint a regionális nap, a bánki fesztivál, mert egyébként nem kerülnek
megrendezésre. Példaként említi, hogy évente kétezer forintot kellene fizetni a
„Nógrádfolklór” weblapért, de a központ már nem akarja fizetni. Ez is kérdés lenne, hogy a
megyei szlovák önkormányzat kifizeti-e.
dr. Egyed Ferdinánd:
Lefordítva, azt jelenti, hogy ha mi fölvállaljuk azt, hogy pályázunk, akkor tovább éltetjük a
Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivált. A fesztivál úgy nézne ki, – mondjuk 4-5 külföldi
csoporttal, – hogy csütörtökön a megnyitó a hagyományoknak megfelelően a két ország
határán, Somoskőben lenne, folytatódna pénteken Losoncon, szombaton Füleken, Ragyolcon,
Mihálygergén, vasárnap pedig Bánkon, egybekötve a nemzetiségi szlovák nappal, a
hagyományoknak megfelelően. A megyei önkormányzat már tavaly sem támogatta a
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fesztivált, idén is csak magunkra számíthatunk. Javasolja, hogy vállalják föl az idén is.
Hansúlyozza, hogy a fesztivál magyar-szlovák határon átnyúló kezdeményezés, ami már 12
éve működik. Erre írtunk Pozsonyba, a határon túli hivatalnak pályázatot. Itt van a kedvező
lehetőség, semmiképp sem szabad abba hagyni, folytatni kell, hiszen a legnagyobb megyei
fesztivál. Úgy van értelme, ha két millió forintot kérünk, mert 20 % önerőt tudunk mellé
tenni. Nekünk is Bánk az egyik legfontosabb feladatunk. Mindenképpen így javaslom.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Megerősíti, hogy a szlovák fél is nagyon szeretné, ha megvalósulna a fesztivál. A szlovák
megye Losoncnak 3 ezer eurót ad, az kb. 900 eFt. Már most elkezdhetik a szervezést, hogy
egy exkluzív csoport is jöhessen. Hangsúlyozza, hogy a két megye közötti együttműködési
megállapodás még mindig él. A pályázatot illetően tisztázandó, hogy a 20 % pontosan mit
jelent, az igényelt, vagy a megkapott támogatásnak a 20 %-át szükséges biztosítani.
dr. Egyed Ferdinánd:
Nevezési díj is van, 10 eFt plusz áfa.
Galajda Lászlóné:
Értelmezni szükséges a pályázati felhívás szövegét, idézi: „A számított összeg azonban nem
haladhatja meg a vállalt önrész mértékét. Rövidtávú projekt esetén a megpályázható
legmagasabb összeg, főszervezőként az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20
%-a, de maximum 30 ezer eurónak megfelelő 294.- Ft/euró árfolyamon számított összeg, ami
azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.” Tehát akkor legjobb esetben is 50 %
önerőről kell dönteni, nem? Nem ismert, hogy minek a 20 %-áról van szó? Ha azt nézzük,
hogy nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét a támogatás, akkor már nem 20%, hanem
50 % vállalt önrésznél vagyunk.
dr. Egyed Ferdinánd:
A megpályázható összeg nem lehet magasabb, mint a vállalt önrész mértéke.
Galajda Lászlóné:
De akkor 50 %-os támogatásról beszélünk.
Faludi László:
A támogatás nem haladhatja meg az önrész mértékét, akkor a felét vállalni kell, és csak a
felére kérhető támogatás. A legkedvezőbb esetben is csak a felére kérhető támogatás.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Például, ha a fesztivál 4 millióba kerül, akkor 2 milliót kérhetek?
Galajda Lászlóné:
Kétmilliót kérhet, két milliót az önkormányzat vállal, úgy lenne négy millió. Ha egy millióba
kerül, akkor ötszázezret kérhet, ötszázezret pedig önrészként biztosítani kell. Ez nagyon rossz
arány. A lényeg: a számított összeg azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.
Faludi László:
Esetleg nem úgy értendő, hogy 30 ezer euró lehet maximum az önrész? És akkor ennek az
ötszöröse a pályázati összeg. Vagyis 150 ezer euró kérhető maximum, és 24 hónapra szól a
projekt. Kérhetünk egy nagyobb összeget, de az Európai Bizottság dönti el, hogy mennyit ad.
(Hosszasan próbálják értelmezni a pályázati felhívás szövegét.)

6
dr. Egyed Ferdinánd:
Döntést kell hozni, hogy pályázni akarunk, és maximum 400.000.- Ft önrészt biztosítunk.
Agárdi András:
Álláspontja szerint egyértelmű, hogy ha 20 % az önrész akkor pályázunk, ha 50 % akkor
megfontolandó.
Galajda Lászlóné:
Értelmezendő, hogy mit jelenthet a következő mondat: „A pályázó részére kötelező saját
forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.”
Komjáhi Gáborné:
Véleménye szerint vissza kell térniük az eredeti napirendhez. Megkérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele az 1. napirendet illetően. (Kérdés, észrevétel nincs.)
Ismerteti a határozati javaslatot, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének elfogadására, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
1/2013. (II.13.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
elfogadása

1.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztés mellékletét
képező költségvetési mérleg szerinti 1.387.000 Ft főösszeggel a 2013. évi költségvetését
elfogadja, a likviditási tervet az 1. sz. tábla szerint tudomásul veszi.

2.

A 2013. évi költségvetés több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást,
valamint általános és céltartalékot nem tartalmaz. Az előirányzatok kötelező feladatok
ellátásához biztosítanak fedezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnöke

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.)
Galajda Lászlóné:
Visszatérve a pályázati felhívásra, idézi, értelmezési szándékkal felolvassa a pályázat célját,
mely a már megítélt pályázatok önerejének biztosításához nyújt lehetőséget.
dr. Egyed Ferdinánd:
Ezen egyenlőre túl kell lépni, majd informálódni kell a pontos pályázati feltételekről.
Komjáhi Gáborné:
dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr tudomása szerint az 514 eFt működési pénzmaradványt –
ami a feladatalapú támogatásból maradt – 2013. június 30-áig el kell költeni. Javaslata szerint
a fotóalbum költségeire kellene fordítani ezt az összeget. Maga részéről támogatja.
Agárdi András:
Tavaly döntés született a fotóalbum elkészítéséről és hogy a munkát időben el lehessen
kezdeni, ahhoz most kellene dönteni ennek az összegnek, – ami egyébként rendelkezésre is
áll – a felhasználásáról.
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dr. Juhász Kinga:
Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2. napirenddel kellene folytatni az ülést és az Egyebek
napirendi pontban kellene szavazniuk a fotóalbum költségeiről.

2.

Javaslat Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
munkatervének összeállítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Komjáhi Gáborné:
Sorra veszi a 2013. évi munkatervet. Márciusban kötelező a pénzügyi beszámoló, Egyebek és
mindenképpen javasol egy megbeszélést Bánkon, ugyanis március 31-ig kell az iskolák
pedagógiai és egyéb programjait leadni. Március elején tehát a nemzetiségi önkormányzatok
elnökeivel lehetne egy találkozó, és ekkor tehetnek javaslatot a „Szlovák nyelv oktatásáért
díj”-ra.
Kezdeményezi a Janko Kralra való megemlékezést az idei esztendőben is megtartani.
dr. Egyed Ferdinánd:
Javasolja, hogy a márciusi ülésen döntsenek a megyei szlovák gyermek találkozó
megrendezéséről.
(Szlovák nyelven folytatják a beszélgetést.)
dr. Juhász Kinga:
Ha nincs konkrét időpont, nem kötelező beleírni a munkatervbe, mert azon kívül is lehet
ülésezni.
Komjáthi Gáborné:
Bővebb információ birtokában fognak tudni majd határozatot hozni a támogatásról.
Júniusban kötelező feladat, zárt ülés, a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj” – maradjon
benne a munkatervben. Júniusban kellene a „Szlovák nyelv oktatásáért díj”-at átadni, a
pedagógusnaphoz közeli időpontban. Bánkon szokták megkapni a kollégák, úgy érzi lenne
igény, hogy a kisebb közösség, a pedagógus közösség együtt legyen. Majd márciusban
megbeszélik. Júniusban a Bánki Nemzetiségi Találkozó szervezésével kapcsolatos feladatok
megbeszélése szükséges. Július 28-án a Bánki Nemzetiségi Találkozó szerepel a programban.
Szeptemberi ülésen a pénzügyi dolgok egyeztetése és közmeghallgatás. A közmeghallgatást
novemberre kezdeményezi átteni. November 23–án lesz a Megyei Regionális Nap. November
elején kellene ülést tartani, közmeghallgatással együtt és a regionális nappal kapcsolatos
egyeztetésre is sort lehetne keríteni.
dr. Egyed Ferdinánd:
Júniusra javasolja a Nógrád megyei fotóalbummal kapcsolatos dolgok egyeztetését.
Az idei évben a vitanapot egyértelműen elvetjük?
dr. Juhász Kinga:
Elmondja, hogy dr. Barta László főjegyző úr szeretett volna jelen lenni az ülésen, de más
elfoglaltsága nem tette lehetővé. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése január 31-ei
ülésén tárgyalta az üléstervet, ahol fölvetette és tájékoztatta a testületet arról, hogy mind a két
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nemzetiségi önkormányzat azt javasolta, hogy a vitanapot az eddigi formájában ne tartsák
meg, érdektelenség miatt. A képviselők ezt meglepetéssel fogadták, és elnök úr azt is
elmondta, hogy mindettől függetlenül véleménye szerint valamilyen formában célszerű lenne
megtartani. Ezért az üléstervben továbbra is szerepel. Főjegyző úr szeretné, ha rögzítésre
kerülne, hogy konkrétan milyen indokai vannak a testületnek arra nézve, hogy ne legyen a
továbbiakban megtartva a vitanap.
dr. Egyed Ferdinánd:
A legutóbbi vitanpon egyetlen egy közgyűlési tag nem volt jelen, kivéve dr. Bablena Ferenc
alelnök úrat. De véleménye szerint ő is kényszerből, mivel ő volt a levezető elnök. Azért,
hogy ő egyedüli szlovákként megtartsa a tájékoztatót, annak ugyancsak semmi értelmét nem
látja.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Egyetért és megerősíti, hogy évről évre csökkent az érdeklődés a vitanap iránt.
Megállapítható, hogy ez egy folyamat.
dr. Egyed Ferdinánd:
Hozzájárul mindehhez, a megyei közgyűlések szerepének jelentős mértékű leértékelődése.
Okafogyottá vált a megyei közgyűlés szerepe, leépítették teljes mértékben. Nem értett egyet
ezzel, de véleménye szerint ez is oka lehet az érdektelenségnek.
Komjáthi Gáborné:
Azt kellene tisztázni, hogy kinek tartják a vitanapot. Mert ők ismerik a saját dolgaikat, ezért
nem szükséges egy újabb összejövetel. Ha a megyei közgyűlést tájékékoztatni akarjuk
valamilyen témában, ahhoz nem kell külön vitanap. Általában sajnos nem tud részt venni a
megyei közgyűlés ülésein, de ha szükség lesz tájékoztatásra, akkor megpróbálja megoldani a
részvételt.
dr. Egyed Ferdinánd:
Ha a megyei közgyűlés kiváncsi a problémáikra, akkor nagyon szívesen adnak tájékoztatást.
Komjáthi Gáborné:
Visszatérve a napirendre, folytatják a 2013. évi munkaterv összeállítását.
Novemberben a beszámoló, a költségvetési koncepció, és a közmeghallgatás. A regionális
nemzetiségi nap 2013. november 23-án lesz.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Elmondja, hogy a Magyarországi Szlovák Szövetségnek a 65. évfordulós nagy ünnepsége
november 30-án lesz, Budapesten.
Komjáthi Gáborné:
Decemberre az Egyebeken kívül egyenlőre nincs más, ütemezhető napirend.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Ismerteti a kiegészített határozati javaslatot, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi munkatevének összeállítására, melyet a testület 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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2/2013. (II.13.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi munkatervének
elfogadása

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi munkatervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnöke
Határidő: azonnal és folyamatos
( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.)
3. Egyebek
Komjáthi Gáborné:
Visszatérve a fotóalbum elkészítésére, ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

3/2013. (II.13.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat feladatalapú támogatás
maradványának felhasználása

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi
feladatalapú
támogatásból fel nem használt 514 eFt-ot a 2013-ban kiadásra kerülő fotóalbum költségeire
kívánja fordítani, mely kiadások pontos meghatározása a következő testületi ülésen történik
meg.
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnöke
Határidő: azonnal és folyamatos
Komjáthi Gáborné:
A fotóalbum megvalósítása érdekében szükséges egy, az önkormányzatoknak szóló
megkeresés, melyben 10-20 ezer forint hozzájárulást kérnek.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Az általuk befizetett összeg feléért kapnának könyvet. Jó lenne előre tudni, hogy melyik
önkormányzat hány darab könyvre tart igényt.
Homoga József:
A fotóalbum nyomdai költségeiről osztja meg információit. Több nyomdától bekért árajánlat
alapján lehet majd döntést hoz. A szlovák nemzetiségi önkormányzatoknak küldendő levélbe
véleménye szerint bele kellene írni azt is, hogy az albumba szánt szöveget küldjék meg
mielőbb. A terjedelmet be kell határolni, fontos tudni hol, mit fotózzanak le annak érdekében,
hogy színvonalas album készüljön.
dr. Egyed Ferdinánd:
Fölvállalja, hogy mintegy mintául, segítség képpen, elkészíti Salgótarjánra vonatkozóan a
szöveget.
Részletesen egyeztetik a fotóalbummal kapcsolatos tennivalókat.
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Komjáthi Gáborné:
Leszögezi, hogy 150 oldalnyi terjedelemről döntöttek korábban, ami hozzávetőlegesen
másfélmillió forintba kerülne.
Galajda Lászlóné:
Hangsúlyozza, hogy a megyei nemzetiségi önkormányzat nem értékesíthet könyvet. Nincs
ilyen tevékenysége, nem is adóalany.
Komjáthi Gáborné:
A vita után megállapítja, hogy egyetértenek abban, hogy postai úton küldött levélben 20 eFt
támogatást fognak kérni a nemzetiségi önkormányzatoktól, együttműködési megállapodást
fognak kötni arra vonatkozóan, hogy milyen tartalommal és milyen terjedelemben szeretne az
adott önkormányzat megjelenni az albumban.
(Agárdi András távozott az ülésről.)
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
4/2013. (II.13.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által készítendő fotóalbum
kiadásaihoz
hozzájárulás
kérése
együttműködési megállapodás alapján

1.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az általa készítendő
fotóalbumhoz – együttműködési megállapodások alapján – 20 eFt támogatást kér a
megye szlovák nemzetiségi önkormányzataitól.

2.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a határozat
1. pontjában fogalt támogatási cél megvalósítása és a támogatási szerződések megkötése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Komjáthi Gáborné, elnöke
Határidő: azonnal és folyamatos

Galajda Lászlóné:
Tisztázandó témákat vet föl, miszerint támogatási szerződés volt a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárral és az elszámolás még nem történt meg. A Mihálygergéért Alapítvány szintén
nem számolt el a kapott támogatással.
Az önkormányzatnak is van két kötelezettsége, az egyik a 270 eFt-os regionális nap
költségeivel történő elszámolás. A másik pályázat, ami a fotóalbummal kapcsolatos, nem
tudnak elszámolni, mert annak a költségei még nem merültek föl teljeskörűen. Számlákat és
elszámolólapot várnak.
Megegyeznek dr. Egyedné Baránek Ruzsenkával, hogy a közeljövőben ezeket pontosan
egyeztetik.

Komjáthi Gáborné:
Elmondja, hogy február 20-án 10.00 órától az országos önkormányzat szervezésében
Budapesten, a Rákóczi úton lesz egy tájékoztató a szlovák nyelv oktatásával kapcsolatosan.
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Szeretné, ha márciusban találkoznának az önkormányzatok vezetőivel egy ezzel összefüggő
egyeztetésre.
Tisztázásra vár még a dr. Egyedné Baránek Ruzsenka által fölvetett internetes web.oldal, a
www.nogradfolklor.hu költségeinek az átvállalása.
Galajda Lászlóné:
A weboldalak működtetése szerződéses alapon történik. Tisztázni szükséges, hogy
kötelezettséget vállalnak-e a weboldal működtésére. Fontos leszögezni, hogy
visszamenőlegesen a költségeket nem lehet kifizetni.
dr. Egyed Ferdinánd:
Javasolja,
hogy arra vonatkozóan
hozzanak
határozatot,
hogy átvállalják
www.nogradfolklor.hu weblap működtetését, és megbízzák az elnök asszonyt, hogy a
szerződéskötést a 2013. márciusi ülésre készítse elő.
Komjáthi Gáborné:
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
5/2013. (II.13.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által átvállalt weboldal
szerződésének megkötése

1.

A
Nógrád
Megyei
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
www.nogradfolklor.hu weboldal további működtetését.

átvállalja

2.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a határozat
1. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Komjáthi Gáborné, elnöke
Határidő: azonnal és folyamatos

Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja.

K. m. f.

Komjáthi Gáborné
elnök

Faludi László
jegyzőkönyv-hitelesítő

a

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetési mérlege

Ssz.
1.
2.

Bevételek
Állami támogatás
Átvett pénzeszközök

Összeg
E Ft.
444

I. Tárgyévi működési bevételek

444

3.

943

Működési pénzmaradvány

Működési bevételek összesen

1 387

Ssz.
1.
2.
3.
4.

Fejlesztési bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

1 387

Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Átadott pénzeszközök

Összeg
E Ft.
170
23
1 194

I. Tárgyévi működési kiadások

1 387

Működési kiadások összesen

1 387

5.
6.
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

az 1/2013.(II.13.) NMSZNÖ határozat melléklete

Beruházási kiadások
Kölcsön nyújtása

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

-

Fejlesztési kiadások

-

Kiadások mindösszesen

1 387

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

Nemzetiségi
önkormányzat
Kiadás összesen
működési
kiadása

Bevétel

Egyenleg

943
Január

210

210

Február

3

3

Március

3

3

1 171

Április

200

200

971

Május

3

3

968

Június

3

3

965

Július

3

3

962

500

500

462

Szeptember

3

3

459

Október

3

3

456

November

3

3

453

December

453

453

-

Összesen

1 387

1 387

Augusztus

Várható maradvány
MINDÖSSZESEN

1 387

1 387

733
444

1 174

Melléklet a 2/2013.(II. 13.) NMSZNÖ határozatához

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi munkaterve
A TESTÜLETI ÜLÉSEK TERVEZETT
IDŐPONTJAI

FEBRUÁR
MÁRCIUS
JÚNIUS
SZEPTEMBER
NOVEMBER
DECEMBER

FEBRUÁR
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
munkatervének összeállítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
3. Egyebek

MÁRCIUS
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
2. Javaslat a „Szlovák nyelv oktatásáért díj”-ra
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
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3. Egyeztetés a megyei szlovák nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
4. Javaslat a Megyei Szlovák Gyermeknap megrendezésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
5. Egyebek

JÚNIUS
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. számú módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
2. A Bánki Nemzetiségi Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
3. A Nógrád Megyei Fotóalbum megjelentetésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
4. Egyebek
Zárt ülés keretében:
5. Felterjesztés Nógrád Megye Önkormányzatához, a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért
Díj” adományozására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

SZEPTEMBER
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének II. számú módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
3. Egyebek

3

NOVEMBER
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
Tárgyalja:
a pénzügyi bizottság
3. Regionális Nemzetiségi Nap megrendezésének feladatai
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné
4. Közmeghallgatás
5. Egyebek

DECEMBER
1. Egyebek

