JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza
Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

Jelen vannak:

Komjáthi Gáborné, a testület elnöke
Dr. Egyed Ferdinánd, a testület elnökhelyettese
Havjár Zoltán, a testület tagja
Glückné Salgai Szilvia Katalin, a testület tagja
dr. Sárközi Judit, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa
Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.)
Komjáthi Gáborné:
Köszönti a testület tagjait, valamint dr. Sárközi Juditot és Galajda Lászlónét a hivatal munkatársait.
Elmondja, hogy mivel a pénzügyi bizottság nem volt határozatképes így az ülés nem lett megtartva.
Megállapítja, hogy 4 képviselő van jelen, a testületi ülés határozatképes. Jelzi, hogy a jegyzőkönyv
hitelesítőnek dr. Egyed Ferdinándot javasolja.
A napirendhez más javaslat nincs, így szavazásra bocsátja a napirendi pontok megtárgyalását, illetve a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
költségvetésének III. számú módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke

Önkormányzat

2013.

évi

Önkormányzat

2013.

évi

3. Egyebek

1.

Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Nemzetiségi

Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az anyaggal kapcsolatban. Átadja a szót dr. Egyed
Ferdinándnak.
dr. Egyed Ferdinánd:
Azt szeretné megkérdezni, hogy most éppen pénzügyileg hogyan állnak.
Galajda Lászlóné:
Elmondja, hogy június 30. napjáig bezárólag 982.471 Ft- tal rendelkeznek, amiből már rendezve van a
fotóalbum elkészítésének előlege. Ebben az összegben viszont még nem szerepel a Határon Túli
Szlovákok Hivatalától érkezett 1.500 eurós pályázati támogatás, és még a feladatalapú támogatás sem
érkezett meg. A fotóalbumhoz 6 olyan önkormányzat pénzátutalása nem érkezett még meg, akikkel
már a szerződések megkötésre kerültek.
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Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni, észrevételt tenni. Több hozzászólás nem volt.
Ismerteti a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehjatásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

14/2013. (VII.25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót 825 eFt tárgyévi működési kiadási főösszeggel és 1.807 eFt
tárgyévi működési bevételi főösszeggel fogadja el.
2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeinek
és kiadásainak alakulását e határozat 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.
3. Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési egyenlegének alakulását a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Salgótarján, 2013. július 25.
Komjáthi Gáborné
elnök
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.

Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák
költségvetésének III. számú módosítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Nemzetiségi

Önkormányzat

2013.

évi

Komjáthi Gáborné:
Elmondja, hogy a költségvetés II. számú módosításának elfogadása óta eltelt időszakban milyen
bevételek keletkeztek, − összesen 462.000 forint összegben, − mellyel szükséges módosítani a
költségvetés bevételi és kiadási főösszegét.
Galajda Lászlóné:
Ismerteti, hogy a módosításban a ténylegesen beérkezett pénzösszegek szerepelnek, azok az
önkormányzatok akik még nem utalták a támogatást, az azoktól várható bevétel nem szerepel a
költségvetés módosításban sem. Akik még nem utaltak Erdőtarcsa, Terény, Nógrádsáp, Legénd, Bér,
Egyházasdengeleg.
Komjáthi Gáborné:
Mivel ebben a felsorolásban nem szerepel Mátraszentimre ide még kéri küldjenek szerződést.
Megkérdezi van-e még észrevétel, javaslat. Javaslat nem volt, így ismerteti a határozati javaslatot.
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Kéri, hogy aki egyetért a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének III. számú módosítására vonatkozó határozati javaslattal szavazzon. A testület a
határozati javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

15/2013. (VII.25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. számú módosítása

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének III. számú
módosítását e határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, a likviditási tervét
a 3. sz. melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök

Salgótarján, 2013. július 25.
Komjáthi Gáborné
elnök
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.

Egyebek

Komjáthi Gáborné:
Elmondja, hogy a legfontosabb most, a bánki rendezvény megszervezése, amihez saját
költségvetésükből még hozzá kell tenni. Ez be is lett tervezve. Ismerteti a rendezvény menetét és
átnézik az elkészített költségvetésben a rendezvényre tételesen betervezett összegeket.

dr. Egyed Ferdinánd:
A Határon Túli Szlovákok Hivatalától az aláírt szerződés még nem érkezett vissza. Elmondja, hogy a
pályázati összegeken túl a költségvetésből 550.000 Ft-ot kellene biztosítani a Bánki rendezvényre,
melyből a mai napon 100.000 Ft-ot kíván készpénzben felvenni. Ismerteti a pénzeszközök felosztását.
Galajda Lászlóné:
A tavalyi évben is tételesen szerepelt, hogy mire, milyen összeg költhető, mert olyan tételek is voltak
és most is lesznek, melyre írásos megrendelő kell, hogy készüljön. Tavaly is gondot jelentett, hogy az
elkülönített összeg túllépése miatt számlák nem kerültek ellenjegyezésre, úgy véli jogosan, mivel
ezekről újra kellett dönteni a testületnek. Most kellene alaposan átgondolni, hogy amit elkülönít a
testület az inkább nagyobb összeg legyen, hogy biztosan elég legyen a rendezvény finanszírozására.
Még amire szeretné felhívni a figyelmet, a rendezvények adóvonzata.
dr. Egyed Ferdinánd:
A keretet meg lehet emelni, de az a probléma, hogy a megrendelésekből csak két dolgot tudnak, ami
biztos, viszont pontos összegeket nem lehet tudni előre. A rendezvényeik továbbra is olyan tipusúak,
amelynek nincsen adóvonzata, és egyébként is ezek a pénzek mind kizárólag pályázati pénzek. A
jogszabályok sajnos soha sem fogalmaznak egyértelműen.
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Galajda Lászlóné:
Csak figyelemfelhívásnak szánta, hogy véletlenül se legyen egy esetleges ellenőrzés során
elmarasztalás.
dr Egyed Ferdinánd:
Javasolja, hogy olyan határozatot hozzanak, amelyben nagyobb összeg szerepel, biztosítsanak
1.000.000 forintot a bánki fesztiválra, olyan bevételi oldallal, hogy ebből 1500 euró, ami 442.000 Ft a
Határon Túli Szlovákok Hivatala által biztosított. Benyújtják a pályázatot a Lipa Közalapítványhoz,
ahonnan maximum 300.000 Ft-ot nyerhetnek, a különbözetet pedig saját forrásból biztosítanák. A
kiadási oldalnál a két pályázati pénzösszegen felüli költségeket a saját költségükből rendezik.
Komjáthi Gáborné:
Ezeket a nagy rendezvényeket azért mindenhonnan szokták támogatni. Egyetért azzal, hogy akkor az
összeg legyen megemelve 1.000.000 Ft-ra, ezután ismerteti a három pontos határozati javaslatot, kéri
aki ezzel egyetért szavazzon. A testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

16/2013. (VII.25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Bánki Nemzetiségi Találkozó előkészítése

HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből 1.000
eFt-ot különít el a Bánki Nemzetiségi Találkozó programra, melyből 442 eFt (1.500 EUR) a
Határon Túli Szlovákok Hivatalától, 300 eFt a Magyarországi Szlovákok Közalapítványtól
pályázati forrásból származó pénzeszköz, a hiányzó 258 eFt saját költségvetésből elkülönített
összeg.

2.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Bánki Nemzetiségi Találkozó
költségeinek fedezetére 300 eFt összegű pályázatot nyújt be a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége Közalapítványhoz.

3.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a határozat 1.
pontjában foglalt program megvalósítása, valamint 2. pontjában fogalt pályázat benyújtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök

Salgótarján, 2013. július 25.
Komjáthi Gáborné
elnök
Komjáthi Gáborné:
Ismerteti a következő határozatot, melyben szerepel, hogy a Bánki Nemzetiségi Találkozó programra
elkülönített 1.000.000 Ft-ból a mai napon dr Egyed Ferdinánd 100.000 Ft előleget készpénzben vesz
fel. Kéri aki a javaslattal egyetért szavazzon. A testület a javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

17/2013. (VII.25.) NMSZNÖ

Tárgy: készpénzfelvétel

HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 16/2013. (VII. 25.) NMSZNÖ
határozatában a Bánki Nemzetiségi Találkozó programra elkülönített összegből 100 eFt-ot
készpénzben kíván felvenni.

2.

A testület utasítja elnökét, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak alapján a készpénzfelvétel
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök

Salgótarján, 2013. július 25.
Komjáthi Gáborné
elnök
Galajda Lászlóné:
Pontosítja, hogy a felsorolás szerint a következőképpen alakulnak az összegek, étkezés 429.540 Ft, a
mentő 65.000 Ft, ajándékok 62.000 Ft, utiköltség 210.000 Ft, zene, konferanszié 160.000 Ft, egyéb
dologi kiadásokra 30.000 Ft, ez mindösszesen 956.540 Ft, ebben ha nincsen benne a sátorral
kapcsolatos kiadás, akkor viszont úgy gondolja, hogy nem elég az 1.000.000 Ft.
Komjáthi Gáborné:
Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka a tervezetben már számolt a Lipa támogatással is. A sátor
megrendelésére is készült már megrendelő és a szerződés is aláírásra került. A jogcímeket nevesíteni
kell mindenképpen.
dr. Sárközi Judit:
Elmondja, hogy ha a jogcímeket szerepeltetni kívánják akkor ahhoz kell párosítani az összegeket is.
dr. Egyed Ferdinánd:
Elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, mivel volt egy pozsonyi pályázatuk amiben szerepelt, hogy mire
kérnek pénzt és mennyit, a határozathozatal után küldték a szerződést amiben szerepelt öt jogcím és
ebből ha két jogcímen nyújt be számlát akkor is rendben van az elszámolás. A jogcímek azért
kellenek, hogy ezekkel számolhatnak el, de nem biztos, hogy minddel elszámolnak. Ennek mindenhol
egységesnek kellene lennie. Sok mindent kell összeegyeztetni, hogy az elszámolásokkal minden
rendben legyen egy ilyen nagy rendezvény esetében.
Komjáthi Gáborné:
A pályázati pénzek elszámolása másképpen történik. Amennyiben úgy gondolják a képviselő társai
még biztosabb lenne, ha 1.300.000 forint-ot szavaznának meg és az biztosan elég lenne a
rendezvényre. Akkor a korábbi határozat szövegét, a módosított összeggel ismerteti, mely szerint
1.300.000 Ft kerüljön elkülönítésre a bánki rendezvényre. Kéri aki ezzel egyetért szavazzon. A
testület a javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

18/2013. (VII.25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Bánki Nemzetiségi Találkozó előkészítése
tárgyában hozott 16/2013. (VII. 25.) NMSZNÖ
határozat módosítása

HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Bánki Nemzetiségi Találkozó
előkészítése tárgyában hozott 16/2013. (VII. 25.) NMSZNÖ határozat (továbbiakban:
határozat) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből 1.300
eFt-ot különít el a Bánki Nemzetiségi Találkozó programra, melyből 442 eFt (1.500 EUR) a
Határon Túli Szlovákok Hivatalától, 300 eFt a Magyarországi Szlovákok Közalapítványtól
pályázati forrásból származó pénzeszköz, a hiányzó 558 eFt saját költségvetésből elkülönített
összeg.

2.

A határozat 2. és 3. pontja változatlan tartalommal érvényben marad.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Komjáthi Gáborné elnök

Salgótarján, 2013. július 25.
Komjáthi Gáborné
elnök

Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele, mivel nem volt így a testület ülését bezárja.

K. m. f.

Komjáthi Gáborné
elnök

Dr. Egyed Ferdinánd
jegyzőkönyv hitelesítő

