
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 16-án, az 
alsópetényi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Komjáthi Gáborné 
  dr. Egyed Ferdinánd 

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

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

elnöke 
Fiserné Kosik Mónika és  dr. Juhász Kinga a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala munkatársai 

 Radics Gusztávné és Terman Ildikó Alsópetény Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke és képviselője 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.) 
 
Komjáthi Gáborné: 
Sok szeretettel köszönti a megjelenteket és megköszöni Alsópetény polgármesterének, illetve 
a jelen lévő képviselőknek, hogy helyet biztosítottak számukra. 
Megállapítja, hogy 5 képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes.  
Jelzi, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Egyed Ferdinándot javasolja. Szavazásra bocsátja a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot, melyet a testület 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Szavazásra bocsátja továbbá a napirendi javaslatot 
azzal a módosítással, hogy elsőként az Alsópetényi ifjúsági találkozó programját tekintsék át, 
majd a Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj és a Szlovák Nyelv Oktatásáért Díj 
adományozásáról döntsenek. Napirendi javaslatát a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Napirend: 

 
1. Alsópetényi ifjúsági találkozó programjának áttekintése 

Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elöke (szóbeli előterjesztés) 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj adományozására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke (szóbeli előterjesztés) 
 

3. Javaslat a Szlovák Nyelv Oktatásáért Díj adományozására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke (szóbeli előterjesztés) 

 
4. Egyebek 
 



  

1. Alsópetényi ifjúsági találkozó programjának áttekintése 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 
Radics Gusztávné: 
Az előző évek tapasztalatai alapján ismerteti a szükséges tudnivalókat, a programmal 
kapcsolatos szervezési feladatokat. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Röviden összefoglalja a 2012. június 9-ei alsópetényi ifjúsági találkozó tervezett programját. 
Délelőtt 10 órára érkeznek az iskolák, a rövid megnyitót kulturális bemutató követi, aztán 
akadályverseny, ebéd, kézműves foglalkozások, majd a focit követően az értékelés. A 
résztvételt illetően körülbelül 150 főben gondolkodnak, valamint segítőként kb. 10 főt 
tartanak szükségesnek. Rossz idő esetén Nézsa településen kerül megrendezésre a program. 
 
Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Az étkeztetést, a résztvevőknek, díjazottaknak szánt ajándékokat, jutalmakat, az iskoláknak 
adandó okleveket, a költségeket, a technikai jellegű tudnivalókat ismerteti. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt, az ifjúsági 
találkozó programjának áttekintését lezárja. 
Jelzi, hogy a testület a 2. és 3. számú napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg.  
 
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
(Zárt ülést követően a testület ismét nyilvános ülésen folytatja munkáját.)  
 
 
 
4. Egyebek 
 
 
Komjáthi Gáborné: 
Dr. Egyed Ferdinándnak és dr. Egyedné Baránek Ruzsenkának külön megköszöni a 
közreműködést az április 24-ei Janko Král emlékünnepség lebonyolításában, melynek 
köszönhetően minden zökkenőmentesen, nagyon jól sikerült. Ugyancsak elismerésre méltó és 
nagy sikerként könyvelhető el a május 5-ei József Attila Művelődési és Konferencia 
Központban megrendezett Besztercebányai Állami Opera Giuseppe Verdi Nabucco opera 
előadás, és az ahhoz kapcsolódó szervező munka.  
Javasolja, hogy az opera előadás tényleges költségeinek ismeretében módosítsák a saját 
költségvetésük terhére elkülönített összeget 250.000 Ft-ra. 
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata? (További javaslat nincs.) 
A szavazást követően megállapítja, hogy a javaslatot a testület 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta:  
   



  

 
21/2012. (V. 16.) NMSZNÖ Tárgy: Besztercebányai Állami Opera előadása 

költségeinek biztosítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 17/2012. (III. 28.) NMSZNÖ 

határozatában - a 2012. május 5-ei József Attila Művelődési és Konferencia 
Központban megrendezett Besztercebányai Állami Opera Giuseppe Verdi Nabucco 
opera előadása szervezéséhez - a saját költségvetése terhére elkülönített 110.000,- Ft-
ot a tényleges költségek ismeretében 250.000,- Ft-ra módosítja. 

2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a 
kifizetések érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
Határidő: azonnal 

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

K. m. f.  
 
 
 
 

Komjáthi Gáborné Dr. Egyed Ferdinánd  
elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
 


