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Ikt.szám: 42-24/2014. 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 23-án, a Megyeháza 
Hadady-Hargitay termében tartott 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 
 Szobonya Istvánné, a testület tagja 
 dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetiségi feladatokkal 
foglalkozó munkatársa 

 Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
   
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a megválasztott 7 tagból 6 
fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Egyed Ferdinándot javasolja. 
Kéri, aki egyetért, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen 
szavazattal, egyhangúan elfogadta. Indítványozza, hogy a testület a meghívóban szereplő 
napirendeket tárgyalja meg. Kéri, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.  Megállapítja, hogy a 
napirendek megtárgyalását a testület 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 

 
1. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének aktualitásairól 

 Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. Bánki Nemzetiségi Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 

Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
4. Egyebek 
 
 
 1.  Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének      
          aktualitásairól 
           Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatást ad Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének aktualitásairól. 
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Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mivel hozzászólás nem volt, kéri a testületet a tájékoztató tudomásulvételére, melyet a testület 6 igen 
szavazattak elfogadott és az alábbi határozatot hozta. 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
23/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ            Tárgy: Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 

2014-2020. tervezésének aktualitásáról szóló 
tájékoztató 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020. tervezésének aktualitásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Salgótarján, 2014. június 23. 

           Komjáthi Gáborné 
          elnök    
 
 
 

2.  Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
     nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról  

         Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról. Ha igényként merülne fel 
szívesen ad további tájékoztatást egy fórum keretében is. Ezután válaszolt a felmerült kérdésekre. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megköszönte főjegyző úr tájékoztatását. Kéri a testületet a tájékoztató tudomásulvételére, melyet a 
testület 6 igen szavazattak elfogadott és az alábbi határozatot hozta. 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
24/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ            Tárgy: a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásához kacsolódó 
jogszabályokról szóló tájékoztató 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kacsolódó 
jogszabályokról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

Salgótarján, 2014. június 23. 

           Komjáthi Gáborné 
          elnök  
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 3. Bánki Nemzetiségi Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 
        Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Átbeszélik a Bánki Nemzetiségi Fesztivál még előttük álló szervezési feladatait. 
 
Galajda Lászlóné: 
Kérdezné, hogy megérkezik-e a pályázati pénz a fesztivált megelőzően. 
 
Dr. Egyedné Báránek Ruzsenka: 
Biztosan megérkezik addig, a határon túli szlovákok hivatalának elnöke megígérte. Meg fogja tudni 
pontosan az időpontot, amikor utalják az összeget és értesíti a hivatalt az utalások gyors lebonyolítása 
érdekében. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök 
Javasolja, hogy 850 e Ft –ot szavazzanak meg a Bánki Nemzetiségi Fesztiválra, melyből 200 e Ft-ot 
készpénzben vennének igénybe. Kéri,  aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 6 
igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

25/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ                Tárgy: a Bánki Nemzetiségi Fesztivál költségeinek 
             biztosítása 

 

HATÁROZAT  

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére a 

Bánki Nemzetiségi Fesztivál megrendezéséhez – melynek teljes összege 1.460 e Ft – 850 eFt-
ot, azaz nyolcszázötvenezer forintot különít el, melyből 200 eFt-ot, azaz kettőszázezer forintot 
készpénzben kíván igénybe venni.  
A készpénz összegét dr. Egyed Ferdinánd jogosult felvenni a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Hivatalától.  
 

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

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Salgótarján, 2014. június 23. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 

 
 
4. Egyebek 
 
dr. Egyed Ferdinánd távozott az ülésről.  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
El kell dönteni minél előbb, hogy ki kapja meg a Szlovák Nyelv Oktatásáért Díjat. Legutóbbi ülésen 
arról határoztak, hogy egy óvónő kapjon a díjat. 
 
dr. Egyedné Báránek Ruzsenka: 
Javaslata lenne az Ősagárdi óvónő Vidovszkí Andrásné, vagy a Bánki óvónő. 
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Komjáthi Gáborné, elnök: 
Ha rábízzák, körbejárja az óvodákat és mindenkit értesít telefonon az eredményről. 
 
Ezt követően a Vanyarci Rozmaring Hagyományőrző Együttes, kérelmét ismerteti. Elnök asszony 
bejelentette személyes érintettségét, melyet a testület tudomásul vett, így most nem szavaz erről a 
döntésről. 
Kéri, aki egyetért a Vanyarci Rozmaring Hagyományőrző Együttes 100 e Ft-os támogatásával 
szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
26/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ                       Tárgy: Rozmarin Hagyományőrző Együttes (Vanyarc) 

támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 100 

eFt, azaz százezer forinttal támogatja a Rozmarin Hagyományőrző Együttes (Vanyarc) működési 
költségeit.  

 
2. A testület felhatalmazza elnök-helyettesét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: dr. Egyed Ferdinánd, elnök-helyettes 
 
Salgótarján, 2014. június 23. 

           Komjáthi Gáborné 
          elnök   
 
 
 
Komjáthi Gáborné: 
A másik kérelem a Szügyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől érkezett a településen lévő 
asszonykórus fellépő ruháinak támogatására, 50 e Ft összeggel. Mivel ehhez már költségvetés 
módosítás szükséges akkor erről a következő ülésen tudnak csak szavazni. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
2014. július 13-án, három személygépkocsival utaznak Gyetvára a Fesztiválra. Kéri, aki ezzel 
egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal elfogadták és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

27/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ                         Tárgy: személygépkocsi használat Gyetva 
 

HATÁROZAT  

 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők 2014. július 13-án három 
személygépkocsival történő gyetvai hivatalos látogatásának útiköltségét engedélyezik.  

Salgótarján, 2014. június 23. 

         Komjáthi Gáborné 
          elnök  
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Komjáthi Gáborné: 
2014. augusztus 22-24. Hronyecben választás szakmai megbeszélés lesz az őszi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódóan. Három személygépkocsi használat igénybevételét kéri megszavazni. 
Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
 

NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

28/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ                         Tárgy: személygépkocsi használat Hronyec 
 

HATÁROZAT  

 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők 2014. augusztus 22-24. között 
Hronyecen megrendezésre kerülő választási szakmai értekezletre három személygépkocsival történő 
kiutazását engedélyezik.  

Salgótarján, 2014. június 23. 

         Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 

Komjáthi Gáborné: 
Szeretnének élni a Főjegyző úr által felajánlott választási fórum megrendezésével, Vanyarcon. 
Kéri, aki ezzel egyetért igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
 

NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

29/2014. (VI. 23.) NMSZNÖ                         Tárgy: választási fórum megrendezése 
Vanyarcon 

 

HATÁROZAT  

 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat – a Területi Választási Iroda Vezetője 
által felajánlott – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó fórumot Vanyarc községben megrendezi. 
 

2. A testület utasítja elnökét, hogy a fórumhoz kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. június 23. 

         Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 

Komjáthi Gáborné: 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, megköszöni a testület tagjainak a részvételt, az ülést 
bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 …………………………………..         ..……………………………… 

Komjáthi Gáborné dr. Egyed Ferdinánd 
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


