JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 25-én a Megyeháza
Hadady-Hargitai termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Komjáthi Gáborné
dr. Egyed Ferdinánd
Agárdi András
Faludi László
Havjár Zoltán
Glückné Salgai Szilvia
Szobonya Istvánné
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző, a 2. és 3. számú napirendi pontoknál
dr. Juhász Kinga, Fiserné Kosik Mónika, Galajda Lászlóné a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának munkatársai.
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.)
Komjáthi Gáborné:
Köszönti a testület tagjait a 2012-es év első soron következő testületi ülésén. Külön sok szeretettel
köszönti dr. Egyedné Baránek Ruzsenkát, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökét, Fiserné
Kosik Mónikát, a testület referensét, Galajda Lászlónét és dr. Juhász Kingát a megyei önkormányzat
közgyűlése hivatalának munkatársait.
Megállapítja, hogy 7 képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Jegyzőköny-hitelesítőnek
Faludi Lászlót javasolja.
Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott.
Megkérdezi, hogy az ülésre kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e valakinek
javaslata, észrevétele.
dr. Egyed Ferdinánd: javasolja, hogy ötödikként vegyék fel a „Javaslat Besztercebánya Megye
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásra”, valamint hatodikként a „Javaslat
Komárom-Esztergom Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodásra” tárgyú napirendi pontokat, így hetedikként az Egyebeket tárgyalnák meg.
Komjáthi Gáborné:
Egyetért a javaslattal. Szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat, melyet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadott.

Napirend:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
2. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
4. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének
összeállítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök
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5. Javaslat Besztercebánya Megye
megállapodásra
Előterjesztő: dr. Egyed Ferdinánd

Önkormányzatával

kötendő

együttműködési

6. Javaslat Komárom-Esztergom Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő
együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: dr. Egyed Ferdinánd
7. Egyebek

1.

Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Komjáthi Gáborné:
Emlékeztet rá, hogy 2011. december 19-én fogadta el az országgyűlés az új nemzetiségi törvényt, és
ez bizonyos változásokat jelent. A 2012. január 1-től hatályos nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény szerint az elnevezésük Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. A
törvény 76. § (3) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzatok testülete a közgyűlés.
Mindezen változásokra tekintettel célszerű az új SZMSZ megalkotása, melyet a határozati javaslat
melléklete tartalmaz. Az SZMSZ tartalami változásait, felülvizsgálatát a februári ülésen tűzi
napirendjére a közgyűlés.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti és szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:

1/2012. (I. 25.) 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. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 6/2007.
(IV. 17.) NMSZKÖ, valamint a 15/2011. (IV. 20.) NMSZKÖ határozat.

3.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy határozat 1.
pontja szerinti SZMSZ felülvizsgálatát a közgyűlés februári ülésére terjessze elő.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.

Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Komjáthi Gáborné:
Fontosnak tartja kiemelni, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlsének Hivatala továbbra is
biztosítja a pénzügyi feladatok intézését, a könyvelést, az elszámolást, a beszámolókat, a költségvetés
előkészítését, az összes irat kezelését. Változást jelent, hogy a harmadik emeleti iroda helyett, az első
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emeleten a rendelkezésünkre bocsát a megyei önkormányzat egy irodát havi 16 órában, illetve
biztosítanak egy termet a közgyűlés megtartásához. Egyébként minden nagyon precízen szerepel a
megállapodásban, amit elfogadásra javasol.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Egyed Feredinánd:
Elmondja, hogy a meghívókat továbbra is elektronikus úton küldik ki a hivatalból. Postázásra
remélhetőleg igen ritkán kerül majd sor, abban az esetben inkább személyesen viszik ki a postára és
számlával igazolják a feladást. Véleménye szerint a közgyűléseket nem Salgótarjánban, hanem kint,
területen kell megtartaniuk, Nézsán, Ősagárdon, Rétságon. Pénzügyi dolgokban minden marad a régi,
önálló számlaszámot kapnak, de továbbra is a Hivatal végzi a könyvelést, utalványozást, stb. Gondot
szokott okozni az 50.000.- Ft feletti kötelezettségvállalás, amit időnként sajnos elfelejtenek. Jó lenne,
ha erre felhívnák a figyelmüket. Fontos lenne annak a megoldása, hogy a házipénztárból előre
vehessenek fel pénzt utólagos elszámolással. A megállapodásból kitűnik, hogy az első három hónap
gazdálkodását is el kell fogadtatni, eddig ez nem így volt.
Korrektnek tartja a megállapodást és elfogadásra javasolja.
Galajda Lászlóné:
Negyedévente mérlegjelentések lesznek, amit Hivatal elkészít a könyvelési adatok alapján. Külön
beszámolót kell hogy aláírjanak, éves, féléves, háromnegyedéves jelentéseket. Egyszerűbb volt addig,
amíg része volt a megyei önkormányzat költségvetésének a korábbi kisebbség költségvetése,
mostantól viszont teljesen önálló lesz.
Komjáthi Gáborné:
Köszönti az időközben a közgyűlésre érkező dr. Barta László megyei főjegyző urat, akit külön
köszönet illet a segítségnyújtásért.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:

2/2012. (I. 25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő
megállapodások

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint
az általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 1. számú mellékletét
képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök
2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak
ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 2.
számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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3.

Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Komjáthi Gáborné:
Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet a bizottság ülésén
elhangzottakról.
Agárdi András:
A pénzügyi bizottság áttekintette a 2012. évi költségvetést és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.
Komjáthi Gáborné:
Leszögezi, hogy a költségvetési főösszeg szerint 787.000.- Ft a bevétel és a kiadás, 368.000.- Ft a
pénzmaradvány.
Tájékoztatásában hangsúlyozza, hogy a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
működésében a korábbi évek gyakorlatától eltérően alakul a 2012. évi költségvetés tervezése, annak
elfogadása, melynek oka, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése, nem képezi részét Nógrád
Megye Önkormányzata költségvetésének. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján a
nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan köteles elfogadni. Ennek megfelően a Magyar
Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget is önállóan köteles teljesíteni.
Az államháztartásról szóló törvény szerint a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási,
beszámolási feladatok ellátásáról a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
gondoskodik.
A 2012. évi költségvetés előkészítése során a konkrét támogatási összeg ismeretének hiányára
tekintettel a 2011. évi támogatási összegek kerültek beépítésre, kiegészítve az elmúlt év fel nem
használt pénzeszközeivel, pénzmaradványával, vagyis a 368.000.- Ft összeggel. A 2012. évi tényleges
forrás ismeretté válását követően előirányzat módosítással a költségvetés kiigazítása szükséges. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 122. §. (2) bekezdése
szerint a nemzetiségi önkormányzat várható bevételeinek alapul vételével havi bontásban köteles
megjeleníteni a várható kiadásokat. A likviditási tervet az 1. sz. tábla tartalmazza, melynek
adattartalmát a várható bevételek és kiadások ismeretében havonta felül kell vizsgálni.
Galajda Lászlóné:
Jelzi, hogy ha ismertté váltak a tényleges kiadások, a feladatok alapján módosításra kerül sor.
Komjáthi Gáborné:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Egyed Ferdinánd:
Megkérdezi, hogy a 419.000.- Ft működési bevételként most még csak valószínűsítés, még nem fix
információ?
Komjáthi Gáborné:
A rendelet alapján január 31-éig kellene megjelennie a konkrét összegnek, végleges számok még
nincsenek.
dr. Egyed Ferdinánd:
Megemlíti, hogy a programokon keresztül a költségvetéshez kapcsolódik még az étkezés adóköteles
volta. Nemcsak megyeit, hanem minden helyi nemzetiségi önkormányzatot érinteni fog. A kiadások
csak dologi kiadások, személyi kiadásokat nem teljesítenek a saját tagok felé. Természetesen például a
gépkocsihasználat dologi kiadásnak számít. Ha egy szervezett kulturális programon étkezést
biztosítanak, nagy kérdés, hogy ez adóköteles-e?
Erről kér tájékoztatást a Hivatal képviselőjétől.
dr. Barta László:
Köszönti a testületet. Megköszönve a szót, tájékoztatásul elmondja, hogy a kifizetői járulékok egy
része, a reprezentáció, az ülésekre való bejárás költségének a kérdése szintén a korábbi egyeztetések
témája volt. Majd ha ebben a témában eredményre jutnak az állami szervek képviselőivel, tájékoztatni
fogják a közgyűlést. Az adót érintő jogszabályok is nagymértékben változtak. Az államháztartási
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törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet sok újszerű megoldást hozott az életünkbe,
nevezetesen, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem képezi a megyei önkormányzat
költségvetésének részét. Bonyolultabb, sokkal bürokratikusabb és drágább időszak közvetkezik
például a számlavezetés szempontjából is.
Szükségesnek ítéli rögzíteni, hogy nagymértékű változás következett be mind költségvetési, mind
feladat, mind végrehajtási, adminisztratív, hivatali oldalról. Általában a megyei önkormányzatok
költségvetési lehetőségei nagyon nagy mértékben beszűkültek az elmúlt évekhez képest. Korábban 10
milliárdon felüli költségvetésről, most 100-200 millió Ft nagyságrendű költségvetésről beszélhetünk.
A feladatváltozás ad erre magyarázatot. Az elkövetkezendő hónapokban fognak kialakulni az egész
megyére kiterjedően a fejlesztési, pályázati, vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok, melyeket bizony
sokszor nem a hivatalban, hanem a „terepen” kell végezni, amelynek lesznek bőven járulékos
költségei.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt héten ülésezett a megyei önkormányzat közgyűlése; négy
helyett két bizottság alakult, január 31-ével a külső bizottsági tagság megszűnt. A 15 fős közgyűlésből
– az elnököt és a főállású alelnököt leszámítva – 13 képviselő dolgozik két bizottságban. Az egyik a
területfejlesztési, a másik a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A hivatalt érintően elmondja, hogy a
létszám a választott tisztségviselőkkel együtt 19 fő. A feladatváltozások mentén, hosszas egyeztetések
után - amelyek során arra törekedtek, hogy minden volt alkalmazottnak legyen munkahelye - született
döntés. Az alapcélt elérték, Nógrád megyében nem került utcára egyetlen munkatárs sem, ellentétben
más megyei önkormányzatokkal. A továbbiakban meglátják, hogy a feladatváltozás milyen állások
betöltését teszi inkokolttá. Az a szerencsés helyzet alakult ki viszont, hogy azok a munkatársak, akik a
kisebbségi önkormányzat feladataival foglalkoztak, azok továbbra is munkatársaink lesznek. A testület
referensi feladatait Fiserné Kosik Mónika látja el a jövőben is, Galajda Lászlóné továbbra is a
pénzügyi vonalat viszi, és dr. Juhász Kinga jogász kolléganő segít a jobszabályokban eligazodni.
Mindannyian kellő felkészültséggel rendelkeznek, ám indokolt esetben személyes közreműködésével
is segíti majd a testület munkáját. Megköszöni, hogy elfogadták a megállapodásokat. A pénzügyekben
hasonlóan kemények lesznek, mint az eddigiekben, hiszen ez kölcsönös érdekük. Az iroda igény
szerinti használatáról kaptak már tájékoztatást, a berendezés még nem áll készen. Két külön
számítógépet biztosítanak, és a mindennapokról a későbbiek során egyeztetnek. Zárójelben megjegyzi,
hogy a megyei önkormányzatoknak erre a feladatra egy forint sincs megcímezve. Kiemeli, hogy
Magyarországon a megyei önkormányzatok között elsőként kötnek ilyen megállapodást, más
megyékben még nem tartanak itt. Végezetül a jövőbeni jó együttműködésben bízva, jó munkát kíván a
testületnek.
dr. Egyed Ferdinánd:
Információja szerint országos szinten 642 embert küldtek el a megyei önkormányzatoktól. Olvasta,
hogy a legutóbbi közgyűlésen egy képviselő azt javasolta, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ne kössön megállapodást a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, azért
mert szlovákiában üldözik a magyarokat. Felháborítónak ítéli ezt a megnyilvánulást. Szerencsére a
képviselők elvetették a javaslatot, és megszavazták az együttműködést.
Komjáthi Gáborné:
Csatlakozva az előtte szólóhoz, - bár nem olvasta ezt az információt – örül annak, hogy a józanság, és
a jó kapcsolat szintjén maradt a megyei közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat kapcsolata.
Megköszöni az eddigi korrekt együttműködést, és reményeit fejezi ki a további jó kapcsolatot illetően.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.
Ismerteti, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
3/2012. (I. 25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
költségvetési mérleg szerinti 787.000 Ft főösszeggel a 2012. évi költségvetését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke

6
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
dr. Barta László:
Megköszönve a lehetőséget, további jó munkát kíván és távozik az ülésről.

4.

Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének
összeállítására
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök

Komjáthi Gáborné:
Ismerteti, hogy a kiküldött előterjesztés az előre tervezhető napirendi pontokat tartalmazza. A
feladatokat a képviselők javaslatai alapján jelen ülésen tudják megbeszélni, kiegészítve ezzel a
kiküldött előterjesztést. Fontosnak tartja - legalább évente egyszer - a pedagógus továbbképzést, a
szlovák iskolák találkozóját, a bánki fesztivál nemzetiségi részének megőrzését, valamint a
salgótarjáni nemzetiségi nap kiemelt jelentőségét hangsúlyozza. Februárban lényeges a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálata.
dr. Egyed Ferdinánd:
Javasolja, hogy februárban találkozzanak a megyében működő szlovák nemzetiségi önkormányzatok
elnökeivel Bánkon, vagy Nézsán. Megbízzák elnök asszonyt a szervezéssel.
Komjáthi Gáborné:
Hangsúlyozza, hogy a feladatalapú támogatásokra az igényt április 15-ig kell beküldeni. A március 31ig tartó időszakot veszik figyelembe. A februári ülésre össze kellene hozni a megállapodást KomáromEsztergom Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával és Besztercebánya Megyével. A
feladatalapú pályázathoz mellékelni kellene a határozatot.
Komjáthi Gáborné:
Márciusban a költségvetés 1. sz. módosítása lesz napirenden, ha kiderül a állami támogatás konkrét
összege. Március-április táján, a tavaszi szünetben legyen a pedagógus továbbképzés.
dr. Egyed Ferdinánd:
Áprilisra szintén a pedagógus továbbképzést ajánlja. Janko Král Emléknap megrendezését
kezdeményezi Balassagyarmaton, mivel Janko Král szlovák költő 1822. április 24-én született, és egy
ideig a városban élt. Az évfordulóra egy emlékünnepség, konferencia szervezését javasolja.
Komjáthi Gáborné:
Júniusban Alsópetényben gyermeknap, augusztus 5-én Bánkon a Nemzetiségi Nap megrendezését
javasolta.
Komjáthi Gáborné:
A Szlovák Pedagógus Díj átadását a pedagógus naphoz szokták kötni, ám az idén lehetne a bánki
ünnepségen.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka
Ajánlja, hogy országos nemzetiségi kitüntetésekre tegyenek javaslatot, mert tavaly sem volt egy
javaslat sem.
Komjáthi Gáborné:
Munkaterv szerint szeptemberben beszámoló lesz, az erdei iskola programot is ebben a hónapban kell
megrendezni. Októberre van-e javaslat?
dr. Egyed Ferdinánd:
A helyi nemzetiségi elnökök, vezetők szlovákiai továbbképzése.
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Komjáthi Gáborné:
Novemberben a költségvetés első háromnegyedéves gazdálkodása és a koncepció lesz napirenden,
tisztázni kell a salgótarjáni nemzetiségi nap pontos időpontját. Decemberben közmeghallgatásra kell
sort keríteni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.
Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

4/2012. (I. 25.) NMSZNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi munkaterve

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök
Határidő: azonnal és folyamatos
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat

Besztercebánya Megye Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodásra

Előterjesztő: dr. Egyed Ferdinánd

dr. Egyed Ferdinánd:
A kiosztásra kerület megállapodás tervezetét mindenki áttanulányozhatta. Lényeges, hogy mennyi
támogatást tudnak adni a programokhoz pénz formájában, vagy más módon; pld. kulturcsoport
küldéssel, tankönyvek adományozásával, stb. Lényeges új elem, hogy ha Nógrád megyéből nappali
tagozatos diák Besztercebánya megye területén felvételt nyer, valamilyen ösztöndíjat, támogatást
nyújtsanak.
Komjáthi Gáborné:
Felmerült, hogy az ottani kulturális programokra gyermekek meghívást kapjanak, ha nem is versenyre,
de fellépésre. Nagy segítség lenne, ha a megyei szlovák nap alkalmából a Salgótarjánban fellépő
Nógrád megyei szlovák csoportok utiköltségét valamivel tudnák támogatni.
dr. Egyed Ferdinánd:
Ha elfogadja a testület a megállapodás tervezetet, lefordítják szlovákra, majd elmennek személyesen
tárgyalni.
Komjáthi Gáborné:
Egyenlőre a megállapodás szándékáról kell határozatot hozni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.
Ismerteti, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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5/2012. (I. 25.) NMSZNÖ

Tárgy: Besztercebánya Megye Önkormányzatával
kötendő együttműködési megállapodás
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy Besztercebánya Megye
Önkormányzatával együttműködési megállapodást kíván kötni. A Nógrád Megyei Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét és elnökhelyettesét, hogy Besztercebánya Megye
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás aláírása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné,

6.

Javaslat Komárom-Esztergom Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő
együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: dr. Egyed Ferdinánd

Komjáthi Gáborné:
Az együttműködési megállapodásban szerepelhetnének közös továbbképzések, konzultációk, kultúra,
hagyományápolás, fesztiválok, bálok, rendezvények, kölcsönös látogatások, iskolák közötti kapcsolat.
Egyenlőre a megállapodás szándékáról határozzon a közgyűlés.
Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

6/2012. (I. 25.) NMSZNÖ

Tárgy: Komárom-Esztergom Megye
Nemzetiségi
Önkormányzatával
együttműködési megállapodás

Szlovák
kötendő

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy Komárom-Esztergom
Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodást kíván kötni. A
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét és elnökhelyettesét, hogy
Komárom-Esztergom Megye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodás aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Komjáthi Gáborné

7.

Egyebek

Komjáthi Gáborné:
A közmeghallgatáson felmerült egy Nógrád megyei körút lehetősége, egymás jobb megismerése
szándékával. A fotóklub felajánlotta szlováklakta települések fotózását, művészi fotókon a mai
állapotok megörökítését. Ehhez kapcsolódóan a szállás, étkezés biztosítása lenne az igényük.
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka:
Gyönyörű, igényes fotóalbumot készíttethetnének „Nógrádi szlovákok” címmel, amely örök emlék
lehetne. Ehhez megfelelő pályázati lehetőséget kellene keresniük.
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dr. Egyed Ferdinánd:
Javasolja, hogy az idén majd készítsenek elő pályázatot a Regionális Nap, a besztercebányai
együttműködés, a „Nógrádi szlovákok” c. foltóalbum kiadására.
Komjáthi Gáborné:
Egyetért a javaslattal. Megköszöni az aktív részvételt.
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

