
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 29-én, a    
               Megyeháza Hadady-Hargitai termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:   Komjáthi Gáborné, elnök 
 dr. Egyed Ferdinánd, elnökhelyettes 
 Agárdi András, a testület tagja 
 Faludi László, a testület tagja 
 Glückné Salgai Szilvia Katalin, a testület tagja  
 Szobonya Istvánné, a testület tagja 
 dr. Barta László, főjegyző   
 Bácskai Katalin, gazdasági vezető 
 dr. Juhász Kinga és Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzat       

Közgyűlésének Hivatala munkatársai 
     
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.) 
 
Komjáthi Gáborné: 
Köszönti a testület tagjait, dr. Barta László főjegyző urat, dr. Juhász Kingát és Galajda 
Lászlónét  a megyei önkormányzat közgyűlésének hivatala munkatársait.  
Megállapítja, hogy 6 képviselő van jelen, a testületi ülés határozatképes.   
Jegyzőköny-hitelesítőnek Faludi Lászlót javasolja.  
Kéri, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalják meg, melynek sorrendjében változást 
kezdeményez; javasolja, hogy főjegyző úrra tekintettel az egyebek napirendi pont 
tárgyalásával kezdjék.  
Külön-külön szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére és a napirend 
megtárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirend: 
 

1. Egyebek 
 
2. Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének III. számú módosítására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójára 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
5. Tájékoztató a 2012. november 3-ai Nemzetiségi Naphoz kapcsolódó feladatokról. 
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1.  Egyebek 
  
dr. Barta László: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárától a nemzetiségi önkormányzatok 
nyelvhasználatára vonatkozóan  érkezett kérdőív kapcsán mondja el álláspontját. Generális 
kérdés, melyet a törvényalkotóknak is meg kellene oldaniuk. A jogszabályi kötelezettséget 
megfogalmazták, viszont nehezebb a szükséges  források biztosítása. Korábban már az 
SZMSZ-ben is rögzítették, hogy a jegyzőkönyvek nyelve a magyar. Magyarul készülnek az 
egyéb dokumentumok is. A megyei önkormányzat  költségvetésében nincs a feladatra külön 
tétel, és a technikai, személyi feltételek sem állnak maradéktalanul rendelkezésre. A 
nyelvhasználatot illetően őszintén, célszerűség szempontjából beszéljék meg a kérdést, 
mielőtt döntést hoznak. 
Elmondja, hogy  az elmúlt időszakban megsokszorozódtak a megyei önkormányzatnál a 
területfejlesztési feladatok,  emiatt a hivatal részéről a jövőben Fiserné Kosik Mónika helyett 
Galajda Lászlóné látja el a referensi feladatokat.  
  
Komjáthi Gáborné: 
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak sem fizikailag, sem anyagilag  nincs arra 
kapacitása, hogy két nyelven készítse el a szükséges dokumentációt. Hangsúlyozza, hogy a 
testület tagjai nem beszélik a szlovák  szaknyelvet, és nincs forrás a szlovák nyelvű 
dokumentáció elkészítéséhez sem. Az életszerűség mentén kell átgondolni és kezelni a 
kérdést. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Véleményében megfogalmazza, hogy ameddig a törvényhozó nem teszi le mellé a pénzt és a 
személyi feltételeket sem biztosítja, addig nincs miről beszélni. A megyei önkormányzat nem 
tud adni, mi pedig ebből a pénzből ugyancsak nem tudjuk biztosítani a nemzetiségi nyelv 
használatot. A munkatervnek megfelelően kellene előkészíteni a kiküldendő, lefordítandó 
anyagokat, az ülésen a fordítónak jelen kellene lennie. A tolmácsnak kellene lennie a 
jegyzőkönyvvezetőnek. Amíg nincs pénz a feladathoz rendelve, addig még elvi szintű döntést 
sem lehet hozni.  
 
Komjáthi Gáborné: 
Tulajdonképpen egy külön munkakört igényelne, mert ez időigényes feladat. Az erőnket a 
tényleges munkára kell öszpontosítani. Véleménye szerint a célszerűség, a logika mentén 
maradjon, ahogy eddig is a magyar nyelv használata. Példaként megemlíti a beszámoló és a 
költségvetés elkészítése miatti teendők sokaságát. 
 
Galajda Lászlóné: 
Közbevetőleg megjegyzi, hogy amit most tárgyal  I-III. negyedéves beszámolót a testület, az 
egy leegyszerűsített táblázat, csak az érdemi sorok vannak feltüntetve. Amit majd alá kell 
írnia elnök asszonynak, azt a számítógépes MÁK-rendszer állítja elő. Több oldalas, több száz 
soros táblázat lesz, amely tulajdonképpen az önkormányzat beszámolója. Ugyanez vonatkozik  
a költségvetésre is. 
 
dr. Barta László: 
Véleménye szerint elvi döntést kellene hozniuk a  nyelvhasználatot illetően, és jelezni az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a finanszírozatlanság miatt országosan is jellemző 
problémát.  



 3 

A szeptemberben tartott nemzetiségi vitanap tanúságait levonva megfontolásra javasolja, 
hogy a folytatást illetően hozzanak döntést, a megyei közgyűlés következő évi üléstervének 
beterjesztéséig, mert  az érdeklődés hiánya miatt ebben a formában a vitanapnak a 
továbbiakban nem látja  értelmét.  
(dr. Barta László főjegyző úr egyéb elfoglaltságára hivatkozva távozik az ülésről.) 
 
Komjáthi Gáborné: 
Mivel egyre nehezebb mindenkinek  a munkája mellett időt szakítania plusz feladatokra, 
egyetért főjegyző úrral, hogy a nemzetiségi vitanap körül kialakult dillemát gondolják át, és 
az ülés végén, a napirendi pontokat követően beszéljék meg. 
Javasolja, hogy térjenek vissza a napirendek sorrendjében a 2. napirend megtárgyalására.  
 
 
2.  Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi    
     költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
 

Komjáthi Gáborné: 
Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, terjessze elő a bizottság javaslatát.  
 
Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta  és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2012. évi 
költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
26/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az 1 sz. mellékletben, 2012. I-III. negyedévi 
mérlegét a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint elfogadja, a költségvetési egyenleg 
alakulását az 1.sz. tábla szerint tudomásul veszi. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal  

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi    
    költségvetésének  III. számú módosítására 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Komjáthi Gáborné: 
Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, terjessze elő a bizottság javaslatát.  
 
Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta  és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2012. évi 
költségvetés III. számú módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a 2012. évi költségvetés III. számú módosítására vonatkozó javaslatot. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
27/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
III. számú módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének III. 
számú módosítását az 1. sz. mellékletben, költségvetési mérlegét a 2. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint elfogadja, a likviditási tervet az 1. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési  
    koncepciójára 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Komjáthi Gáborné: 
Felkéri Agárdi Andrást, a pénzügyi bizottság elnökét, terjessze elő a bizottság javaslatát.  
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Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta  és a testületnek elfogadásra ajánlja a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó 
javaslatot. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) Elfogadásra 
javasolja a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójára vonatkozó javaslatot. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
28/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciója 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési 

koncepcióját 429 E Ft központi költségvetési támogatással és 429 E Ft dologi kiadással 
fogadja el. 

2. Az Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a 2013. évi eredeti költségvetés beterjesztéséhez 
szükséges alapinformációk beszerzése érdekében a központi szerveknél járjon el és erről a 
testület soron következő ülésén adjon tájékoztatást. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: értelemszerűen 

 
 
5. Tájékoztató a 2012. november 3-ai  Nemzetiségi Naphoz kapcsolódó feladatokról 
 
Komjáthi Gáborné: 
Elmondja, hogy a hagyományos Nógrád Megyei Nemzetiségi Nap idén november 3-án 17 
órai kezdettel kerül megrendezésre Salgótarjánban,  a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központban. Ismerteti a rendezvény  forgatókönyvét. Idén a beérkezett 
javaslatok alapján a Hugyecz Andrásné emlékére 2004-ben alapított díjat a kuratórium 
döntése értelmében Pleva Mihályné és Szőke Sándor kapja.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Tájékoztatást ad arról, hogy Pleva Mihálynét már másodszor terjesztették kitüntetésre a 
megyei közgyűlés elé,  Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjra. Úgy gondolja, hogy egyedül a 
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik olyan ismeretekkel, ami 
alapján megtudják ítélni, hogy ki az a személy aki adott évben a legalkalmasabb erre a 
kitüntetésre. A megyei közgyűlés már másodszor utasította el Pleva Mihályné felterjesztését, 
Bajnokné Képes Gyöngyi kapta helyette. Ha a döntéshozó nem szakmai alapon, hanem más, 
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pl. politikai alapon hozza a döntéseket, akkor jövőre nem is fog javaslatot tenni, nem vesz 
részt az ilyen „bohózatban”. 
 
Komjáthi Gáborné: 
A nemzetiségi napra 270 eFt  pályázati pénzt nyertek. Felkéri dr. Egyed Ferdinándot, hogy 
részletezze a tervezett kiadásokat. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Részletesen ismerteti az egyes kiadásokat, majd összességében 300 eFt biztosításának 
megszavazására tesz javaslatot. Elmondja, hogy a pályázati támogatásra szerződést kötöttek, 
ám a pénz még nem érkezett meg. Ezért ennek a  pályázati forrásnak  – 270 eFt  – a 
megelőlegezését javasolja. 
 
Galajda Lászlóné: 
Összefoglalja: 570 eFt a várható összes költség.   270 eFt a pályázatból, melyet a testület 
megelőlegez, valamint 300 eFt saját erő. 
 
Komjáthi Gáborné: 
A rendezvény belépődíja 500.- Ft lesz, körülbelül 100 eFt bevétellel lehet gazdálkodni. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
Elfogadásra javasolja a Nemzetiségi Naphoz kapcsolódó  költségekre  570 eFt  –  amiből 300 
eFt a saját költség és 270 eFt a megelőlegezett pályázati forrás –   biztosítását.   
 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
29/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a 2012. november 3-án tartandó Nemzetiségi Nap   

költségeinek biztosítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből 570 

eFt-ot különít el a Nemzetiségi Nap kiadásainak fedezetére, melyből 300 eFt saját forrás, 
270 eFt megelőlegezett pályázati forrás. 

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

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
 
 
 
 



 7 

Komjáthi Gáborné: 
Javasolja, hogy térjenek vissza az „egyebek” napirendi pont tárgyalásához. 
Részletesen egyeztetik  Galajda Lászlónéval a beérkezett számlák alapján önkormányzatuk 
kiadásait, mert túl lépték az elmúlt ülésen a Bánki Nemzetiségi Találkozóra elkülönített 
keretüket, amit utólag dokumentálnak, ezért határozat módosításra van szükség. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
 
30/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a Bánki Nemzetiségi Találkozó előkészítése 

tárgyában hozott 24/2012. (VII.19.) 
NMSZNÖ határozat módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Bánki Nemzetiségi Találkozó 

előkészítése tárgyában hozott 24/2012. (VII.19.) NMSZNÖ határozat (továbbiakban: 
határozat) 1. ponját az alábbiak szerint módosítja:  

„A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből 
1.200 eFt-ot különít el a Bánki Nemzetiségi Találkozó programra, amelyből 2.000 euro a 
Határon Túli Szlovákok Hivatalától pályázati forrásból származó pénzeszköz.” 

2. A határozat 2. pontja változatlan tartalommal érvényben marad. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megállapítja, hogy a hozzászólók véleménye egységesen megegyezik abban, hogy a hasonló 
helyzetek elkerülése végett tervezzenek több pénzt a Nemzetiségi Nap kiadásaira, és emeljék 
meg a költségekre szánt összeget  570.000.- Ft-ról. Összesen 600.000.- Ft elfogadására tesz 
javaslatot. 
 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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31/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: a 2012. november 3-án tartandó Nemzetiségi Nap   
költségeinek biztosítása tárgyában hozott 
28/2012. (X.29.) NMSZNÖ határozat módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. november 3-án tartandó 

Nemzetiségi Nap   költségeinek biztosítása tárgyban hozott 29/2012. (X.29.) NMSZNÖ 
határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„ A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből 600 
eFt-ot különít el a Nemzetiségi Nap kiadásainak fedezetére, melyből 330 eFt saját forrás, 
270 eFt megelőlegezett pályázati forrás.” 

 
2. A határozat 2. pontja változatlan tartalommal érvényben marad. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
A fotópályázatot illetően fogalmazza meg javaslatát. Döntés született korábban arról, hogy 
„Nógrád megye szlovák településeit képekben” című kiadványt megjelenítik. Miután most 
220 eFt-ot nyertek pályázaton erre a célra, kezdeményezi, hogy hozzanak létre egy  háromfős 
bizottságot Homoga József – a megyei fotóklub elnöke –,  Egyedné Baránek Ruzsenka és 
jómaga részvételével. Készíteniük kell egy koncepciót arról, hogy mit tartalmazzon a 
kiadvány pontosan. Decemberben az elnökségi ülésen erről majd beszélniük kell, ugyanis ez 
át fog húzódni a jövő évre. Meg kell majd határozni, hová nyújtsanak be pályázatot, 
szempontrendszert szükséges felállítani, hogy mit fotózzanak le pontosan, ennek milyen 
utiköltségei lesznek, és az esetleges lektorálási munkálatok kérdéseit. Eldöntendő, hogy 
kétnyelvű legyen-e a kiadvány. A nyomdai költségeket a Pozsonyi Szlovákok Intézetétől 
szeretnék megnyerni. A fotós számlaképes, szerződést kötünk vele, vagy azzal a céggel aki a 
számlát fogja adni. Az idén felmerülő költségeket várhatóan fedezi a 220 eFt.  
 
Bácskai Katalin: 
Elmondja, hogy a testület hozhat határozatot a költségek szükség szerinti megelőlegezésére. 
Miután nagyon  sok a bizonytalansági tényező, ha az önkormányzatnak van mobil 
pénzeszköze, meg lehet előlegezni.  A szabályok szerint a kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésének mindig meg kell előznie a szolgáltatást. A költségvetés szempontjából 
dologi kiadásra vállalhatnak csak kötelezettséget. A kötelezettségvállalásra a testület 
felhatalmazza az elnök asszonyt, valamint szükség esetén a pénzeszköz megelőlegezésére, a 
pályázatban megjelölt feladatok elvégzésére. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Egyetért Bácskai Katalin javaslatával, hozzanak határozatot arról, hogy ha szükséges 220 eFt 
értékben kifizetést eszközölhetnek.  Ha nem tudják elkölteni, akkor vissza fogják fizetni.  
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Galajda Lászlóné: 
Fontos, hogy ne menjen az utiköltség az érdemi vállalkozási szerződés terhére. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Szerződéskötés előtt mindenképpen egyeztetni fognak. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
32/2012. (X.29.) NMSZNÖ              Tárgy: fotóalbum készíttetése 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből 

Nógrád megye szlovák településeit bemutató fotóalbum elkészíttetése kiadásai fedezetére 
220 eFt-ot különít el, mely összeget a pályázati összeg megérkezéséig megelőlegez saját 
forrásból és felhatalmazza elnökét, hogy a feladat teljesítése érdekében szerződést kössön. 

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

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Komjáthi Gáborné: 
Felolvassa a Tücsök Zenekar fennállásának 20. évfordulója alkalmából megjelenő CD 100 
eFt-os támogatására benyújtott kérelmét.  
 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Bejelenti érintettségét, nem óhajt szavazni a Tücsök Zenekar támogatásáról. 
 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megkérdezi, hogy a testület elfogadja-e képviselőtársuk  érintettségre vonatkozó bejelentését? 
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta dr. Egyed Ferdinánd érintettségét, a 
szavazásból nem zárta ki és az alábbi határozatot hozta: 
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33/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: dr. Egyed Ferdinánd személyes érintettségének 
bejelentése 

 
HATÁROZAT 

 

 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Tücsök Zenekar 
támogatásának szavazásra bocsájtása előtt dr. Egyed Ferdinánd bejelentette személyes 
érintettségét. A testület az érintettet a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2012. (II.29.) NMSZNÖ határozat 52) pontja 
alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.  

A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal  

 
A testületi tagok részletesen egyeztetnek a támogatási szerződéskötés szabályok szerinti 
lebonyolításáról.  
 
A Tücsök Zenekar fennállásának 20. évfordulója alkalmából megjelentetendő CD 100 eFt-os 
támogatásában egyetértett a testület, azzal a kikötéssel, hogy  kedvezményezett a Salgótarjáni 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat lesz, az összeget a CD kiadásával kapcsolatos 
költségekre fordíthatják. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Ismerteti a határozati javaslatot, melyet a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással  
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
34/2012. (X.29.) NMSZNÖ          Tárgy: Tücsök Zenekar CD megjelentetésének támogatása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből 

utólagos elszámolással 100 eFt-tal kívánja támogatni a Tücsök Zenekar CD kiadását. A 
támogatási szerződésben a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mint 
kedvezményezett kerül megjelölésre. 

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

 

Felelős: Komjáthi Gáborné elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Komjáthi Gáborné: 
Számbaveszik az elkövetkező időszak rendezvényeit, eseményeit, egyeztetnek arról, hogy 
mely eseményen ki képviseli az önkormányzatot.  
 
Galajda Lászlóné: 
Hangsúlyozza, hogy a megrendelőt az utazás előtt ki kell tölteni. 
 
Bácskai Katalin: 
Átdolgozásra kerültek a különféle számviteli, ellenőrzési folyamatba épített szabályzatok. 
Gyakorlatilag azt a megoldást választották, hogy a gazdasági tevékenységet végző szervezet 
szabályzata került kiterjesztésre a megyei önkormányzatra, a szlovák ill. roma nemzetiségi 
önkormányzatra is. Elkészültek ezek a szabályzatok, a folyamatba épített ellenőrzést 
szabályozó keretjellegű dokumentum is elkészült. A dokumentumok írásban dr. Juhász 
Kingánál megtekinthetők, a nagy terjedelmük miatt nem praktikus a sokszorosításuk. A 
költségvetések és a beszámolók is ez alapján kerülnek összeállításra. Természetesen nem 
tartalmaz ez semmilyen különlegességet, csak mint amit a törvény és a vonatkozó 
kormányrendeletek. A munkát illetően pedig, a kis összegű költségvetés esetében is ugyazt a 
munkát el kell végezni, mint egy nagy összegű esetében. 
 
Komjáthi Gáborné: 
Megköszöni a munkát és a tájékoztatást. 
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?  
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

Komjáthi Gáborné Faludi László 
elnök jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 



 

a 26/2012. (X.29.) NMSZNÖ határozat 1. sz. melléklete 
 
 

Beszámoló a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkor mányzat 
2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesí téséről 

 
 
 

 
 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

adatok  Ft-ban 
 

MEGNEVEZÉS 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
2012. 09. 30-ig 

Bevétel összesen 787.000 2.609.000 3.172.526 
Ebből: állami támogatás    
           működési c.tám.ért.bevétel 419.000 2.159.000 2.526.974 
           működési c.pe.átv.áht.-on kívülről  82.000 645.548 
           Egyéb sajátos bevétel     4 

        előző évi pm.ig.vétele átvett pe. soron 368.000 368.000  
Kiadások összesen 787.000 2.609.000 1.712.439 
Ebből: személyi juttatás    
           munkaadói járulékok   13.500 
           dologi kiadás 787.000 2.509.000 1.598.939 
           támogatásértékű működési kiadás  100.000 100.000 
           működési célú pénzeszköz átadás    
           függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás    
  

 



Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. I-III. negyedévi mérlege

a 26/2012. (X.29..) NMSZNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
Eredeti ei. Módosított

előirányzat
Teljesítés

Teljesítés a
mód. Ei.
%-ában

Ssz. Kiadások
Eredeti ei. Módosított

előirányzat
Teljesítés

Teljesítés a
mód. Ei.
%-ában

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

419         2 159      2 527      117         2.
Munkaadótterhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

14         

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

82           646         788         3. Dologi kiadások 787         2 509         1 599    63,73           

4. Átadott pénzeszközök 100            100       100,00         

419         2 241      3 173      142         787         2 609         1 713    65,66           

4. Működési pénzmaradvány 368         368         -              

787         2 609      3 173      142         787         2 609        1 713    65,66          

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              -                -            -                  

-              -              -              -              -              -                -            -                  
7. Záró pénzkészlet 1 460    

787         2 609      3 173      142         787         2 609        3 173    65,66          

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2012. éiv költségvetési egyenleg

I-III. negyedévi alakulása

 Nyitó 
egyenleg 

 Bevétel  Kiadás  Záróegyenleg 

Január 368 192      -                  368 192             
Február 368 192      511 408      2 000          877 600             
Március 877 600      -                  104 380      773 220             
Április 773 220      17 380        5 400          785 200             
Május 785 200      -                  248 118      537 082             
Június 537 082      188 810      261 201      464 691             
Július 464 691      1 553 804   183 900      1 834 595          
Augusztus 1 834 595   240             572 370      1 262 465          
Szeptember 1 262 465   563 520      365 898      1 460 087          

MINDÖSSZESEN -                  3 203 354   1 743 267   -                         

Hónap
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                FT.



a 27/2012. (X. 29.) NMSZNÖ határozat 1.sz. melléklete 

 
 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének III. sz. módosítása 

 
 
 

 
 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 

adatok E Ft-ban 
 

MEGNEVEZÉS 
II. számú módosított 

előirányzat 
Módosítás III. számú módosított 

előirányzat 
I. Bevételek    
Működési bevétel    
Kamatbevétel    
Felhalmozási bevétel    
Támogatásértékű működési 
bevétel (államháztartáson belül) 

 
2159 

 
 

 
2159 

   Ebből általános működési 
támogatás 

 
429 

 
 

 
429 

  Ebből feladatalapú támogatás 1554  1554 
      Ebből pályázati támogatás 176  176 
Működési célú pénzeszköz átvétel 
(államháztartáson kívül) 

 
82 

 
+ 564 

 
646 

Működési célú pénzmaradvány 368  368 
Fejlesztési célú pénzmaradvány    
Bevétel összesen: 2609 + 564 3173 
    

II. Kiadások    
Személyi juttatások    
Munkaadót terhelő járulékok  + 14 14 
Dologi kiadások 2509 + 550 3059 
Támogatás értékű működési célú 
pénzeszköz átadás 
(államháztartáson belül) 

 
100 

 
 

 
100 

Működési célra átadott 
pénzeszközök (államháztartáson 
kívül) 

   

Kiadás összesen: 2609 + 564 3173 
 

 



Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. évi költségvetési mérlege

a 27/2012. (X.29.) NMSZNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
II.sz.

módosítás
Változás

III.sz.
módosítás

Ssz. Kiadások
II.sz.

módosítás
Változás

III.sz.
módosítás

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

2 159      2 159      2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14        14         

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

82           564         646         3. Dologi kiadások 2 509      550      3 059    

4. Átadott pénzeszközök 100         100       

2 241      2 805      2 609      3 173    

4. Működési pénzmaradvány 368         368         

2 609      -              3 173      2 609      -          3 173    

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              -          -            

-              -              -              -              -          -            

2 609      -              3 173      2 609      -          3 173    

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

 Nemzetiségi 
önkormányzat 

működési 
kiadása 

Kiadás összesen Bevétel Egyenleg

Január -                       368                

Február 2                 2                      511               877                

Március 87               87                    790                

Április 5                 5                      785                

Május 248             248                  537                

Június 261             261                  189               465                

Július 184             184                  1 554            1 835             

Augusztus 573             573                  1 262             

Szeptember 366             366                  564               1 460             

Október 3                 3                      1 457             

November 1 200          1 200               257                

December 257             257                  -                     

Összesen 3 186          3 186               

Várható maradvány -                       

MINDÖSSZESEN 3 186          3 186               


