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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2008. december 30. napján 15.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a sze-

gedi Nemzetiségek Házában (Szeged, Osztróvszky u. 6.) tartott képviselő-testületi ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Racskó Tamás, alelnök 

 Csirik György, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, tag 

 Pálné Makai Ildikó, tag 

 

Racskó Tamás köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkor-

mányzat 4 fő jelenlétével határozatképes.  

 

A Szegedi Szlovák Önkormányzat Dr. Ocsovszki Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja. 

A testület 4 igen szavazattal Dr. Ocsovszki Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Racskó Tamás javaslatot tesz a meghívó alapján a napirend elfogadására. Módosítási javaslat 

nem érkezett, így Racskó Tamás felteszi az alábbi napirendet szavazásra: 

 

1. A pénzügyi előirányzatok módosítása a Magyar Államkincstár értesítése alapján 

2. Tájékoztató az előirányzatok módosítás utáni helyzetéről 

 

A testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
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1. napirendi pont 

Racskó Tamás ismerteti, hogy a különböző pénzügyi kalkulációk a kerekítéshalmozódást 

eltérően kezelik, ezért a városi költségvetésben a kisebbségi önkormányzatok mindösszesenje 

ezer Ft-os egységekben számolva 1, azaz egy egységgel eltér a Magyar Államkincstár 

(MÁK) számításától. Ez azért van, mert a kiegészítő feladatalapú támogatások [vö. 49/2008 

(XII.4) határozat] nem ezer Ft-ra kerekítve érkeztek, viszont ezer Ft-ra kerekítve kell azokat 

az előirányzatba állítani. Minthogy a MÁK maga az ignoráns, „tévedhetetlen” és megingatha-

tatlan bürokrácia, így mindenki más kénytelen meghajolni előtte: ebben az esetben a szlovák 

önkormányzat húzta a legrövidebbet. Az államnak és szerveinek ezen irracionális, önellent-

mondó és élettől elrugaszkodott eljárása miatt kell most 1, azaz egy egységnyi eltérés miatt 

soron kívüli, retropasszív ülést tartani; lévén ekkora formai eltérés sokkal súlyosabb problé-

ma, mint amúgy a jogállamisági kellékeinek érdemi megtartása. Nem egyetértően, de a kény-

szerek hatása alatt az alelnök az ismertetett költségvetési módosítást ezennel a testület elé 

terjeszti. 

 

Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 3 

igen szavazattal, tartózkodás nélkül, Racskó Tamás ellenszavazatával a javaslatot elfogadta, 

és a következő határozatot hozta: 

 

 

54/2008. (XII.30) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a Magyar Államkincstár értesítése alapján a pénzügyi 

előirányzata tekintetében a következők szerint határoz: 

 

Támogatásértékű bevétel   
Támogatásértékű működési bevétel   

46625 Állami támogatásértékű bevétel 1 E Ft  
   
Működési kiadások   

55219 Egyéb üzemeltetés  1 E Ft 
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2. napirendi pont 

Racskó Tamás a testületnek összegzi az előirányzatok aktuális állapotát a módosítás után: 

 

   Eredeti Módosított 

   előirányzat (E Ft) 

Működési bevételek   

 Intézményi működési bevételek – 57 

Támogatásértékű bevétel   

 Támogatásértékű működési bevétel   

  Állami támogatásértékű működési bevétel – 1024 

  Egyéb támogatásértékű működési bevétel 730 730 

Működési célra átvett pénzeszközök   

 Egyéb átvett pénzeszközök – 50 

Pénzforgalom nélküli bevétel   

 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele – 664 

Összesen: 730 2505 

     

Működési kiadások   

 Személyi juttatás – 188 

 Dologi kiadás 615 150 

 Folyó kiadás 5 5 

 Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadás 110 2162 

Összesen: 730 2505 
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Racskó Tamás megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolat-

ban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, és javaslat. Meg-

állapítja, hogy nincs. Megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, több napirendi 

pont nem lévén az ülést bezárja. 

 

 

Szeged, 2008. december 30. 

 

 

 

 ___________________________ _________________________ 
 Racskó Tamás Dr. Ocsovszki Imre  
 alelnök (jegyzőkönyvezető) jegyzőkönyv-hitelesítő 


