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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2010. november 11. napján 16.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a szegedi Nemzetiségek 

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

 

Jelen vannak: Csirik György, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, elnökhelyettes

 Mataisz Istvánné, tag  

 Racskó Tamás, elnök  

 

Racskó Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkormányzat 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 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása  

2. A testületi szóvivő megválasztása  

3. A gazdasági vezető megválasztása  

4. Kifizetések  

 

A testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

1. napirendi pont 

Racskó Tamás elmondja, hogy a 2010. évi városi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan dr. Solymos László 

alpolgármester megkereste levélben őt, mint az önkormányzat elnökét, hogy tájékoztatást és javaslatot kapjon 

„az [Szeged M. J. V.] Önkormányzat 2010. évi feladatellátásra tekintettel [,] a kisebbségi önkormányzat várható 

bevételeiről[,] és kiadásairól”. Ennek határideje 2010. november 15., és ez indokolta az ülés összehívását. Racs-

kó Tamás javasolja, hogy a kiadások szerkezetének megtartása mellett az önkormányzat jelezze az igényét a 
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múlt évi kb. 5%-os inflációval emelt támogatásra. Az ilyen tartalmú válaszlevél megírásához az elnök a képvise-

lőtestület támogatását kéri. A testület 4 igen szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

32/2010. (XI.11) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat felhatalmazza Racskó Tamás elnököt, hogy a Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata alpolgármesterének a 2010. évi költségvetés-tervezése tárgyában írt, a Szegedi Szlovák Ön-

kormányzat 2011. évi várható bevételeiről és kiadásairól tájékoztatást és javaslatot kérő megkeresésére az aláb-

biak szerint válaszoljon.  

(1) A Szegedi Szlovák Önkormányzatnak önálló bevétele nincs, és a támogatások sokévi változatlan bázisalapú 

mértéke után 2011. évben inflációval korrigált bevételekre tesz javaslatot.  

(2) A Szegedi Szlovák Önkormányzat 2011-ben az előző évi kiadásszerkezettel egyező költségvetést tervez.  

 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás javasolja, hogy a módosított szmsz-nek megfelelően a testület válassza meg a testületi szóvivőt. 

Erre a tisztségre Mataisz Istvánnét javasolja. Több személyi javaslat nem érkezett. Mataisz Istvánné a felkérést 

elvállalja. A testület 4 igen szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

33/2010. (XI.11) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata 68. pontja lapján testületi szóvivőnek 

Mataisz Istvánnét választotta meg. 

 

3. napirendi pont 

Racskó Tamás javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan a testület jelöljön ki gazdasági vezetőt. Erre a tiszt-

ségre változatlanul dr. Ocsovszki Imrét javasolja azzal, hogy így egyesül az elnökhelyettesi és a gazdasági veze-

tői funkció. Több személyi javaslat nem érkezett. Dr. Ocsovszki Imre a felkérést elvállalja. A testület 4 igen 

szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

34/2010. (XI.11) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata 69. pontja lapján gazdasági vezetőnek 

dr. Ocsovszki Imrét választotta meg. 
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4. napirendi pont 

Racskó Tamás elmondja, hogy az utóbbi években mindig novemberben lettek átutalva a következő évre vonat-

kozó nemzetiségi társulási és szövetségi díjak. Javasolja, hogy ez évben is legyen így, azzal, hogy a társulásban 

hozott döntésnek megfelelően a Nemzetiségek Házának fizetett telekommunikációs költségek mostantól elkülö-

nülten lesznek kezelve, és azok csak jövő évben, az új társulási szabályzatok elkészülte után kerülnek kiegyenlí-

tésre. A most átutalandó összegek: a Nemzetiségek Háza 2010. évi működési költségeire 250 000 Ft, a Nemzeti-

ségi Szövetség tagdíjára (önkormányzat és egyesület együtt): 35 000 Ft. A testület 4–4 igen szavazattal a fentie-

ket elfogadta, és a következő határozatokat hozta: 

 

35/2010. (XI.11) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

(1) Az Szegedi Szlovák Önkormányzat a Nemzetségek Háza 2011. évi működtetésére 250 000 (kétszázötven-

ezer) Ft éves hozzájárulást átutal a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 12067008-00190233-

00100009 számlaszámára „Nemzetségek Háza 2011. évi hozzájárulás telekommunikációs költségek nélkül” 

közleménnyel. 

(2) A Szegedi Szlovák Önkormányzat az ezévi költségvetéséből további 200 000 Ft-ot jövő évre áthúzódó köte-

lezettségvállalásként kezel a Nemzetiségi Ház 2011. évi telekommunikációs költségeire fenntartva.  

 

36/2009. (XI.11) Szlovák Ö.  

H A T Á R O Z A T  

Az Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2011. évi 35 000 (harmincötezer) Ft tagdíját átutalja a Nemzetiségi Szövet-

ség 12067008-00372580-00100004 számlaszámára „Szlovák önkormányzat és egyesület 2011. évi tagdíja” 

közleménnyel. 

 

 

Racskó Tamás megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e további kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolat-

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

Megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, több napirendi pont nem lévén az ülést bezárja. 

 

Szeged, 2010. november 11.  

 

 

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


