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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2010. december 17. napján 16.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a Szegedi Tudomány-

egyetem Egyetemi Számítóközpontjában (Szeged, Árpád tér 2.) tartott képviselő-testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: Csirik György, tag 

 Mataisz Istvánné, tag  

 Dr. Ocsovszki Imre, alelnök 

 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 2009. évi feladatalapú támogatás kiegészítő összegének előirányzatba állítása  

2. Elnöki tájékoztató a 2010. december 10-ei városi közgyűlésen tett felszólalásról  

 

A testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

1. napirendi pont 

Racskó Tamás ismerteti, hogy a tavalyhoz hasonlóan, vélhetően az ez évben „megmaradt” központi keret fel-

osztásaként az önkormányzat a pénzügyi év zárása előtti utolsó pillanatban kapott újabb 14 ezer forint kiegészítő 

feladatalapú támogatást. Ahhoz azonban, hogy ezt az összeget az önkormányzat felhasználhassa, határozattal be 

kell állítani a pénzügyi előirányzatba. Javasolja, hogy az egész összeg kerüljön az „egyéb üzemeltetés” rovatba. 

A testület 4 igen szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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48/2010. (XII.17) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2010. évi feladatalapú támogatás kiegészítő összegének pénzügyi előirány-

zatba állításáról az alábbiak szerint határoz: 

Feladatalapú működési támogatás    
 Támogatásértékű bevétel   

46425 Állami támogatásértékű bevétel 14 E Ft  
   
Működési kiadás   
 Dologi kiadás   

5522991 Egyéb üzemeltetés  14 E Ft 
 

Racskó Tamás tájékoztatásul közli az egyes előirányzatok eredeti, ill. a fenti módosítás utáni összehasonlító 

adatait. 

 Eredeti Módosított 
 előirányzat (ezer Ft) 

Bevételek   

Működési bevételek   
 Intézményi működési bevételek  9 
Támogatásértékű bevételek   
 Támogatásértékű működési bevételek   

  Állami támogatásértékű bevételek 566 932 
  Egyéb támogatásértékű bevételek 730 730 
Pénzforgalom nélküli bevételek   
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  86 

Összesen 1296 1757 
   

Kiadások   

Működési kiadások   
 Személyi juttatás 140 174 
 Dologi kiadás 220 295 
 Pénzeszközátadás 936 1288 

Összesen 1296 1757 
  

2. napirendi pont 

Racskó Tamás beszámol arról, hogy 2010. december 10-én napirend előtt felszólalt a városi közgyűlés ülésén. 

Ennek során szlovákul és magyarul bemutatta az újjá választott városi közgyűlésnek a szegedi szlovák közössé-

get és a közösség előtt álló legfőbb problémákat.  

Az elnök kéri, hogy a képviselők határozatban fejezzék ki egyetértésüket az elhangzottakkal. A testület 4 igen 

szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

49/2010. (XII.17) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az elnök 2010. decem-

ber 10-én napirend előtt felszólalt Szeged Megyei Jogú Város közgyűlésének ülésén. A képviselőtestület egyet-

ért azzal, hogy az elnök szlovákul és magyarul bemutatta az újjá választott városi közgyűlésnek a szegedi szlo-
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vák közösséget és a közösség előtt álló legfőbb problémákat, valamint ezek megoldásához együttmunkálkodást 

és a városi közgyűlés támogatását kérte.  

A képviselőtestület külön kiemeli a felszólalás szlovák nyelvét, amivel a közösség anyanyelve megjelent a városi 

közigazgatási, politikai szcénában is.  

 

 

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. december 17.  

 

 

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


