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M E G H Í V Ó  

 

 

 

 

Szegedi Szlovák Önkormányzat 2007. november 28-án 16.00 órai kezdettel taggyűlést tart, 

melyre ezúton meghívom, helye a szegedi Nemzetiségek Háza (Szeged, Osztróvszky u. 6.)  

 

 

J A V A S O L T  N A P I R E N D  

 

1. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának 

véleményezése 

 

 

 

Szeged, 2007. november 28. 

 

  ___________________________ 
  Racskó Tamás 
  alelnök 
 



 
Szegedi Szlovák Önkormányzat  Segedínska slovenská samospráva 
Cím: Nemzetiségek Háza  Adresa: Dom národností 
6721 Szeged, Osztróvszky u. 6.  ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 
Tel: (62) 424-248, 424-249   Tel: +36 / 62 / 424-248, 424-249 
Fax: (62) 547-966   Fax +36 / 62 / 547-966 
Web: www.szegediszlovakok.hu  Web: www.segedinskislovaci.hu 
E-mail: onkormanyzat@szegediszlovakok.hu  E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu 

 

� 1 � 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2007. november 28. napján 16.00 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 Csirik Györgyöt jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja. 

A testület 4 igen szavazattal Csirik Györgyöt 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 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának 

véleményezése 

 

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

Racskó Tamás elmondja, hogy Makai Ildikó ma a polgármesteri hivatal közgazdasági irodá-

ján egy levelet vett át, amelyben a polgármester holnapi határidővel kéri a szlovák önkor-

mányzat véleményét a város jövő évi költségvetési koncepciójának tervezetéről. Ez a sürgős 

feladat indokolta a testület egy napon belüli, rendkívüli telefonos összehívását. Racskó Ta-

más megköszöni a képviselőknek, hogy ily módon, a szervezeti és működési szabályzat rög-

zítette határidőktől eltekintve lehetővé tették az ülés megtartását és a döntés meghozatalát.  

 

Racskó Tamás tájékoztatást ad arról, hogy a polgármesteri levélben kifejtett koncepció sze-

rint a jövő évi állami támogatás mértéke és juttatásának módja még ismeretlen, azt a most 

éppen tárgyalt költségvetési törvény és egy jövő évben meghozandó kormányrendelet hatá-

rozza meg. Egyelőre azt tudni, hogy a tavalyihoz képest országosan 222 millió forinttal na-

gyobb összeget irányoz elő a jövő évi költségvetés. Az városi önkormányzat részéről a jövő 

évi támogatás a tavalyi évvel egyezően került a koncepciótervezetben meghatározásra, míg a 

Nemzetiségek Háza egy millió Ft-tal többet kap. 

 

Racskó Tamás úgy véli, hogy nincs igazán realitása az itt előtártaknál több támogatást kihar-

colni, így javasolja, hogy a testület hatalmazza fel őt, hogy a szlovák önkormányzat nevében 

a város jövő évi költségvetési koncepcióját támogató levelet küldjön a polgármesternek. 

 

Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

18/2007. (11.28) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat felhatalmazza Racskó Tamás alelnököt, hogy Szeged 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Dr. Bodka László polgármester által leírt 2008. évi 

költségvetési koncepciójáról támogató levelet küldjön. 
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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, 2007. november 28.

 

 

 ___________________________ _________________________ 
 Racskó Tamás Csirik György 
 alelnök (jegyzőkönyvezető) jegyzőkönyv-hitelesítő 
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