
 
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.szegediszlovakok.hu 
E-mail: onkormanyzat@szegediszlovakok.hu  E-mail: samosprava@szegediszlovakok.hu 

 
 

M E G H Í V Ó  

 

 

 

Szegedi Szlovák Önkormányzat 2008. március 13-án 16.00 órai kezdettel taggyűlést tart, 

melyre ezúton meghívom. Az ülés 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 Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az önkor-

mányzat 2007. évi közmeghallgatásának elmaradásával kapcsolatban  

 

 

 

Szeged, 2008. március 3. 

 

  ___________________________ 
  Racskó Tamás 
  alelnök 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2008. március 13. 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 

 Dr. Ocsovszki Imre, tag 

 Pálné Makai Ildikó, tag 

 

Racskó Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkormány-

zat 3 fő jelenlétével határozatképes.  

 

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

A testület 3 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 Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az önkor-

mányzat 2007. évi közmeghallgatásának elmaradásával kapcsolatban  

 

A testület 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
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1. napirendi pont 

Racskó Tamás megemlíti, hogy a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (DARKH) 

2008. február 13-ai dátummal törvényességi észrevételt küldött az önkormányzatnak, mert a 

beküldött jegyzőkönyvek alapján a DARKH úgy találta, hogy az önkormányzat 2007-ben 

nem tartott közmeghallgatást, pedig a nemzetiségi törvény szerint évente legalább egyet tar-

tani kell. Ezt az észrevételt a képviselőtestületnek meg kell tárgyalnia, és ennek eredményről 

2008. március 31-ig a DARKH-ot tájékoztatni kell. 

Racskó Tamás elmondja, hogy vizsgálatot folytatatott le, és ennek alapján a törvényességi 

észrevétel jogos, valóban nem volt 2007-ben ilyen alkalom. A közmeghallgatás időpontját a 

helyi sajtóban közzé kell tenni, így azt a hirdetési díj terheli. Ennek minimalizálására a ko-

rábbi évek gyakorlata az volt, hogy a Nemzetiségi Szövetség gárdája szervezte meg a köz-

meghallgatást egyszerre minden kisebbségnek, így a hirdetési díjat meg lehetett osztani. Ta-

valy azonban a közös szervezés elmaradt, és nem csak a szlovák önkormányzat, hanem más 

kisebbségi önkormányzat is elfelejtette ezt időben pótolni.  

Racskó Tamás tájékoztat, hogy részben a törvényességi észrevétel hatására az ez évi közös 

szervezés nem maradt el, és az éves közmeghallgatást közvetlenül ezután az ülés után tartja 

az önkormányzat. 

Racskó Tamás javasolja, hogy az önkormányzat fogadjon el egy határozatot, amelyben a hiá-

nyosságot elismeri, és egyben felszólítja az önkormányzat elnökségét, hogy a jövőben figyel-

jen oda a közmeghallgatásra akkor is, ha a közös szervezés akadozik. 

 

Módosítási javaslat nem érkezett. Az alelnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 3 

igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

13/2008. (III.13) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális 

Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét arról, hogy az önkormányzat 2007-ben 

nem tartotta meg az éves kötelező közmeghallgatását.  

A képviselőtestület az alelnök beszámolója alapján megállapítja a fenti törvényességi észre-

vétel helytállóságát, azt elfogadja.  
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A képviselőtestület a törvényességi észrevételre adott intézkedésként felszólítja az önkor-

mányzat elnökét – illetve a szervezeti és működési szabályzat szerinti mindenkori helyettesí-

tőjét –, hogy minden évben legkésőbb március 1-jéig tegyen lépéseket az éves közmeghall-

gatás meghirdetése tárgyában, akár a város többi kisebbségi önkormányzatával közösen, 

akár önállóan. A megtett intézkedésekről és a közmeghallgatás meghirdetésre kerülő helyé-

ről és időpontjáról az elnök a közmeghallgatás meghirdetése előtt, de legkésőbb minden év 

március 15-éig számoljon be a képviselőtestületnek. 

 

 

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. Megál-

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

nem lévén az ülést bezárja. 

 

 

Szeged, 2008. március 13.  

 

 

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


