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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2008. május 14. napján 16.30 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a szegedi 

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

 

Jelen vannak: Racskó Tamás, alelnök 

 Csirik György, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, 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. Döntés a 2008. évi feladatarányos támogatás felosztásáról 

 

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

Racskó Tamás elmondja, hogy a települési önkormányzat számlájára megérkezett a kisebb-

ségi önkormányzatok tárgyévi feladatarányos támogatásának összege. Ez a szlovák önkor-

mányzat esetén 453 110 Ft-ot jelent. Erről azonban a települési önkormányzat sem kapott 

hivatalos tájékoztatást, ők is csak egy weblapról tájékozódnak. Ennek ellenére az ügyben 

gyorsan kell lépni, mert az összeget 8 napon belül tovább kell utalniuk a kisebbségi önkor-

mányzatoknak, ehhez pedig az összeget fel kell osztani az előirányzatok közt. A rendelkezés-

re álló rövid idő alatt pontos tervezés nem volt lehetséges, ezen kívül figyelembe kell venni, 

hogy ez az összeg csak működési kiadásokra fordítható. Így a DARKH április 23-ai állásfog-

lalásában megemlített rezsire és költségtérítésre lett a terv szerint a feladatarányos támogatás 

felosztva: egyéb üzemeltetésre 125 E Ft, amihez jön 25 E Ft áfa, valamint állományba nem 

tartozók juttatására 303 E Ft. 

Racskó Tamás tájékoztatást ad, hogy amennyiben a testület a fenti számokat elfogadja, akkor 

a módosítás után az előirányzatok az alábbiak szerint fognak alakulni: 

 Eredeti Módosított 

 előirányzat 

Személyi juttatás  603 E Ft 

Dologi juttatás 615 E Ft 1 664 E Ft 

Folyó kiadás 5 E Ft 5 E Ft 

Pénzeszközátadás 110 E Ft 110 E Ft 

 730 E Ft 2 382 E Ft 

 

Racskó Tamás megjegyzi, hogy a fenti számok ugyan kiegyensúlyozatlanok, de nem lehetett 

korábban betervezni a feladatarányos támogatást, egy olyan pénzforrást, amelynek összege és 

rendelkezésre állásának időpontja teljesen ismeretlen. Ezért más összegekből is kellett koráb-

ban a működésre hagyni. Az új helyzetnek megfelelően, amikor nem ilyen rohamtempóban 

kell lépni, készül majd egy előirányzat-módosítás, amelyben a más forrásokból a működésre 

betervezett keretet egyéb szükséges rovatra át tudja csoportosítani az önkormányzat. Most 

Racskó Tamás a fenti számokkal javasolja elfogadni a feladatalapú támogatás felosztását. 
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Módosítási javaslat nem érkezett. Az alelnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 3 

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

 

20/2008. (V.14) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2008. évi feladatalapú támogatás összegének felosztá-

sát az alábbiakban állapítja meg: 

2008. évi feladatalapú támogatás   

46425 Állami támogatás 453 E Ft  

Személyi juttatás   

52225 Állományba nem tartozók juttatása  303 E Ft 

Dologi kiadások   

55219 Egyéb üzemeltetés  125 E Ft 

56111 Áfa  25 E Ft 

Dologi kiadások összesen  150 E Ft 

 

 

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

zottakkal kapcsolatban. 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, 2008. május 14.  

 

 

 

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


