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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2008. december 4. 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, megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkormány-

zat 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 2008. évi feladatalapú támogatás kiegészítő összegének előirányzatba állítása 

2. Tájékoztató a pénzügyi előirányzat módosítás utáni adatairól  

3. Szeged M. J. V. Ö. 2009. évi költségvetési koncepciótervezetének véleményezése 

 

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

Racskó Tamás ismerteti, hogy feladatalapú támogatásként az önkormányzat kapott újabb 15 

ezer forintot. Ennek forrása – meg nem erősített híresztelések szerint az –, hogy feloszlott 

kisebbségi önkormányzatok „megmaradt” támogatását osztják el most a még talpon maradtak 

között megszerzett pontok arányában. 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: 

 

49/2008. (XII.4) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2008. évi feladatalapú támogatás kiegészítő összegé-

nek pénzügyi előirányzatba állításáról az alábbiak szerint határoz: 

Támogatásértékű bevétel   
Támogatásértékű működési bevétel   

46625 Állami támogatásértékű bevétel 15 E Ft  
   
Működési kiadások   

55219 Egyéb üzemeltetés  15 E Ft 
 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás tájékoztatásul közli az egyes előirányzatok eredeti, ill. a módosítások utáni 

összehasonlító adatait. 

 Eredeti Módosított 
 előirányzat (ezer Ft) 

Bevételek   

Működési bevételek   
 Intézményi működési bevételek  17 
Támogatásértékű bevételek   
 Támogatásértékű működési bevételek   

  Állami támogatásértékű bevételek  1023 
  Egyéb támogatásértékű bevételek 730 730 
Véglegesen átvett pénzeszközök   
 Működési célra átvett pénzeszközök   

  Egyéb átvett pénzeszközök  50 
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Pénzforgalom nélküli bevétel   
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  644 

Összesen 730 2464 
   

Kiadások   

Működési kiadások   
 Személyi juttatás  603 
 Dologi kiadás 615 1111 
 Egyéb folyó kiadás 5 5 
 Pénzeszközátadás államháztartáson kívül 110 745 

Összesen 730 2464 
 

3. napirendi pont 

Racskó Tamás előadja, hogy 2008. november 25-én kapta kézhez Szeged város 2009. évi 

költségvetési koncepciótervezetét véleményezésre azzal, hogy a vélemény két napon belül 

juttatandó el a polgármesternek. Ennyi idő alatt nem lehet e tárgyban formális képviselőtestü-

leti ülést összehívni, így az önkormányzat véleménye e-mailes és telefonos egyeztetéssel állt 

össze. Emlékeztetőül: a koncepciótervezet az önkormányzat tekintetében nem tartalmaz új-

donságot, mivel már a 43/2008. (XI.21) határozatban a 2008. évi számokkal azonosan lett 

tervezve a bevételi oldal; és ez a koncepciótervezetben így is jelenik meg. Ugyanakkor a 

Nemzetiségek Háza kérte a városi hozzájárulás 2009. évi emelését, de a tervezet ezt nem tá-

mogatja. A véleményben ennek megfelelően az önkormányzat támogatatta a város 2009. évi 

költségvetési koncepciótervezetét, de jelezte, hogy a Nemzetiségi Ház támogatási mértékét 

csak a jövőre nehezülő pénzügyi kondíciók miatt fogadja el. Racskó tamás kéri, hogy az in-

formálisan már egyeztettet véleményt a testület most formális határozattal erősítse meg. 

 

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

 

50/2008. (XII.4) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi az ön-

kormányzat által a Szegedi Megyei Jogú Város polgármesterének a Szeged M. J. V. Ö. 

2009. évi költségvetési koncepciótervezete véleményezésének tárgyában tett, 2008. no-

vember 24-ei dátumú megkeresésére adott, 2008. november 25-ei keltezésű, fenntartással 

támogató választ. 
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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, 2008. december 4. 

 

 

 

 

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


