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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2008. december 19. 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 szegedi Nemzetiségi Szövetséggel kötendő programfinanszírozási megállapodás 

megvitatása 

 

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

Racskó Tamás ismerteti, hogy az ez évben a Nemzetiségek Házában tervezett „Nemzetisége-

ink képekben II.” c. kiállítást – amely a 2008. január 17-én hasonló címmel megrendezett 

kiállítás folytatása – nem sikerült 2008-ban megtartani, így az esemény áthúzódik a jövő év-

re. Ezzel együtt nemcsak a program, hanem az annak finanszírozására 2008-ban tervezett 

összegnek is át kell kerülni 2009-re. A korábbi évek gyakorlatával szemben azonban olyan 

tájékoztatást kapott az önkormányzat, hogy bizonyos kötelezettségvállalások automatikusan 

nem vihetők át a következő évre, hanem azokat formális megállapodásokkal kell lekötni, kü-

lönben a maradványt elvonják. A jelzett elvonás a jelen jogszabályi környezetben a kisebbsé-

gi ombudsman véleménye szerint is jogellenes, mivel az önkormányzat költségvetésében nem 

különülnek el a különböző bevételek, így nem lehet tudni, hogy az év végi pénzmaradvány az 

állam által elvonható költségvetési támogatásból maradt-es meg, vagy egyéb forrásból, amely 

elvonására nincs jogi alap. Nem kockáztatható, hogy az állam a jogellenesség ellenére is el-

vonja a fenti áthúzódó program fedezetét, ezért az alelnök javasolja, hogy az önkormányzat 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) korm. rendelet 2. §-ának 67. 

pontja alapján járjon el, és a szóban forgó 75 ezer Ft-nyi összegre a Nemzetiségi Szövetség-

gel megállapodást kössön a mellékelt szöveg szerint. Mivel a pénzmaradvány tételesen még 

nincs kiszámítva, így Racskó Tamás javasolja, hogy amennyiben az nem fedezné a kötele-

zettségvállalást, úgy a hiányzó részt a jövő évi költségvetésben különítsék el erre a célra. Az 

alelnök ilyen értelmű, a megállapodás aláírására felhatalmazó határozat meghozatalát kéri.  

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

 

51/2008. (XII.19) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat elfogadta a szegedi Nemzetiségi Szövetséggel kötendő, 

e határozat mellékletét képező programfinanszírozási és –megvalósítási megállapodást, és 

felhatalmazza az elnököt annak aláírására. A végrehajtás tekintetében a testület úgy hatá-

roz, hogy amennyiben a megállapodásban szereplő, 2008. évről 2009-re áthúzódó 75 ezer 

Ft-nyi kötelezettségvállalásra az önkormányzat 2008. év végi pénzmaradványa nem lenne 

elegendő, úgy a hiányzó részt a 2009. évi költségvetés terhére kell biztosítani. 
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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 19. 

 

 

 

 

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


