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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2009. február 10. napján 16.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a szege-

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

 

 

Jelen vannak: Racskó Tamás, alelnök 

 Csirik György, 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 Pálné Makai Ildikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja. 

A testület 3 igen szavazattal Pálné Makai Ildikót 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. Kifizetések  

2. Az alelnök beszámolója az 51/2008. (XII.19) sz. határozat teljesítéséről  

3. Felkészülés az anyanyelvek napjára  

4. A Szegedi Szlovák Egyesület pályázati önrészének biztosítása  

 

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

Racskó Tamás kifejti, hogy a nemzetiségi társulás döntése alapján a tavalyi nemzetiségi mi-

kulásünnepség költségei közül az ajándékcsomagok költségét nem központilag állják, hanem 

az érintett kisebbségek maguk viselik. Ez a szlovák közösség esetén 13 500 Ft-ot jelent, ame-

lyet az önkormányzatnak kellene utólagosan megterítenie a Nemzetiségi Háznak. 

 

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

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

 

5/2009. (II.10) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

Az Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2008. évi nemzetiségi mikulásünnepség utófinanszíro-

zásaként 13 500 (tizenháromezer-ötszáz) Ft-ot átutal a Szegedi Nemzetiségi Önkormány-

zatok Társulása 12067008-00190233-00100009 számlaszámára. 

 

 

Racskó Tamás elmondja, hogy a korábbi évek hagyományához hasonlóan ez évben is lesz 

szlovák szekció a nemzetiségi bál keretén belül. Ennek 18 000 Ft-nyi költségét át kell utalni a 

rendező Nemzetiségi Háznak.  

 

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

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

 

6/2009. (II.10) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A 2009. évi nemzetiségi bál költségeihez a Szegedi Szlovák Önkormányzat 18 000 (tizen-

nyolcezer) Ft támogatással hozzájárul az összeg Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 

Társulása 12067008-00190233-00100009 számlaszámára való átutalásával. 
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2. napirendi pont 

Racskó Tamás beszámol arról, hogy 2008. február 6-ától megrendezésre került a Nemzetisé-

gek Háza szervezésében és az önkormányzat támogatásával, az 51/2008. (XII.19) sz. határo-

zatban megszövegezettek szerint, a „Nemzetiségeink képekben II.” c. fotókiállítás, amely 

pótlólagos forrásbevonást nem igényel. Az alelnök kéri, hogy a programteljesítésről szóló 

beszámoló elfogadásáról a testület hozzon határozatot.  

 

További hozzászólás nem érkezett. Az alelnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 3 

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

 

7/2009. (II.10) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja az alelnök beszámolóját ar-

ról, hogy a 51/2008. (XII.19) Szlovák Ö. sz. határozattal elfogadott, szegedi Nemzetiségi 

Szövetséggel kötött megállapodás keretében 2008. február 6-ai megnyitóval megrendezésre 

került a Nemzetiségek Házában a „Nemzetiségeink képekben II.” c. fotókiállítás. 

 

 

3. napirendi pont 

Racskó Tamás elmondja, hogy az idén február 27-én ismét megrendezésre kerül az anyanyel-

vek napja alkalmából szervezett irodalmi est, amelyet a szegedi nemzetiségek most is közö-

sen tartanak meg. A tavalyi alkalomhoz hasonlóan ezúttal is színvonalas blokkal kell készül-

nie a szlovák közösségnek, amelyben a vasárnapi iskola tanulói is részt vennének. A szerve-

zők által választott téma: gyermekversek, mondókák. Az anyagot február 20-áig kérik össze-

állítani és átadni, hogy azokból közös programfüzetet, ill. feliratozást lehessen készíteni. A 

feladat felelőse, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Pálné Makai Ildikó. Az alelnök kéri 

a testületet, hogy határozzon a 2009. évi anyanyelvek napja kapcsán. 

 

Módosítási javaslat nem érkezett. A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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8/2009. (II.10) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete felkéri Racskó Tamást, mint alelnököt, és Pálné 

Makai Ildikót, mint programfelelőst, hogy gondoskodjanak a 2009. február 27-ei anyanyelvek 

napja alkalmából a szegedi nemzetiségekkel közösen tartandó irodalmi est szlovák blokkjá-

nak összeállításáról, betanulásáról és előadásáról. A blokk anyagát szerkesztés és megje-

lentetés végett előzetesen juttassák el a szervezőkhöz az általuk kért határidőig. 

 

 

4. napirendi pont 

Racskó Tamás ismerteti, hogy Bencsik János, a Szegedi Szlovák Egyesület elnöke megkeres-

te abban a tárgyban, hogy az egyesület által anyaországi támogatókhoz beadandó programfi-

nanszírozási pályázatok önrészéhez az önkormányzat nyújtson támogatást. Ez a támogatás 

most nem további összegek átutalását jelentené, hanem a már korábban, a 31–34/2008. 

(XI.21) sz. határozatokkal cél szerint átadott összegek egy részének önrészként való feltünte-

tését. A vonatkozó pályázatokat év elején kell benyújtani, amikor az egyesület bankszámláján 

még nem jelentek meg az önrész alapjául szolgálható egyéb bevételek. Az elnyert pályázatok 

megvalósítása később során áttekintésre kerül, hogy az önrészként megjelölt összegek tény-

leges felhasználására szükség van-e, vagy az más, azóta rendelkezésre álló egyesületi forrá-

sokból finanszírozható, illetve az önkormányzat további pénzügyi támogatással vesz-e részt a 

programokban. Az érintett pályázati célok az egyesület éves programtervében szerepelnek 

(zárójelben a tervezett megvalósulás időpontja):  

– Nyári anyanyelvi tábor (július)  

– Szegedi szlovák filmhét és szeminárium (október)  

– Kirándulás Pozsonyba és a Kis-Kárpátokba (november)  

– „Naše najmilšie 3.” – a Magyar Rádió szlovák szerkesztősége által készített műsorok 

újabb gyűjteményes kiadása  

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozzon az önkormányzati hozzájárulások egyesületi 

önrészként való felhasználásáról. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás egyenként 
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szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

9/2009. (II.10) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szegedi Szlovák 

Egyesület a részére a 31–34/2008. (XI.21) Szlovák Ö. sz. határozatokkal átutalt cél szerinti 

hozzájárulásokat az egyesület 2009. évi programtervében szereplő eseményekre harmadik 

félhez benyújtott pályázatokban önrészként szerepeltesse. Ezzel a szóban forgó támogatá-

sok eredeti cél szerinti rendeltetése megmarad, azonban az önkormányzat nem zárkózik el 

attól, hogy az elnyert pályázatok és az egyesület jövő bevételeinek ismeretében, külön dön-

tés keretében átcsoportosítással, vagy új támogatás megítélésével a szóban forgó progra-

mok tényleges finanszírozásában részt vegyen.  

 

 

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, 2009. február 10.  

 

 

 ___________________________ _________________________ 
 Racskó Tamás Pálné Makai Ildikó 
 alelnök (jegyzőkönyvezető) jegyzőkönyv-hitelesítő 


