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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült 2009. július 29. napján 15.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a szegedi 

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

 

 

Jelen vannak: Racskó Tamás, elnökhelyettes 

 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. A 2009. évi anyanyelvi tábor támogatása  

2. Szincsok György új regénye megjelenésének támogatása  

 

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

Racskó Tamás kifejti, hogy az önkormányzat és a Szegedi Szlovákok Egyesülete szóbeli 

megállapodása alapján az önkormányzat az egyesület szervezésében 2009. július 12–19 kö-

zött megtartott nyári intenzív nyelvtábor szállítási és tanítási költségeihez utófinanszírozás 

formájában hozzájárul. Ez az összeg az egyesület kalkulációi szerint 250 ezer forint. Az el-

nökhelyettes javasolja ennek kifizetését.  

 

A testület 3 igen szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

23/2009. (VII.29) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2009. évi nyári anyanyelvi tábor költségeihez 250 000 

(kétszázötvenezer) Ft támogatással hozzájárul az összeg Szegedi Szlovákok Egyesületének 

57400217-10110629 számú számlájára (Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet) való átuta-

lásával.  

 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás kifejti, hogy Szincsok György szlovák származású író, újságíró, kritikus, aki 

2007. november 30-án Menekülés c. regényének bemutatóját a Nemzetiségek Házában tartot-

ta, megkereste az önkormányzat vezetőségét, hogy lenne-e lehetőség a 2009 őszén megjelenő 

új, Play c. regénye kiadásának támogatására. Az elnökhelyettes javasolja, hogy 40 ezer Ft 

összeggel járuljon hozzá az önkormányzat a regény megjelentetéséhez azzal a kikötéssel, 

hogy a szerző a 2007 évihez hasonlóan könyvbemutatót tart, illetve a támogatás ténye a 

könyvben feltüntetésre kerül.  

 

A testület 3 igen szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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24/2009. (VII.29) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 40 000 (negyvenezer) Ft támogatással hozzájárul 

Szincsok György Play c. regényének kiadásához az összeg 10918001-00000049-26650006 

számú kiadói számlára (UniCredit bank) való átutalásával, a közleményrovatban „Szincsok 

György Play c. regénye kiadására” megjelöléssel. A támogatás ellenértékeként a szerző 

könyvbemutatót tart a szegedi szlovák közösségnek, illetve a támogatás tényét feltünteti a 

könyv címnegyedívén. 

 

 

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, 2009. július 29. 

 

 

 

 

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


