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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2011. július 21. napján 16.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a Szegedi Tudományegyetem 

Egyetemi Számítóközpontjában (Szeged, Árpád tér 2.) tartott képviselő-testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: Csirik György, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, alelnök

 Racskó Tamás, elnök  

 

Racskó Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkormányzat 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 

az elnök felteszi az alábbi napirendet szavazásra: 

 

1. Hozzájárulás a nyári intenzív nyelvtáborhoz 

2. Hozzájárulás a vasárnapi iskola tanügyi költségeihez  

3. Hozzájárulás az anyaországi színházi előadás költségeihez  

 

A testület 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. napirendi pont 

Racskó Tamás javasolja, hogy a szokásos nyári intenzív nyelvtábor költségeihez a szokás szerint járuljon hozzá 

az önkormányzat a szervező egyesületen keresztül. Az előterjesztés meghallgatása után a testület azt 3 igen 

szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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24/2011. (VII.21) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2/2011. (II.1) Sz. Szlk. Ö. sz. határozata mellékletének V. pontjában megje-

lölt több éves kötelezettségvállalás terhére a Szegedi Szlovákok Egyesületével közösen fenntartott vasárnapi 

iskola 2011. évi nyári intenzív anyaországi nyelvtábor költségeihez 90 000 (kilencvenezer) Ft-tal hozzájárul. Az 

összeg a Szegedi Szlovákok Egyesületének 57400217-10110629 számú számlájára (Fontana Credit Takarék-

szövetkezet) utalandó át „Működési hozzájárulás a 2011. évi nyári nyelvtáborhoz” megjelöléssel. 

 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás felveti, hogy részfenntartóként az önkormányzat járuljon hozzá a vasárnapi iskola tanügyi költ-

ségeihez, mivel az egyesület erre vonatkozó pályázata el lett utasítva. Az előterjesztés meghallgatása után a 

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

 

25/2011. (VII.21) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a 2/2011. (II.1) Sz. Szlk. Ö. sz. határozata mellékletének V. pontjában megje-

lölt több éves kötelezettségvállalás terhére a Szegedi Szlovákok Egyesületével közösen fenntartott vasárnapi 

iskola tanügyi költségeihez 75 000 (hetvenötezer) Ft-tal hozzájárul. Az összeg a Szegedi Szlovákok Egyesületé-

nek 57400217-10110629 számú számlájára (Fontana Credit Takarékszövetkezet) utalandó át „Működési hozzá-

járulás a vasárnapi iskola tanügyi költségeihez” megjelöléssel. 

 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás kifejti, hogy az egyesület pályázott anyaországi színházi előadás finanszírozására, de a pályázatot 

elutasították. Javasolja, hogy a hiányzó források egy részét az önkormányzat állja. Az előterjesztés meghallgatá-

sa után a testület azt 3 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

26/2011. (VII.21) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat támogatja a Szegedi Szlovákok Egyesületének azon kezdeményezését, hogy 

a szegedi szlovákság anyaországi színházi előadáson vehessen részt. A közös események ráeső költségeihez 

az önkormányzat 40 000 (negyvenezer) Ft-tal járul hozzá. Az összeg a Szegedi Szlovákok Egyesületének 

57400217-10110629 számú számlájára (Fontana Credit Takarékszövetkezet) utalandó át „Hozzájárulás az 

anyaországi színházi előadás költségeihez” megjelöléssel. 
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Racskó Tamás megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e további kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolat-

ban. 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, 2011. július 21.  

 

 

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


