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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2011. november 18. napján 16.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzat elnökének magánlakásán 

(Szeged, Lomnici u. 27/A) tartott képviselő-testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: Mataisz Istvánné, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, elnökhelyettes 

 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. Tájékoztatásul elmondja, hogy azért 

kellett a megjelölt témában az szmsz-től eltérő sürgősséggel az ülést összehívni, mert a települési önkormányzat 

november 18-ára, azaz az ülés napjára kért írásos tájékoztatást, ugyanakkor az erről szóló értesítést csak novem-

ber 14-én küldték el e-mailen, de akkor akadályoztatása esetén azt nem tudta elolvasni. Módosítási javaslat nem 

érkezett, így Racskó Tamás felteszi az alábbi napirendet szavazásra: 

 

1. A Szeged M. J. V. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése 

 

A testület 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

1. napirendi pont 

Racskó Tamás elmondja, hogy a főjegyző megküldte véleményezésre a város 2012. évi költségvetési koncepció-

jának kisebbségi önkormányzatokat érintő kivonatát. Erről a városi közgyűlés november 25-én fog dönteni, 

ezért a határozati formában meghozott véleményt november 18-áig kérik megküldeni. A tájékoztatás szerint: 

„Figyelemmel az [Szeged M. J. V.] Önkormányzat anyagi helyzetére, javaslom, hogy a kisebbségi önkormány-

zatok önkormányzati támogatása a 2011. évi támogatás összegével azonos mértékben, a kisebbségi székház 

működésének támogatása 16,4 millió Ft összegben, míg az állami támogatása az állami támogatás összegével 

egyezően kerüljön megtervezésre”. Az elnök megemlíti, hogy dr. Solymos László alpolgármester 2011. október 

12-ei levele nyomán az önkormányzat a 29/2011. (X.21) Sz. Szlk. Ö. sz. határozatában – felmérve a gazdasági 
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helyzet engedte lehetőségeket – változatlan összegű támogatást kért a várostól. A kézhez kapott javaslat ennek 

megfelel, így javasolja, hogy a testület a város jövő évi költségvetési koncepcióját fogadja el. A testület 3 igen 

szavazattal a fentieket elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

362011. (XI. 18) Sz. Szlk. Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat megtárgyalta a Szeged M. J. V. Önkormányzat 2012. évi költségvetési kon-

cepciójának kisebbségi önkormányzatokat érintő kivonatát, amelyet Szeged M. J. V. címzetes főjegyzője a 

86584-1/2011 sz. levelében idézett. A képviselő-testület megállapította, hogy a koncepció összhangban van a 

Szegedi Szlovák Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetéről szóló 29/2011. (X. 21) Sz. Szlk. Ö. sz. hatá-

rozatában megfogalmazottakkal.  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat élve az államháztartás rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. kormányrende-

let 37. §-ában rögzített véleményezési jogával a fentiek figyelembe vételével az alábbi döntést hozta:  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a Szeged M. J. V. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját annak 

megismert formájában – a települési önkormányzati támogatást a 2011. évi összeggel egyezően megállapítva – 

támogatja és elfogadásra javasolja. 

Az önkormányzat testülete egyben felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről levélben jegyzőkönyvi kivonat 

útján a közgazdasági irodán keresztül a címzetes főjegyzőt tájékoztassa. 

 

 

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. november 18.  

 

 

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


