
Jegyzőkönyv 

Készült 2014. október 22-én a Szegedi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuló 
üléséröl, a Polgármesteri Hivatal Jegyzöi lrodáján. 

Jelen vannak: Racsk6 Tamás képviselő, 
Mataisz Istvánné képviselő, 

Dr. Ocsovszki Imre képviselő, 

Dr. Kocsis Zsolt a )egyzői Iroda munkatársa. 

Mataisz Istvánné korelnök: Üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
napirendi pontokat: 

l . Elnök megválasztása 
2. Elnökhelyettes megválasztása 
3. Szóvivő megválasztása 
4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Návrh programu: 
l. Zvolenie predsedu (predsednít ky) 
2. Zvolenie podpredsedu (podpredsednicky) 
3. Zvolenie hovorcu (hovorkyne) 
4. Modifikácia stanov samosprávy 

A napirendet a képvi se lők 3 igen szavazattal elfogadják. 

1. napirend: Az elnök megyálasztása. 

Mataisz Istvánné korelnök javaslatokat kér a Szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökének 
személyére. 

Dr. Ocsovszki Imre: Racskó Tamást javasolja. 

Racsk6 Tamás: A jelölést elfogadja. 

Mataisz Istvánné korelnök megállapítja, hogy más javaslat mncs. Az elnöknek javaso lt 
személyét szavazásra bocsátja. 

A testület 2 igen szavazattal I tartózkodással Racskó Tamást jelöli elnöknek. 

33/20/4. (X 22.) sz. Sz/k. o. sz határozat: 

A Segedínska slovenská samospráva megállapítja, hogya szavazás eredményeképpen a testület 
elnöke RAeSKÓ TAMÁS. 

Uznesenie c. 33/20/4. z. SSSp 

Segedínska slovenská samospráva konstatuje, ze TOMÁS RACKO boi zvoleny za predsedu 
zastupitel'stva. 



2. napirend: Elnökhelyettes megválasztása 

Racskó Tamás: Megköszöni a testUlet bizaimát. Átveszi az elnöklést. Javaslatot tesz az 
elnökhelyettes személyére, Dr. Ocsovszki Imrét javasolja. Megállapítja, hogy más javaslat 
nincs. Az elnökhelyettes személyét szavazásra bocsátja. 

Dr. Ocsovszki Imre: a jelölést elfogadja. 

A testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással Dr. Ocsovszki Imrét jelöli elnökhelyettesnek. 

34/2014. (X 22.) Sz. Szik. O. sz határozat: 

A Segedínska slovenská samospráva megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a 
testület elnökhelyettese (alelnöke) Dr. Ocsovszki Imre. 

Uznesenie é. 34/2014. z. SSSp 

Segedínska slovenská samospráva kon~tatuje. te Dr. Imre Ocsovszki boI zvoIeny za 
podpredsedu zastupiteJ'stva. 

3. napirend: Szóvivő megválasztása 

Racskó Tamás elnök kezdeményezi a jegyzökönyv·hitelesitö megválasztását. Mataisz 
Istvánnét javasolja sz6vivönek. 

Mataisz Istvánné: A jelölést elfogadja 

Az elnök megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, l tartózkodással Mataisz Istvánnét 
jelöli szóvivönek. 

35/2014. (X 22.) Sz. Szik. O. sz határozat: 

A Segedinska slovenská samospráva megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a 
testület szóvivője Mataisz Istvánné. 

Uznesenie é. 35/2014 z. SSSp 
Segedínska slovenská samospráva konstatuje, ze Maria Mataiszová bola zvolená za 
hovorkyi'íu zastupitel'stva. 

4. napirend: a Szervezeti és Múködési Szabályzat módosítása 

Racskó Tamás: Tájékoztatj a a testületet az Szervezeti és Müködési Szabályzat elfogadásának 
köte lezettségéről. Megállapítja, hogy a 2014. október 12-i választás eredményének 
megfelelően a névsort az alábbiak szerint módosítja: 
l. Elnök: Racskó Tamás 
2. Elnökhelyettes: Dr. Ocsovszki Imre 
3. Szóvivő: Mataisz Istvánné 



Az SZMSZ egyéb részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak. 

Az elnök megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadja a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot. 

36/20/4. (x. 22.) Sz. Sz/k. O. sz határozat: 

A Segedínska slovcnská samospráva a szervezeti és működési szabályzatának (a 
továbbiakban : szmsz) l. meJlékletét képező ábécérend ű képviselői névsort a 2014. 
október lZ-i választás eredményének megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 

1. Elnök: Racskó Tamás, 
2. Alelnök: Dr. Ocsovszki Imre 
3. Szóvivő: Mataisz Istvánné 

Az szmsz egyéb részei továbbra is vá ltozatlanul hatályban maradnak. 

Uznesen;e é. 36/20 /4. z. SSSp 

Segedínska slovenská samospráva zmení abecedny zoznam poslancov v prílohe t. l svojich 
stanov podl'a vysledkov volieb dna 12. októbra 20 14., ktorého novy text znie: 

I. Predseda: Racskó Tamás, 
2. Podpredseda: Dr. Ocsovszki Imre 
3. Hovorkyi'la: Mária Mataiszová 

Ostatné tasti stanov zostávajú nad'alej v platnosti bez zmien. 

Racskó Tamás: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

Kmf . 

...... / M·.G. 
elnök elnökhelyettes 

:- / ' 1~ / ... Lc;,c;(.!; ~ ............. C<,...,. 
szóvivő 



Racskó Tamás

Date sent: Sat, 18 Oct 2014 11:40:33 +0200
From: valasztas@szeged.eu
To:
Subject: Megbízólevél átadás

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Ezúton tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzati választáson
mandátumot szerzett képviselők részére a megbízólevél átadása 2014.
október 20-án hétfőn 12 óra 45 perckor lesz a Polgármesteri Hivatal
(sárga épület) I. emelet 118-as termében.

Alakuló ülések helye és időpontjai:

(Szeged, Kiss Ernő u. 3.)

Október 20-án hétfőn:

Görög: - hétfő 14.00 óra

Horvát: - hétfő 14 óra 30 perc

Október 21-én, kedden:

Bolgár - 9.00 óra

Szerb: - 9 óra 30 perc

Német: - 10.00 óra

Örmény: - 10 óra 30 perc

Roma: - 11.00 óra

Román: - 11 óra 30 perc

Október 22-én, szerdán:

Lengyel - 9 óra

Szlovák: - 9 óra 30 perc

Ukrán: 10.00 óra

Kérjük, hogy a nemzetiségi önkormányzati üléseken hozott határozatok
soron következő számát, valamint az önkormányzat bélyegzőjét
szíveskedjék magukkal hozni.

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Imre - Helyi Választási Bizottság elnöke megbízásából

Helyi Választási Iroda



Segedínska slovenská samospráva 
Adreu: Dom národnostl 
UI. OsztrOvszkeho 6. H·672l Segedln. Mad"arsko 
Tel: + 36/621 424-248. 424-249 
fax +36/62/547-966 
Web: www.ggedin~ki$loyaci hu 
E-I11di/: samosprava@Segedinslsisloyacl.hu 

Miestn a volebná kancelá ria 
Ul Emőa Kissa 3, H·6720 Segedín, Mad'arsko 

Segedín 14. októbra 2014 

Vec: Príprava ustanovujticeho zasadnutia movuzvo
lenej segedínskej slovenskej samosprávy 

Vákná volebná kancelária, 

rymto VAs informujem v spojitosti so zápisnicou 
z ustanovujticeho zasadnutia Segedínskej slovenskej 
samosprávy a so zlozenlm sFubu jej poslancov: 

l . Názov naJej samosprávy fi guruje v slovenskej 
forme aj v tiradnych dokumenloch plsanych 
v mad'artine: 

Segedfnska slovcnská samosp ráva 

2. elslo prvého uznesenia zasadnutia bude v ma
d'arskej verzii : 

3312014. (X. detT) Sz. Szik.. Ö. 

3. Podra bodu e. 59 platnych stanov samosprávy: 
Technické f"Ozhod nutie, ako urtenie rokova· 
cieho jazyka, zapísovatel'a, overovatet'a zá pis· 
niee a progra mu zasad nutía, sa netfsluj ú. 

4. Propozlcie k programu ustanovujúceho zasadnu
tia sú uvedené v prHohe. 

5. Vzhradom na uJtenie v § 100 národnostného 
zákona, cheeme zlofil' ná rod nostnú poslaneckú 
prlsa hu (sl'ub) len II ma terinskom jazyku, t.j. 
po slovensky, a pod pfsat' súvisiaei doklad 
s prlslu~nym textom. 
Slovensky text národnostnej poslaneckej prísahy 
mie: 

Szegedi Szlovák Önkormányzat 
Gm: Nemzetiségek Háza 

6721 Szeged. Omr6vszlr.y u. 6. 
Tel: (62) 424-248. 424-249 

Fax: (62) 547-966 
Web: www.mgedigloyakok hu 

E-I11dIZ' onlsormanyzat@szegediglovakok hu 

Helyi Vá lasztási Iroda 
6720 Szeged, Kiss Emő u. 3 

Szeged, 2014. október 15. 

Tá rgy: Az újonnan választott szegedi szlovák nem
zetiségi önkormányzat alakuló ülésének előkészítése 

Tisztelt Választási Iroda! 

Az tijonnan választott szegedi szlovák nemzeti
ségi önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyv. 

éhez és eskütételéhez az alabbi inrormációkal adom: 

I. A nemzetiségi önkormányzat neve hivatalos do
kumentumokban magyar szövegkömyezetben is 
szlovákul áll : 

Seged fnska slovenská samospráva 

2. Az alakuló ülés elsO határozatának a sorszáma: 
3312014. (X. nap) Sz. Szik. O. 

3. A hatályos szervezeti és mükOdési szabályzat 59. 
pontja szerint 
Ne m ka pna k sorszá mot az ü lésvezetéssel ka p
csolatos technika i döntések, mint a tárgya lási 
nyelv, a j egyz6könyvvezetők és az ülés napi
rendjének megá lla pltása. 

4 . Az alakuló ülés e lőterjesztése it I. a mellékletben. 

5. Tekintettel a nemzetiségi törvény 100. §-ának ft 

fe lhalalmaz.ására, a nemzetiségi képv ise lői es kOt 
(fogadalm at) csak a nya nye lven, azaz szlovákul 
kivá nju k letenn i, és az errOl szóló okmá nyt is 
ennek megfele lő szöveggel kfvánjuk a lálrni. 
A nemzetiségi képv ise lő i eskü szlovák szövege az 
alábbi: 

Ja, .............................. , prlslu~ník (prlslu~ní~ka) slovenskej národnosti , urfenej zákonom o právach 
národnostl, prisahám (sl'úbim), fe pri ...ykone svojej funkcie poslanca (poslankyne) budem vemy (verná) svojej 
národnostnej komun ite, budem dodr!iavat' IÍStavu a zAkony, budem zachovávat' mne zverené tajomstvo, svoju 
prácu budem vykonávat' svedomite. veme vőli svoj ich voli tov, v~emo:l:ne budem zastupovat' záujmy slovenskej 
národnosti, pritom sa budem snafit' pracovat' v záujme zachovania a rozvljania nMho materinského jazyka, 
tradícii a kultúry. 

(Podfa presved~enia prisahajúceho) 
Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

S úctou: 

odchádzajúci predseda / le!rJjsz{)nó e/nok 
Segedínska slovenská samospráva 

Tisztelettel : 



Szegedi Szlovák Önkormányzat - Segedínska slovenská samospráva 

PrIloha: 
Propozfcie k programu ustanovuj úceho 

2.8sadnutia 

NiNrh programu: 
l. Zvolenie predsedu (predsednh~ky) 
2. Zvolenie podpredsedu (podpredsednlfky) 
3. Zvolenie hovorcu (hovorkyne) 
4. Modifikácia stanov samosprávy 

Uznesenie é. 33/20/2 z. SSSp 
Segedfnska slovenská samospráva kon~tatuje, te 
.. . ..... ... . ... . boi zvoleny za predsedu (bola zvolená 
za predsednffku) zastupiterstva. 

Uznesenie é. 34/20/2 z. SSSp 
Segedlnska slovenská samospráva kon~latuje, te 
... .. ........... boi zvoleny za podpredsedu (bola 
zvolená za podpredsednifku) zastupiterstva. 

Uznesenie é. 35/20/2 z. SSSp 
Segedinska slovenská samospráva kon~tatuje , te 
................ boi zvoleny za hovorcu (bola zvolená 
za hovorky1l.u) zastupiterstva. 

Uznesenie é. 36/20/2 z. SSSp 
Segedlnska slovenská samospráva zmenl abecedny 
zoznam poslancov v prilohe f. I svojich stanov 
podra v)'sledkov volieb dti.a 12. okt6bra 2014., 
ktorého nov)' text mie: ., 1. Dr. Imre Ocsovszki, 
poslanec (junlr.cia v zárvorlr.e) [Nov)' odsek] 2. Mária 
Mataiszová, poslankyfla ifunlr.cia v zátvorlr.e) [Nov)' 
odsek] 3. Tomé! Rafko, poslanec (junkcia 
v zátvorlr.e)". Ostatné fasti stanov zostávajú nad'alej 
v platnosti bez zmien. 

- 2 -

Melh!klet: 
Az a lakuló ülés előte rj esztései 

Tervezett napirend: 
l . Az elnök megválasztása 
2. Az elnökhelyenes (alelnök) megválasztasa 
3. A szóvivő megválasztása 
4. A szervezeti és működési szabályzat módosítása 

3312014. (X. ... ) Sz. Szllr.. O. sz határozat: 
A Segedinska slovenská samospráva megállapítja, hogy a 
szavazás eredményeképpen a testület elnöke ......... . .. .. . 

34/2014. (X ... ) Sz. Sz/Ir.. O. sz ha/ározm: 
A Segedínska slovenská samospráva megállaphja, hogy a 
szavazás eredményeképpen a testület elnökhelyettese 
(alelnöke) ............... . 

35/10 14. (X .. .) Sz. Szllr.. O. sz határozat: 
A Segedínska slovenská samospráva megállapí~a, hogy a 
szavazás eredményeképpen a testület szóvivője ..... 

36/20/4. (X .. .) Sz. Szllr.. O. sz határozat: 
A Segedínska slovenská samospráva a szervezeti és 
működés i szabályzatának (a továbbiakban: szmsz) I. 
mellékletét képelŐ ábécérendü képviselői névsort a 2014. 
október l2-i választás eredményének megfelelöcn az 
alábbiak szerint módosítja: ,,1. Dr. Ocsovszki Imre, 
képviselő (zárójelben a tisztsége) [Új bekezdés] 2. Mataisz 
Istvánné, képvise lő (zárójelben a tisztsége) [Új bekezdés] 3. 
Racsk6 Tamás, képviselő (zárójelben a tisztsége)". Az 
szmsz egyéb részei továbbra is változatlanul hatályban 
maradnak. 




