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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

a Segedínska slovenská samospráva képviselő-testületének 2015. május 12. 18.00 órakor az Egyetemi Számító-

központban (Szeged, Árpád tér 2) tartott üléséről.  

 

Jelenlévő képviselők: Mataisz Istvánné képviselő végig jelen 

 Dr. Ocsovszki Imre alelnök végig jelen 

 Racskó Tamás  elnök végig jelen 

 

Egyéb meghívott(ak): Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző nem jelent meg 

 

A Z  Ü L É S  M E G N Y I T Á S A  

Racskó Tamás mint az ülést levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Segedínska 

slovenská samospráva 3 fő jelenlétével határozatképes.  

 

Az elnök dr. Ocsovszki Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta. A testület 3 igen szavazattal dr. Ocsovszki 

Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv nyelve magyar legyen, mivel az államigazgatásban nem biztosított a 

szlovák nyelv ismerete, így hátrány érhetné az önkormányzatot, ha az csak szlovákul készülne el; a kétnyelvű 

jegyzőkönyv jelentette dupla adminisztrációs terhekre pedig nincs kapacitás. A nemzetiségi államtitkárság le-

vélben vállalt kötelessége ellenére sem készítette el az új nemzetiségi törvény szlovák fordítását, így eleve nem 

is lehet ezen a jogszabályon alapuló kérdésben megalapozott szlovák nyelvű megfogalmazással élni. A testület 3 

igen szavazattal a javaslatot elfogadta.  

 

Az elnök emlékeztetett, hogy a zárszámadás benyújtási határideje miatt a meghívót sürgősséggel kellett kikül-

deni, így abban még nem szerepelt a többi napirendi pont, amelyekről azóta született egyeztetés. Ezek alapján 

javaslatot tett a meghívóban előterjesztett napirendi bővítésére. 

– 2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 62/1-49/2014. sz. tájékoztatója  

– 3. A 2015. évi szegedi nemzetiségi gálaprogram támogatása  

– 4. Elnöki tájékoztatók  

– 4.1 „A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” c. konferencia 

– 4.2 Közös szegedi nemzetiségi fellépés a feladatalapú támogatás értékelése ügyében  

http://www.szegediszlovakok.hu/
http://www.szegediszlovakok.hu/
mailto:samosprava@segediszlovakok.hu
mailto:samosprava@segediszlovakok.hu


Segedínska slovenská samospráva – Szegedi Szlovák Önkormányzat  

Zápisnica 12. mája 2015. – Jegyzőkönyv, 2015. május 12. 

 

 

– 2 – 

– 4.3 Az ez évi feladatalapú támogatás végleges pontszámai és összege  

– 4.4 Találkozó a békéscsabai szlovák gimnázium tavaly kitüntetett pedagógusaival 

– 4.5 A nemzetiségek jogairól szóló törvény szlovák fordításának az ügye  

– 5. Felhívás a „Za segedínskych Slovákov” díjra való ajánlásra 

 

Mivel több javaslat nem érkezett, az elnök feltette a napirendet szavazásra. A testület 3 igen szavazattal az aláb-

bi napirendet elfogadta: 

 

N A P I R E N D  

1. A 2014. évi zárszámadás megtárgyalása  

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 62/1-49/2014. sz. tájékozta-

tója 

3. A 2015. évi szegedi nemzetiségi gálaprogram támogatása  

4. Elnöki beszámolók:  

4.1 „A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” c. konferencia 

4.2 Közös szegedi nemzetiségi fellépés a feladatalapú támogatás értékelése ügyében  

4.3 Az ez évi feladatalapú támogatás végleges pontszámai és összege  

4.4 Találkozó a békéscsabai szlovák gimnázium tavaly kitüntetett pedagógusaival 

4.5 A nemzetiségek jogairól szóló törvény szlovák fordításának az ügye 

5. Felhívás a „Za segedínskych Slovákov” díjra való ajánlásra  

 

1 .  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás elmondta, hogy a városi polgármesteri hivatal közgazdasági irodája összeállította az önkormány-

zat múlt évi zárszámadását. Ezt az államháztartási törvény (Áht.) 91. § (1) és (3) alapján legkésőbb május 31-ig 

határozattal el kell fogadni, és érvénybe léptetni. A közgazdasági iroda szerint a javaslatot egy hónappal koráb-

ban be kell terjeszteni, ez volt a sürgős előterjesztés oka. De a jogszabály tanulmányozásakor kiderült, hogy ott 

csak az elfogadás végső határideje van megszabva egyrészt az említett naptári napban, másrészt akként, hogy a 

beterjesztést követő egy hónapon belül meg kell történnie. A testület tehát nincs késésben.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta.   
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U Z N E S E N I E  

č. 17/IV/2015 z. SSSp 

 17/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: önkormányzat) a 2014 évi zárszámadását az alábbi 

főösszegekkel jóváhagyja.  

 2745 E Ft bevételi főösszeg, amelyből 

  2006 E Ft költségvetési bevétel,  

  0 E Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel;  

 1909 E Ft kiadási főösszeg, amelyből  

  0 E Ft költségvetési kiadás,  

  0 E Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás;  

 855 E Ft pénzmaradvány.  

(2) Az önkormányzat a 2014 évi  

(a) összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet,  

(b) költségvetési előirányzatainak teljesítését a 2/a és 2/b melléklet,  

(c) pénzeszközeinek változását a 3. melléklet,  

(d) éves beszámolóját az elkülönült 4. melléklet, 

(e) vagyonkimutatását az 5. melléklet,  

(f) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24 § (4) d) szerinti előrejelzést 

a 6. melléklet A. és B. része szerint elfogadja. 

(3) Az önkormányzat  

(a) az Áht. 24. § b) szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott;  

(b) az Áht. 24. § c) szerinti közvetett támogatást nem nyújtott.   

 

1. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Összevont költségvetési mérleg  

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

e lőirányzat
Teljesítés index

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

e lőirányzat
Teljesítés index

Működési célú költségvetési bevételek 2 401 2 411 2 006 83,2% Működési célú költségvetési kiadások 3 140 3 150 1 909 60,6%

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele működési célra
739 739 739 100,0%

Működési célú bevételek összesen: 3 140 3 150 2 745 87,1%

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -- Felhalmozási célú költségvetési kiadások --

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele felhalmozási célra
--

Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 --

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
2 401 2 411 2 006 83,2%

A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
3 140 3 150 1 909 60,6%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN  (C.+D.)
739 739 739

KÖLTSÉGVETÉSI  EGYENLEG -739 -739 97

ÖSSZES BEVÉTEL 3 140 3 150 2 745 87,1% ÖSSZES KIADÁS 3 140 3 150 1 909 60,6%

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 3 140 3 150 2 745 87,1% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 3 140 3 150 1 909 60,6%

Műkodési bevételek Működési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

 

 



Segedínska slovenská samospráva – Szegedi Szlovák Önkormányzat  

Zápisnica 12. mája 2015. – Jegyzőkönyv, 2015. május 12. 

 

 

– 4 – 

2/a. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Kiadási előirányzatok teljesítése  

ezer Ft

Kötelező feladatok 

Eredeti előirányzat 10 5 431 1 519 1175 3 140

Módosított előirányzat 10 5 441 1 819 875 3 150

Teljesítés 294 1 615 1 909

Index % 66,7 88,8 60,6

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat 0

Teljesítés 0

Index %

Összesen

Eredeti előirányzat 10 5 431 0 0 1 519 0 1 175 0 0 0 0 0 0 0 3 140

Módosított előirányzat 10 5 441 0 0 1 819 0 875 0 0 0 0 0 0 0 3 150

Teljesítés 0 0 294 0 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909

Index % 66,7 88,8 60,6

Támogatás 

államh. kívül 

működés

Támogatás 

államh. kívül 

felhalmozás

M Ű K Ö D É S I   K I A D Á S O K F EL H A L M O Z Á S I   K I A D Á S O K
FINANSZÍROZÁSI 

KIADÁSOK

Személyi 

juttatás

Munkaadókat 

terh.jár., szoc. 

hozzájár. adó

Dologi kiadás
Ellátottak 

juttatása

Támogatás 

államh. belül 

működés

Felhalmozási 

célú kölcsön

Hitel,kölcsön 

törlesztés

Egyéb 

belföldi 

finansz. kiad

Összes 

kiadás

Működési 

célú kölcsön

Működési 

célú tartalék
Beruházás Felújítás

Támogatás 

államh. belül 

felhalmozás

 

 

2/b. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Bevételi előirányzatok teljesítése  

ezer Ft-ban

Cím Alcím Jogc. csop. Jogc. Teljesítés Index %

Eredeti Módosított

Működési bevételek

Kamatbevétel 6

Egyéb működési bevételek

Állami támogatás 1 671 1 671 1 270 76,0

Egyéb bevétel 730 730 730 100,0

2 401 2 401 2 000 83,3

Egyéb támogatásértékű bevétel 10

0 10 0

Működési célra átvett pénzeszközök

Egyéb  átvett pénzeszköz

Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 0 0

Működési célú bevételek összesen 2 401 2 411 2 006 83,2

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célra 739 739 739 100,0

Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen 739 739 739 100,0

Bevétel összesen 3 140 3 150 2 745 87,1

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok összesen

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt. feladatok

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt feladatok összesen

Előirányzat  Előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok

 

 

3. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Pénzeszközök változása 

az államháztartási törvény 91. § (2) a) szerint 
 

 Adatok E Ft-ban 

Nyitó pénzkészlet 739 

Költségvetési bevétel 2006 

Költségvetési kiadás 1910 

Költségvetési egyenleg 96 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege 20 

Záró pénzkészlet 855 

 

4. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Éves beszámoló 

Az önkormányzat 2014 éves beszámolója a jelen határozattól elkülönülten kezelt és tárolt dokumentum. 

 

5. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Vagyonkimutatás 

Értéktípus: Ezer forint 

Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 

ESZKÖZÖK         

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

A 100 49   

I. IMMATERIÁLIS JAVAK A/I 27 21   

1. Vagyoni értékű jogok A/I/1 27 21   

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/1/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/I/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/1/c       

d) Üzleti vagyon A/I/1/d       

2. Szellemi termékek A/I/2       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/2/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/I/2/b       
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Értéktípus: Ezer forint 

Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/2/c       

d) Üzleti vagyon A/I/2/d       

3. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/3/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/I/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/3/c       

d) Üzleti vagyon A/I/3/d       

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II 73 28   

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/1/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/II/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/1/c       

d) Üzleti vagyon A/II/1/d       

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/2 73 28   

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/2/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/II/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/2/c       

d) Üzleti vagyon A/II/2/d       

3. Tenyészállatok A/II/3       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/3/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/II/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/3/c       

d) Üzleti vagyon A/II/3/d       

4. Beruházások, felújítások A/II/4       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/4/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/II/4/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/4/c       

d) Üzleti vagyon A/II/4/d       

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/5/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/II/5/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/5/c       

d) Üzleti vagyon A/II/5/d       

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III       

1. Tartós részesedések A/III/1       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/1/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/III/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/1/c       

d) Üzleti vagyon A/III/1/d       

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/2/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/III/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/2/c       

d) Üzleti vagyon A/III/2/d       

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/3/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/III/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/3/c       

d) Üzleti vagyon A/III/3/d       

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT 
ESZKÖZÖK 

A/IV       

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/1       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/IV/1/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/IV/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/IV/1/c       

d) Üzleti vagyon A/IV/1/d       

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték-
helyesbítése 

A/IV/2       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/IV/2/a       

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon 

A/IV/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/IV/2/c       

d) Üzleti vagyon A/IV/2/d       

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B       

I. Készletek B/I       

II. Értékpapírok B/II       

C/ PÉNZESZKÖZÖK C 739 855   

I. Hosszú lejáratú betétek C/I       

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/II       

III. Forintszámlák C/III 572 687   
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Értéktípus: Ezer forint 

Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 

IV. Devizaszámlák C/IV 167 168   

V. Idegen pénzeszközök C/V       

D/ KÖVETELÉSEK D       

I. Költségvetési évben esedékes követelések D/I       

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/II       

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/III       

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E       

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F   35   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A+..+F 839 939   

          

FORRÁSOK         

G/ SAJÁT TŐKE G 839 920   

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I 184 184   

II. Nemzeti vagyon változásai G/II       

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III 739 739   

IV. Felhalmozott eredmény G/IV -84 -84   

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/V       

VI. Mérleg szerinti eredmény G/VI   81   

H/ KÖTELEZETTSÉGEK H   19   

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I       

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/II       

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III   19   

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I       

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

J       

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) K       

FORRÁSOK ÖSSZESEN G+...+K 839 939   

          

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK L       

"0"-ra írt eszközök L/1       

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi 
eszközök 

L/2       

Használatban lévő készletek L/3       

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n 
belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizo-
mányba, üzemeltetésre átvett, stb.) 

L/4       

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § 
(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és 
régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) 

L/5       

Függő követelések L/6       

Függő kötelezettségek L/7       

Biztos (jövőbeni) követelések L/8       

Segédsor 1. H/III-hoz       

Segédsor 2. H/III-hoz       

Segédsor 3. H/I-hez       

Segédsor 4. H/I-hez       

Segédsor 5. E-hez (361)       

Segédsor 6. E-hez (364)       

Segédsor 7. E-hez (361)       

Segédsor 8. D/I-hez       

Segédsor 9. D/I-hez       

Segédsor 10. D/II-höz       

Segédsor 11. D/II-höz       

Segédsor 12. D/III-hoz       

Segédsor 13. D/III-hoz       
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6. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Az Államháztartási törvény 24 §/d pontja szerinti előrejelzés  

A. Bevételek előrejelzése 

Adatok eFt-ban

Megnevezés 2015 2016 2017 2018

Önormányzat gazdálkodási kör -  működési bevételek 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Helyi adók 0 0 0 0

Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0

Díjak, pótlékok, bírságok 0 0 0 0

Önkormányzat gazdálkodási kör - felhalmozási bevételek 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 0 0 0 0

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Összes bevétel 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Helyi adók 0 0 0 0

Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0

Díjak, pótlékok, bírságok 0 0 0 0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 0 0 0 0

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Saját bevételek a Stabilizációs törvény szeint 0 0 0 0

Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint 0 0 0 0  

B. Kiadások előrejelzése 

Adatok eFt-ban

Megnevezés 2015 2016 2017 2018

Önkormányzati gazdálkodási kör - működési kiadások 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Önkormányzati gazdálkodási kör - felhalmozási kiadások 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0

Adott váltó 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Halasztott fizetés 0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0

Önkormányzati gazdálkodási kör - felújítási kiadások 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0

Összes kiadás 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0

Adott váltó 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Halasztott fizetés 0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0

Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 0 0 0 0  
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2 .  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás elmondta, hogy a család- és utóneve anyanyelvi formájának okmányokon való feltüntetésének 

intézésekor találkozott a KEKKH illetékes főosztályának azon utasításával, amely megtiltja azt, hogy az okmá-

nyon az aláírás nemzetiségi nyelvű legyen. Az utasítás eredetileg magyar nemzetiségű állampolgárok rovásírá-

sos aláírását lett volna hivatva megakadályozni, de a megfogalmazása olyan rosszul sikerült, hogy annak alapján 

az ügyintéző, ha akarja, akkor nem magyar nemzetiségű polgárok okmánykiállítását is ellehetetlenítheti, ha az 

aláírásban nem magyar betűket vél felfedezni. Ezáltal az az abszurd helyzet is előfordulhat, hogy az a névforma, 

amely a személyi igazolványon nyomtatott betűkkel szerepelhet, már írottan, aláírásként nem alkalmazható. Ez 

az eset példája a gondatlan hivatali eljárásnak, amely ellen fel kell lépni addig, amíg az valakinek tételes joghát-

rányt nem okoz, illetve annak nyomán stabil gyakorlat nem alakul ki. 

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 18/IV/2015 z. SSSp 

 18/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) megütközéssel fogadja a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Okmány-felügyeleti Főosztályának a járási-

kerületi hivatalvezetők számára a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványok aláírásával összefüg-

gésben kiadott 62/1-49/2014. sz. tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt megállapítást miszerint: 

„az [aláírással mint] írásképpel szemben az a követelmény, hogy az írás a magyar helyesírás szabályaival össz-

hangban, a latin betűkészletből kialakult magyar betűket tartalmazza”.  

(2) A Testület megállapítja, hogy a Tájékoztató megszövegezője eleve abból a korlátozó alapvetésből indult ki, 

hogy a Magyarországon kiadott hatósági igazolványok birtokosai csak magyarosított alakban használhatják a 

nevüket, akkor is, ha nem magyar nemzetiségűek. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásá-

ról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (13) bekezdése ugyanis az aláírást a névnek az 

érintett által „használt és elismert írásképe”-ként határozza meg, nem pedig az államigazgatás által elismert 

alakként. Ez tehát egyéb védelem híján is lehetővé teszi a nem magyar ajkúak, illetve nem magyar identitásúak 

esetén az adott kultúrkörnek és szokásrendszernek megfelelő írásmódú névalak hatósági igazolványokon való 

használatát.  

(3) Azonban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) 16. § (1) bekez-

dés szerint „[a] nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a családi és utónevét”. 

Ugyanez a bekezdés mellérendelően nyilatkozik továbbá arról, hogy az érintettnek „joga van családi és utónevé-

nek hivatalos elismeréséhez”. Tehát az első tagmondatbeli anyanyelvi névhasználatnak nem feltétele a hivatalos 

elismerés. Az anyanyelven való használat mindenképpen magában foglalja az anyanyelvnek megfelelő íráské-

pet. Így az Nj. tv.-ből levezethetően az Nytv. 5. § (13) meghatározása az Nj. tv. által elismert nemzetiségek ese-

tén a legszűkítőbb értelmezés alapján is kiterjed az adott nemzetiségi nyelv teljes betűkészletére.  

(4) A fentieken túlmenően a Nj. tv. 16. § (3) bekezdése azt is elrendeli, hogy „[k]érésre a személyazonosító iga-

zolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét – az anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően – nemze-

tiségi nyelven is tartalmazza”. A Tájékoztatóban foglaltakból tehát az az abszurd eset is következhetne, hogy a 



Segedínska slovenská samospráva – Szegedi Szlovák Önkormányzat  

Zápisnica 12. mája 2015. – Jegyzőkönyv, 2015. május 12. 

 

 

– 9 – 

nemzetiségi nevet tartalmazó személyazonosító igazolványon tiltja meg a hivatali ügyintéző a Tájékoztatóra 

hivatkozva az ugyanilyen alakú név aláíráskénti használatát.  

(5) A Testület felhívja a figyelmet arra, hogy az Nj. tv. sarkalatos törvény, amelyet még a nem sarkalatos Nytv. 

sem korlátozhatna, nemhogy egy főosztályvezetői tájékoztató. Adott esetben azonban a Tájékoztató még a 

Nytv.-hez képest is felhatalmazás nélkül szűkíti a jogot. A Testület kiemeli azt is, hogy a Tájékoztató megfogal-

mazója gondatlanul járt el, amikor nem tekintette át teljesen az általa szabályozni vélt kérdéskört, és így egy 

olyan utasításértékű dokumentumot állított össze a beosztottjainak, amely alapot adhat az eredetileg szabályo-

zandó problémán túlmenő általánosításnak, és ezáltal a nemzetiségi névhasználatot korlátozó hivatali gyakorlat-

nak. 

(6) A Testület ezért felhatalmazza az elnököt, hogy forduljon a Tájékoztatót kiadó hivatalhoz azzal, hogy azt 

vonják vissza, és helyette a nemzetiségi és egyéb idegen ajkú polgárok névhasználati jogát nem csorbító válto-

zat szülessen. Amennyiben ezen az úton nem sikerül eredményt elérni, a felhatalmazás kiterjed az ügy maga-

sabb fórumok (felügyelő miniszter, állampolgári jogok biztosa stb.) elé való utalására is.  

Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 

 

3 .  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás emlékeztetett arra, hogy a Szeged Napjához kapcsolódó rendezvénysorozat két forrásból indult: 

Szeged város megemlékezése mellett a kisebbségi önkormányzatok első megalakulásától voltak olyan nyári 

szlovák programok, amelyek a többségi társadalom felé nyitottak, és amelyek idővel össznemzetiségi sorozattá 

nőtték ki magukat. Ezek már jó ideje koordináltan zajlanak, a nemzetiségi programok (Szegedi nyár nemzetiségi 

napjai néven) beépültek a Szeged Napja rendezvénysorozatba. Ezeknek a programoknak kiemelt eleme a nem-

zetiségi gála,, ahol az egyes nemzetiségek által meghívott előadók, együttesek mutatnak be szabadtéri műsort a 

városi közönségnek és az idelátogató turistáknak. A gálaprogramnak mindig volt szlovák fellépője, ez évben az 

egyesülettel közösen a tótkomlósi ifjúsági koncert-fúvószenekar fog fellépni május 23-án 18 órától a Dugonics 

téri színpadon. A szervezetek közti megállapodás alapján a fellépést a Szegedi Szlovákok Egyesülete szervezi, 

az önkormányzat pedig állja a költségeket, mivel a program támogatását az idén a nemzetiségi alap elutasította.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 19/IV/2015 z. SSSp 

 19/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

Segedínska slovenská samospráva poskytne dotáciu 

na slovenský galaprogram v rámci Dňa mesta Segedín 

vo výške 170 000 HUF (slovom sto sedemdesiat tisíc 

forintov) prevodom na účet organizujúceho Spolku 

segedínskych Slovákov č. 57400217-10110629 (Fon-

tana Credit Takarékszövetkezet) s poznámkou „Slo-

venský galaprogram“.  

 

A Segedínska slovenská samospráva 170 000 (száz-

hetvenezer) Ft-tal támogatja a Szeged Napja kereté-

ben megvalósuló szlovák gálaprogramot az összegnek 

a rendező Szegedi Szlovákok Egyesülete 57400217-

10110629 számú számlájára (Fontana Credit Takarék-

szövetkezet) való, „Szlovák program” megjelöléssel 

történő átutalásával  
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Doložka: Toto uznesenie sa považuje za rozhodnutie 

podľa bodu č. 2 prílohy č. 1 uznesenia č. 428/2012 

vlády MR. 

Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kor-

mányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek 

minősül. 

 

4 . 1  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás tájékoztatást adott arról, hogy meghívottként részt vett az „A nemzeti kisebbségek jogainak vé-

delme a nemzetközi jog tükrében” c. konferencián, ahol az igazságügyi miniszter is előadott, és az Országos 

Szlovák Önkormányzat elnöke is jelen volt. Egyedüli nemzetségi képviselőkként, ő és az országos elnök szóltak 

hozzá az elhangzottakhoz, exponálva a magyarországi szlovákság helyzetét a konferencia témájának tükrében, 

helyi és országos szinten. A hozzászólás lényegét a határozati javaslat tartalmazza. A konferencia témájától 

független megbeszélést is folytatott az országos elnökkel.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 20/IV/2015 z. SSSp 

 20/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta az 

elnök beszámolóját, hogy az Önkormányzat képviseletében részt vett a 2015. április 30-án a Szegedi Akadémiai 

Bizottságon tartott „A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” c. konferencián, amely-

nek meghívottja volt dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter és Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlo-

vák Önkormányzat elnöke.  

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete üdvözli, hogy az elnök az előadásokhoz hozzászólt, kiemelve azt, hogy 

a magyarországi nemzetiségpolitika – mint kifelé, mind befelé – túlságosan a nemzetiségi tömbökre koncentrál, 

és kevésbé foglalkozik a szórvánnyal. Ebbe a körbe vonható az is, hogy nincs megoldás a nemzetiségi felsőokta-

tásnak arra a problémájára, hogy nehezen tud a formális paramétereknek megfelelő mennyiségű és minőségű 

tudományos hátteret fenntartani, ezért hatékony pozitív diszkrimináció nélkül nem kompenzálható hátrányba 

kerül a többségi oktatással szemben (említhető itt egyrészről az SZTE szlovák tanszéke, másrészről a MOGYE 

magyar tagozata). A nemzetiségi jogok érvényesítésének alapvető feltétele lenne, hogy a joganyag rendelkezés-

re álljon nemzetiségi nyelven, de a magyar kormányzat erre nem tett lépéseket, még a nemzetiségek jogairól 

szóló új törvény sem lett lefordítva a nemzetközi nyelvnek is számító németen kívül más nemzetiségi nyelvre. 

Alapvetően is az új nemzetiségi törvény a helyi önkormányzatokra hárítja a nemzetiségi jogok gyakorlati megva-

lósítását, és a kormányzati szint a jogszabályok megalkotásán kívül nem vállal magára tényleges kötelmeket.  

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a konferencia szünetében az elnök megbeszélést 

folytatott az Országos Szlovák Önkormányzat elnökével, amelynek során tájékoztatta a szegedi szlovákság 

helyzetéről és programjairól, áttekintették a nemzetiségi finanszírozás lehetőségeit és problémáit, külön kiemelve 

a feladatalapú állami támogatás gyakorlatát.  

Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 
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4 . 2  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás emlékeztetett arra, hogy tavaly az önkormányzatnak reklamálnia kellett az első körben megálla-

pított feladatalapú pontszámok miatt, és ennek hatására az majdnem a duplájára emelkedett. Az idén 40-et, azaz 

a tavalyi javított értékhez hasonló pontszámot kaptak. Ugyanakkor az érdekképviseleti részszám, amely eddig az 

önkormányzat erőssége volt, arányaiban lejjebb lett pontozva. Más szegedi nemzetiségi önkormányzatok is látni 

véltek anomáliákat, és így összehasonlították egyes, sokra értékelt más települési nemzetiségi önkormányzat 

pontszámát a fellelhető határozatok tartalmával. Ebből azt tűnt ki, hogy inkább a határozatok száma, semmint a 

súlyuk határozta meg az összpontszámot, azaz az értékelő nem, vagy nem arányosan élt a 428/2012. kormány-

rendeletnek azzal a lehetőségével, hogy egy határozatra 0 és 5 közti differenciált pontszám adható. A helyzet 

tisztázása érdekében a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása keretében hivatalos információkéréssel 

fordult a törvényességi felügyeleten keresztül a kormányzathoz, hogy egyrészt közöljék, hogy a megítélt pont-

számok pontosan mely határozatok tartalmára utalnak. Másrészt, hogy az elbírálás nemzetiségek, illetve telepü-

lések szerint történt-e, valamint ennek mik voltak az elvei. A visszaérkezett válasz, sajnos, nem a kívánt részle-

tességű volt, így e téren még további lépéseket kell tenni, az azonban kiderült belőle, hogy az elbírálás területi 

elvű. Ezúton is megerősödik az önkormányzatnak az a gyakorlata, hogy nem készít nemzetiségi egynyelvű 

jegyzőkönyvet, hiszen területi bontásban még kevésbé valószínű, hogy lenne nyelvi kapacitás az anyanyelvi 

jegyzőkönyvek megfelelő minőségű értékelésére (csak Szegeden tizenegy különböző nyelvű nemzetiségi ön-

kormányzat van). Ez pedig egy újabb pont, ahol a hivatali bürokrácia a gyakorlatban ellehetetleníti a nyelvi 

jogok érvényesítését.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 21/IV/2015 z. SSSp 

 21/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) meghallgatta az elnök beszámolóját 

arról, hogy a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásával együttműködésben esettanulmány jelleggel 

elemezte a 2015. évi feladatalapú állami támogatás előzetes pontszámainak országos alakulását.  

(2) Ennek során megállapítható volt, hogy:  

(a) A pontozás az elvárhatónál heterogénebb és aránytalanabb.  

(b) Sok apró határozattal több összpontszámot lehetett elérni, mint kevesebb, de tartalmilag nagyobb volumenű-

vel. 

(c) Emiatt úgy tűnik, nem érvényesül megfelelően az egy határozatra adható pontszámok beltartalom szerinti 

differenciálása. 

(d) A határozatokra kapott elemi pontszámok nem nyilvános volta miatt nem lehet a pontozásokat összehasonlí-

tani, így az aránytalanság miatti hibás pontmegállapítás ellen fellépni.  

(e) Mivel az érdekelt önkormányzat a saját elemi pontszámait is csak a fellebbezési eljárás keretében tudhatja 

meg, csupán a valóban szembeötlő esetekben (pl. ha teljes jegyzőkönyvet nem vesznek figyelembe) van lehető-

sége megfelelő tényekre alapozva fellebbezni. A rendelkezésre álló mintegy két hét nem elég arra, hogy a nem 

szembeötlő pontatlanságokat fel lehessen deríteni, azaz a bírálótól az elemi értékelést be lehessen szerezni, 

továbbá még ennek vizsgálatára, majd ennek utána egy újabb felszólamlásra is idő legyen.  
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(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az elnök a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 

Társulásának más tagjaival együtt hivatalos levélben fordult információért az elemi pontszámok megismerhető-

ségéről, valamint a jegyzőkönyvek bírálókhoz való asszignációjára vonatkozó gyakorlatról.  

(4) A képviselő-testület egyet nem értése mellett tudomásul vette a kérdezett válaszából, hogy az elemi értékelés 

nem nyilvános, ami ezáltal a (2) pont (d) és (e) alpontjaiban említett visszásságokhoz vezet. Továbbá a válasz 

ismeretében megerősítve látja az eddigi gyakorlatát, miszerint nem készít egynyelvű szlovák jegyzőkönyvet, 

minthogy területi elvű értékelés mellett nem tűnik biztosíthatónak a nyelvi kapacitás az anyanyelvi jegyzőkönyvek 

megfelelő minőségű értékelésére.  

(5) Ez utóbbit az Önkormányzat képviselő-testülete, legyen az bár valós, vagy csak a bürokratikus titkolózás 

kialakította valósnak tűnő vélelem, a nemzetiségi jogok gyakorlatban megvalósuló csorbításának tekinti, és a 

rendelkezésére álló keretek közt fel kíván lépni ellene.  

Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 

 

4 . 3  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás tájékoztatott arról, hogy ez évben a fenntartások ellenére nem fellebbezte meg a feladatalapú 

állami támogatásra előzetesen megállapított 40 pontot. Így ez jogerőre emelkedett. Ezzel Szegeden most a har-

madik helyen vannak, így először lettek a nem a legtöbbet szerző önkormányzat. Ennek alapján valamivel több 

mint 1,47 millió Ft-ot kap e címen az önkormányzat. Ez a tavalyihoz képest kb. 50%-os emelkedés, jóllehet 1 

ponttal kevesebbet kaptak. A hírek szerint ez annak köszönhető, hogy a nemzetiségi civil szférától pénzt csopor-

tosítottak át az önkormányzatoknak: talán ezért is nem kapott a pályázataira idén pénzt az egyesület. És ezért 

kellett a 3. napirendi ponttal finanszírozóként beszállni a megemelkedett feladatalapú terhére. A pontszám elleni 

fellebbezés két ok miatt maradt el, jóllehet pl. a helyi cigány önkormányzat az idén is így 19-ről 28-ra tudta 

növelni az értékét. (1) A 4.2 napirendi pontban tárgyaltaknak megfelelően nem volt elég információ ahhoz, hogy 

a siker reményében lehetett volna felszólalni, nem tudni, hogy melyik határozatra kaptak kevesebb pontot, mint 

amennyi elvárható. Ezenkívül a pontozási rendszer szövetséggel együtt történt elemzése is elvette az időt, a saját 

pontszám alapos értékelésétől. (2) Az időfaktoron kívül gondolni kellett arra, hogy ettől az évtől a feladatalapú 

állami támogatás besorolása is megváltozott, mintegy pályázati pénznek minősül. Ez azt jelenti, hogy egy éven 

belül el kell költeni, különben a maradvány visszautalandó, valamint el kell vele számolni. Ez utóbbi feltételei 

nem voltak előre ismertek, így félő volt olyan pénzért harcolni, amelyről nem tudható, hogy mire lesz felhasz-

nálható. Az azóta „támogatási okirat”-ként megjelent feltételek nem ígérnek sok jót: pl. az Emet, amellyel az 

önkormányzatnak már voltösszezördülése a szlovák nyelvhasználat miatt, akár egy évet is ülhet az elszámolá-

son, amíg el nem dönti, hogy kipécéz-e valamit, vagy sem. Ha igen, akkor kamattal kéri vissza, és halasztó hatá-

lyú jogorvoslati lehetőséget a dokumentum nem tartalmaz.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 
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U Z N E S E N I E  

č. 22/IV/2015 z. SSSp 

 22/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: az Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta 

az elnök tájékoztatását, hogy a 2015. évre az Önkormányzat számára megállapított feladatalapú állami támoga-

tás összege (kerekítve) 1,471 millió Ft, amelyet az előző évi határozatokra adott 40 pont után alapján határozott 

meg a támogató hatóság.   

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi továbbá, hogy a részben tisztázatlannak tűnő pont-

számítás ellen az elnök nem fellebbezett, mert erre éppen a tisztázatlanság miatt nem állt rendelkezésre annyi 

idő, hogy kellően megalapozott beadványt lehetett volna írni. Ugyanakkor a megváltozott elszámolási rendszer 

miatt az sem lehetett előre tudni, hogy milyen feltételekkel lehet az esetlegesen változott összeget felhasználni.  

 

4 . 4  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás felidézte, hogy Comenius születésnapjához kötve, amely Szlovákiában a Tanárok napja is, meg-

hívták Szegedre a békéscsabai szlovák gimnázium két jeles tanárát, akik több szegedi szlováknak tanárai (rész-

ben diáktársai) voltak. Az esemény egyben gratuláció is volt, hiszen Sutyinszki János volt igazgató, zenetanár 

tavaly a Nemzetiségekért díjat kapta, amely az legmagasabb ilyen állami kitüntetés, Lászik Mihály, igazgatóhe-

lyettes, történelemtanár pedig az Országos Szlovák Önkormányzat „Za našu národnosť” kitüntetését. Az esten a 

Sutyinszki János alapította budapesti Ozvena kórus adott műsort, közte egy erre az alkalomra betanult új dalt.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 23/IV/2015 z. SSSp 

 23/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

A Segedínska slovenská samospráva képviselő-testülete elfogadja az elnök beszámolóját arról, hogy a Szegedi 

Szlovákok Egyesületével közös rendezésben „Dozvuky” (Utóhangok) címmel 2015. április 14-én a szegedi Nem-

zetiségek Házában kulturális estet szervezett, amelynek vendégei a békéscsabai szlovák gimnázium tavaly ki-

tüntetett két tanára, Sutyinszki János és Lászik Mihály voltak. Az esten műsorral fellépett az Ozvena Budapesti 

Szlovák Kórus.  

Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 

 

4 . 5  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás tájékoztatást adott arról, hogy a 2015. február 20–22-én Szegeden megrendezett „XX. századi 

népirtások Európában és a keresztény-zsidó együttélés színterei” c. konferencián találkozott dr. Paulik Antallal, 

a minisztérium Nemzetiségi Főosztályának vezetőhelyettesével, és többek közt konzultáltak arról, hogy a több-

szörös ígéret ellenére miért nincs még kész a nemzetiségi törvény szlovák fordítása. A tájékoztatás szerint a 

legfőbb ok, hogy ennek nincs meg a fedezete, ugyanakkor a törvény változását is várják, a fordítást csak annak 
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megtörténte után érdemes megkezdeni. Az elnök kalkulációja szerint a drága forprofit cégek 2 Ft/leütésért fordí-

tanak, a törvény szövege pedig kb. 150 ezer karakter, tehát egy nemzetiségi nyelvre mintegy 300 ezer Ft-ba 

kerülne a fordítás. Ez 13 nyelv esetén (mert a német már kész, cigányból pedig két nyelv van) 3,9 millió Ft: 

ennyije nincs az államnak erre a feladatra. Javasolja, hogy keressék meg az Országos Szlovák Önkormányzatot, 

hogy a szlovákra eső 300 ezer Ft-ot vállalja át, és fordíttassa le a törvényt. Ezt az összeget akár az önkormányzat 

is kifizethetné, de nem ismernek olyan szakembert, aki a jogi szaknyelvben megfelelően járatos lenne. Az or-

szágos önkormányzatnak mégis nagyobb lehetőségei vannak e téren.  

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 24/IV/2015 z. SSSp 

 24/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta az 

elnök beszámolóját arról, hogy a 2015. február 20–22-én Szegeden tartott „XX. századi népirtások Európában és 

a keresztény-zsidó együttélés színterei” c. konferencián találkozott dr. Paulik Antallal, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának főosztályvezető-helytettesével, akivel többek közt konzultált arról, 

hogy mikor lesz kész a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) szlovák 

fordítása, amelynek elkészültét a minisztérium már több éve ígéri. Dr. Paulik Antal ismertette, hogy ezt egyrészt 

az anyagi források hiánya, másrészt a törvény küszöbön álló módosítása hátráltatja.  

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy ha az államigazgatatás nem tudja magára vál-

lalni az Nj. tv. szlovákra fordításának mintegy 300 ezer Ft-os becsült költségét, akkor forduljon az Országos 

Szlovák Önkormányzathoz, hogy teremtse meg annak anyagi, illetve személyi feltételeit.  

(3) Az önkormányzat továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy az a helyzet, miszerint a Nj. tv. és más kap-

csolódó jogszabályok a nemzetiségek nyelvén elérhetetlenek, a nyelvhasználathoz fűződő jogok gyakorlati meg-

sértését jelentik.  

Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 

 

5 .  N A P I R E N D I  P O N T  

Racskó Tamás emlékeztet arra, hogy ez évben kell odaítélni az önkormányzat alapította „Za segedínskych Slo-

vákov” díjat. Ehhez az alapító okirat szerint egy hónapos nyilvános ajánlási időszakot kell biztosítani. Javasolja, 

hogy a testület hozzon határozatot a díj ez évi odaítélésének a rendjéről. 

Az elnök feltette az előterjesztést szavazásra. A testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta. 

 

U Z N E S E N I E  

č. 25/IV/2015 z. SSSp 

 25/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

H A T Á R O Z A T  

 

(1) A Segedínska slovenská samospráva a 19/2009. (VI.13) Sz. Szlk. Ö. sz. határozatával alapított „Za segedín-

skych Slovákov” díj soros, 2015. évi odaítélésének rendjét az alábbiakban állapítja meg: 
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(2) Az alapító okirat előírta nyilvános ajánlási időszak 2015. május 18-tól 2015. június 7-ig tart. Az elnök gondos-

kodik arról, hogy az erről szóló, az e határozat mellékletét képviselő hirdetmény az ajánlói körhöz eljusson.  

(3) A képviselő-testület az ajánlások alapján az odaítélésről ezt követően 2015. június 17-ig dönt. 

(4) A kitüntetés a Szegedi Szlovák Kultúra Napjához kapcsolódóan, 2015. június 21-én lesz átadva. 

Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek minő-

sül. 

 

Príloha k uzneseniu č. 25/IV/2015 z. SSSp  Melléklet a 25/2015. (V. 12) Sz. Szlk. Ö. sz. 

határozathoz 

Nominácia na cenu „Za segedínskych Slovákov“  Ajánlás a „Za segedínskych Slovákov” díjra 

   

Segedínska slovenská samospráva chce udeliť svoju 

cenu „Za segedínskych Slovákov“ v tomto roku. Členo-

via slovenskej komunity môžu nominovať jednu osobu 

od 18. mája do 7. júna 2015 podľa podmienok v prilo-

ženej zakladacej listiny. 

 A Szegedi Szlovák Önkormányzat ez évben adomá-

nyozni kívánja az általa alapított „Za segedínskych 

Slovákov” díjat. A 2015. május 18. és június 7. közötti 

időszakban a szegedi szlovák közösség tagjai egy 

személyre ajánlást tehetnek a mellékelt alapító okirat-

ban lévő feltételek szerint. 

   

Prosíme Vás, odošlite svoju písomnú nomináciu s odô-

vodnením do vyššie uvedeného termínu na adresu:  

 Kérjük, az indoklását is tartalmazó írásos ajánlását a 

fenti határideig juttassa el hozzánk az alábbi elérések 

egyikére: 

   

- emailom: mail@szegediszlovakok.hu 

- alebo poštou:  

Segedínska slovenská samospráva  

H-6721 Szeged  

Osztróvszky u. 6.  

Maďarsko 

 - e-mailen: mail@szegediszlovakok.hu 

- vagy postán:  

Szegedi Szlovák Önkormányzat 

6721 Szeged 

Osztróvszky u. 6.   

 

A Z  Ü L É S  B E Z Á R Á S A  

Az elnök megkérdezte a testület tagjait, hogy akar-e valaki napirend után hozzászólni. Megállapította, hogy 

nem. Megköszönte a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és az ülést bezárta.  

 

 

 

 ___________________________ _________________________ 

 Racskó Tamás Dr. Ocsovszki Imre 

 elnök (jegyzőkönyvezető) jegyzőkönyv-hitelesítő 
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mail@szegediszlovakok.hu
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P O Z V Á N K A  M E G H Í V Ó  
   

na zasadnutie zastupiteľstva Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

 a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-
testületének ülésére 

  

 

 

 

Čas: 12. mája 2015 o 17.00 hod.  Az ülés időpontja: 2015. május 12. 17.00 óra  

 

Miesto: Počítačové stredisko univerzity (Arpádovo 
nám. 2, Segedín), 1. poschodie, izba č. 45  

 Az ülés helye: Egyetemi Számítóközpont (Szeged, 
Árpád tér 2), 1. emelet, 45. szoba  

 

Opätovné zasadnutie v prípade neuznášaniaschopnosti: 
19. mája 2015 o 17.00 hod. v tom istom mieste 

 Ismételt ülés határozatképtelenség esetén: 2015. 
május 19. 17.00 órakor ugyanazon a helyszínen 

  

 

 

 

 

 

N Á V R H  P R O G R A M U  J A V A S O L T  N A P I R E N D  

  

 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, schvá-
lenie programu 

 Az ülés megnyitása, hitelesítők kijelölése, a végleges 
napirend megállapítása 

 

1. Schválenie záverečného rozpočtu z r. 2014  1. A 2014. évi zárszámadás elfogadása  

 

Záver zasadnutia 

  

Az ülés bezárása 

  

 

 

 

V Segedíne dňa 4. mája 2015 Szeged, 2015. május 4.

  

 

 

 

RACSKÓ Tamás v. r. / s. k. 

 

* Ďalšie materiály budú doplňovať tejto pozvánky, 
ktorá bola predbežne rozoslaná pre naliehavosť bodu 
č. 1. 

 * Az első napirendi pont sürgőssége miatt előzetesen 
kiküldött meghívót további előterjesztések fogják 
kiegészíteni. 
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M A T E R I Á L  K  B O D U  P R O G R A M U E L Ő T E R J E S Z T É S  

   
Názov: Schválenie záverečného rozpočtu z r. 

2014 
Tárgy: A 2014. évi zárszámadás elfogadása 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 1/IV/2015 Sorszám: 1/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: önkormányzat) a 2014 évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel 
jóváhagyja.  
 2745 E Ft bevételi főösszeg, amelyből 
  2006 E Ft költségvetési bevétel,  
  0 E Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel;  
 1909 E Ft kiadási főösszeg, amelyből  
  0 E Ft költségvetési kiadás,  
  0 E Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás;  
 855 E Ft pénzmaradvány.  
(2) Az önkormányzat a 2014 évi  

(a) összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet,  
(b) költségvetési előirányzatainak teljesítését a 2/a és 2/b melléklet,  
(c) pénzeszközeinek változását a 3. melléklet,  
(d) éves beszámolóját az elkülönült 4. melléklet, 
(e) vagyonkimutatását az 5. melléklet,  
(f) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24 § (4) d) szerinti előrejelzést a 6. mel-
léklet A. és B. része szerint elfogadja. 

(3) Az önkormányzat  
(a) az Áht. 24. § b) szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott;  
(b) az Áht. 24. § c) szerinti közvetett támogatást nem nyújtott.   
 

1. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Összevont költségvetési mérleg  

Eredeti 
e lőirányzat

Módosított 
e lőirányzat

Teljesítés index
Eredeti 

e lőirányzat
Módosított 

e lőirányzat
Teljesítés index

Működési célú költségvetési bevételek 2 401 2 411 2 006 83,2% Működési célú költségvetési kiadások 3 140 3 150 1 909 60,6%

Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele működési célra

739 739 739 100,0%

Működési célú bevételek összesen: 3 140 3 150 2 745 87,1%

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -- Felhalmozási célú költségvetési kiadások --

Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele felhalmozási célra

--

Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 --

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN

2 401 2 411 2 006 83,2%
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN

3 140 3 150 1 909 60,6%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN  (C.+D.)

739 739 739

KÖLTSÉGVETÉSI  EGYENLEG -739 -739 97

ÖSSZES BEVÉTEL 3 140 3 150 2 745 87,1% ÖSSZES KIADÁS 3 140 3 150 1 909 60,6%

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 3 140 3 150 2 745 87,1% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 3 140 3 150 1 909 60,6%

Műkodési bevételek Működési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások
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2/a. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Kiadási előirányzatok teljesítése  

ezer Ft

Kötelező feladatok 

Eredeti előirányzat 10 5 431 1 519 1175 3 140
Módosított előirányzat 10 5 441 1 819 875 3 150
Teljesítés 294 1 615 1 909
Index % 66,7 88,8 60,6

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat 0
Módosított előirányzat 0
Teljesítés 0
Index %

Összesen
Eredeti előirányzat 10 5 431 0 0 1 519 0 1 175 0 0 0 0 0 0 0 3 140
Módosított előirányzat 10 5 441 0 0 1 819 0 875 0 0 0 0 0 0 0 3 150
Teljesítés 0 0 294 0 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909
Index % 66,7 88,8 60,6

Támogatás 
államh. kívül 

működés

Támogatás 
államh. kívül 
felhalmozás

M Ű K Ö D É S I   K I A D Á S O K F EL H A L M O Z Á S I   K I A D Á S O K
FINANSZÍROZÁSI 

KIADÁSOK

Személyi 
juttatás

Munkaadókat 
terh.jár., szoc. 
hozzájár. adó

Dologi kiadás
Ellátottak 
juttatása

Támogatás 
államh. belül 

működés

Felhalmozási 
célú kölcsön

Hitel,kölcsön 
törlesztés

Egyéb 
belföldi 

finansz. kiad

Összes 
kiadás

Működési 
célú kölcsön

Működési 
célú tartalék

Beruházás Felújítás
Támogatás 

államh. belül 
felhalmozás

 
 

2/b. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Bevételi előirányzatok teljesítése  

ezer Ft-ban
Cím Alcím Jogc. csop. Jogc. Teljesítés Index %

Eredeti Módosított

Működési bevételek
Kamatbevétel 6

Egyéb működési bevételek

Állami támogatás 1 671 1 671 1 270 76,0

Egyéb bevétel 730 730 730 100,0

2 401 2 401 2 000 83,3

Egyéb támogatásértékű bevétel 10

0 10 0
Működési célra átvett pénzeszközök

Egyéb  átvett pénzeszköz

Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 0 0
Működési célú bevételek összesen 2 401 2 411 2 006 83,2
Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célra 739 739 739 100,0

Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen 739 739 739 100,0

Bevétel összesen 3 140 3 150 2 745 87,1

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok összesen
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt. feladatok

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt feladatok összesen

Előirányzat  Előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok

 
 

3. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Pénzeszközök változása 

az államháztartási törvény 91. § (2) a) szerint 
 

 Adatok E Ft-ban 

Nyitó pénzkészlet 739 

Költségvetési bevétel 2006 

Költségvetési kiadás 1910 

Költségvetési egyenleg 96 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege 20 

Záró pénzkészlet 855 

 
4. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 

Éves beszámoló 
Az önkormányzat 2014 éves beszámolója a jelen határozattól elkülönülten kezelt és tárolt dokumentum. 

 
5. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 

Vagyonkimutatás 
Értéktípus: Ezer forint 

Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 
ESZKÖZÖK         
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

A 100 49   

I. IMMATERIÁLIS JAVAK A/I 27 21   
1. Vagyoni értékű jogok A/I/1 27 21   
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/1/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/I/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/1/c       
d) Üzleti vagyon A/I/1/d       
2. Szellemi termékek A/I/2       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/2/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/I/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/2/c       
d) Üzleti vagyon A/I/2/d       
3. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/I/3/a       
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Értéktípus: Ezer forint 
Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/I/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/I/3/c       
d) Üzleti vagyon A/I/3/d       
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II 73 28   
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/1/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/II/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/1/c       
d) Üzleti vagyon A/II/1/d       
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/2 73 28   
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/2/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/II/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/2/c       
d) Üzleti vagyon A/II/2/d       
3. Tenyészállatok A/II/3       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/3/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/II/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/3/c       
d) Üzleti vagyon A/II/3/d       
4. Beruházások, felújítások A/II/4       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/4/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/II/4/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/4/c       
d) Üzleti vagyon A/II/4/d       
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/II/5/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/II/5/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/5/c       
d) Üzleti vagyon A/II/5/d       
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III       
1. Tartós részesedések A/III/1       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/1/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/III/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/1/c       
d) Üzleti vagyon A/III/1/d       
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/2/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/III/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/2/c       
d) Üzleti vagyon A/III/2/d       
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/III/3/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/III/3/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/III/3/c       
d) Üzleti vagyon A/III/3/d       
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT 
ESZKÖZÖK 

A/IV       

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/1       
a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/IV/1/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/IV/1/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/IV/1/c       
d) Üzleti vagyon A/IV/1/d       
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbí-
tése 

A/IV/2       

a) Forgalomképtelen törzsvagyon A/IV/2/a       
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva-
gyon 

A/IV/2/b       

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon A/IV/2/c       
d) Üzleti vagyon A/IV/2/d       
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B       
I. Készletek B/I       
II. Értékpapírok B/II       
C/ PÉNZESZKÖZÖK C 739 855   
I. Hosszú lejáratú betétek C/I       
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/II       
III. Forintszámlák C/III 572 687   
IV. Devizaszámlák C/IV 167 168   
V. Idegen pénzeszközök C/V       
D/ KÖVETELÉSEK D       
I. Költségvetési évben esedékes követelések D/I       
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Értéktípus: Ezer forint 
Megnevezés Sorszám Előző év Tárgyév Index (%) 
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/II       
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/III       
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E       
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F   35   
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A+..+F 839 939   
          
FORRÁSOK         
G/ SAJÁT TŐKE G 839 920   
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I 184 184   
II. Nemzeti vagyon változásai G/II       
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III 739 739   
IV. Felhalmozott eredmény G/IV -84 -84   
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/V       
VI. Mérleg szerinti eredmény G/VI   81   
H/ KÖTELEZETTSÉGEK H   19   
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I       
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/II       
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III   19   
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I       
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

J       

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) K       
FORRÁSOK ÖSSZESEN G+...+K 839 939   
          
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK L       
"0"-ra írt eszközök L/1       
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök L/2       
Használatban lévő készletek L/3       
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli 
vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemel-
tetésre átvett, stb.) 

L/4       

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) 
bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti 
leletek (bekerülési érték nélküli) 

L/5       

Függő követelések L/6       
Függő kötelezettségek L/7       
Biztos (jövőbeni) követelések L/8       
Segédsor 1. H/III-hoz       
Segédsor 2. H/III-hoz       
Segédsor 3. H/I-hez       
Segédsor 4. H/I-hez       
Segédsor 5. E-hez (361)       
Segédsor 6. E-hez (364)       
Segédsor 7. E-hez (361)       
Segédsor 8. D/I-hez       
Segédsor 9. D/I-hez       
Segédsor 10. D/II-höz       
Segédsor 11. D/II-höz       
Segédsor 12. D/III-hoz       
Segédsor 13. D/III-hoz       
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6. melléklet a Segedínska slovenská samospráva 2014 évi zárszámadásáról szóló határozatához 
Az Államháztartási törvény 24 §/d pontja szerinti előrejelzés  

A. Bevételek előrejelzése 
Adatok eFt-ban

Megnevezés 2015 2016 2017 2018

Önormányzat gazdálkodási kör -  működési bevételek 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Helyi adók 0 0 0 0

Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0

Díjak, pótlékok, bírságok 0 0 0 0

Önkormányzat gazdálkodási kör - felhalmozási bevételek 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 0 0 0 0

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Összes bevétel 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Helyi adók 0 0 0 0

Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0

Díjak, pótlékok, bírságok 0 0 0 0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 0 0 0 0

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Saját bevételek a Stabilizációs törvény szeint 0 0 0 0

Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint 0 0 0 0  
B. Kiadások előrejelzése 

Adatok eFt-ban

Megnevezés 2015 2016 2017 2018

Önkormányzati gazdálkodási kör - működési kiadások 1 110 1 110 1 110 1 110

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Önkormányzati gazdálkodási kör - felhalmozási kiadások 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0

Adott váltó 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Halasztott fizetés 0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0

Önkormányzati gazdálkodási kör - felújítási kiadások 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0

Összes kiadás 0 0 0 0

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0

Adott váltó 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0

Halasztott fizetés 0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0

Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 0 0 0 0  
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O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
A városi polgármesteri hivatal közgazdasági irodája összeállította az önkormányzat múlt évi zárszámadását. Ezt az 
államháztartási törvény (Áht.) 91. § (1) és (3) alapján legkésőbb május 31-ig határozattal el kell fogadni, és ér-
vénybe léptetni. A közgazdasági iroda szerint a javaslatot egy hónappal korábban be kell terjeszteni, ez volt a sür-
gős előterjesztés oka.  
Kiegészítés: A jogszabály tanulmányozásakor kiderült, hogy ott csak az elfogadás végső határideje van megszabva 
egyrészt az említett naptári napban, másrészt akként, hogy a beterjesztést követő egy hónapon belül meg kell tör-
ténnie. A testület tehát nincs késésben. 
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K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Prípis č. 62/1-49/2014 Ústredného 

úradu služieb pre verejnú správu 
a elektronickú komunikáciu MR  

Tárgy: A Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának 
62/1-49/2014. sz. tájékoztatója 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 2/IV/2015 Sorszám: 2/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) megütközéssel fogadja 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Okmány-felügyeleti Főosztályának a 
járási-kerületi hivatalvezetők számára a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványok aláírásával össze-
függésben kiadott 62/1-49/2014. sz. tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt megállapítást mi-
szerint: „az [aláírással mint] írásképpel szemben az a követelmény, hogy az írás a magyar helyesírás szabályai-
val összhangban, a latin betűkészletből kialakult magyar betűket tartalmazza”.  
(2) A Testület megállapítja, hogy a Tájékoztató megszövegezője eleve abból a korlátozó alapvetésből indult ki, 
hogy a Magyarországon kiadott hatósági igazolványok birtokosai csak magyarosított alakban használhatják a 
nevüket, akkor is, ha nem magyar nemzetiségűek. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (13) bekezdése ugyanis az aláírást a névnek 
az érintett által „használt és elismert írásképe”-ként határozza meg, nem pedig az államigazgatás által elismert 
alakként. Ez tehát egyéb védelem híján is lehetővé teszi a nem magyar ajkúak, illetve nem magyar identitásúak 
esetén az adott kultúrkörnek és szokásrendszernek megfelelő írásmódú névalak hatósági igazolványokon való 
használatát.  
(3) Azonban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) 16. § (1) 
bekezdés szerint „[a] nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a családi és utóne-
vét”. Ugyanez a bekezdés mellérendelően nyilatkozik továbbá arról, hogy az érintettnek „joga van családi és 
utónevének hivatalos elismeréséhez”. Tehát az első tagmondatbeli anyanyelvi névhasználatnak nem feltétele a 
hivatalos elismerés. Az anyanyelven való használat mindenképpen magában foglalja az anyanyelvnek megfele-
lő írásképet. Így az Nj. tv.-ből levezethetően az Nytv. 5. § (13) meghatározása az Nj. tv. által elismert nemzeti-
ségek esetén a legszűkítőbb értelmezés alapján is kiterjed az adott nemzetiségi nyelv teljes betűkészletére.  
(4) A fentieken túlmenően a Nj. tv. 16. § (3) bekezdése azt is elrendeli, hogy „[k]érésre a személyazonosító 
igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét – az anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően – 
nemzetiségi nyelven is tartalmazza”. A Tájékoztatóban foglaltakból tehát az az abszurd eset is következhetne, 
hogy a nemzetiségi nevet tartalmazó személyazonosító igazolványon tiltja meg a hivatali ügyintéző a Tájékoz-
tatóra hivatkozva az ugyanilyen alakú név aláíráskénti használatát.  
(5) A Testület felhívja a figyelmet arra, hogy az Nj. tv. sarkalatos törvény, amelyet még a nem sarkalatos Nytv. 
sem korlátozhatna, nemhogy egy főosztályvezetői tájékoztató. Adott esetben azonban a Tájékoztató még a 
Nytv.-hez képest is felhatalmazás nélkül szűkíti a jogot. A Testület kiemeli azt is, hogy a Tájékoztató megfo-
galmazója gondatlanul járt el, amikor nem tekintette át teljesen az általa szabályozni vélt kérdéskört, és így egy 
olyan utasításértékű dokumentumot állított össze a beosztottjainak, amely alapot adhat az eredetileg szabályo-
zandó problémán túlmenő általánosításnak, és ezáltal a nemzetiségi névhasználatot korlátozó hivatali gyakor-
latnak. 
(6) A Testület ezért felhatalmazza az elnököt, hogy forduljon a Tájékoztatót kiadó hivatalhoz azzal, hogy azt 
vonják vissza, és helyette a nemzetiségi és egyéb idegen ajkú polgárok névhasználati jogát nem csorbító válto-
zat szülessen. Amennyiben ezen az úton nem sikerül eredményt elérni, a felhatalmazás kiterjed az ügy maga-
sabb fórumok (felügyelő miniszter, állampolgári jogok biztosa stb.) elé való utalására is.  
Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek 
minősül. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Az előterjesztő a család- és utóneve anyanyelvi formájának okmányokon való feltüntetésének intézésekor találko-
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zott a KEKKH illetékes főosztályának azon utasításával, amely megtiltja azt, hogy az okmányon az aláírás nemze-
tiségi nyelvű legyen. Az utasítás eredetileg magyar nemzetiségű állampolgárok rovásírásos aláírását lett volna 
hivatva megakadályozni, de a megfogalmazása olyan rosszul sikerült, hogy annak alapján az ügyintéző, ha akarja, 
akkor nem magyar nemzetiségű polgárok okmánykiállítását is ellehetetlenítheti, ha az aláírásban nem magyar be-
tűket vél felfedezni. Ezáltal az az abszurd helyzet is előfordulhat, hogy az a névforma, amely a személyi igazolvá-
nyon nyomtatott betűkkel szerepelhet, már írottan, aláírásként nem alkalmazható. Ez az eset példája a gondatlan 
hivatali eljárásnak, amely ellen fel kell lépni addig, amíg az valakinek tételes joghátrányt nem okoz, illetve annak 
nyomán stabil gyakorlat nem alakul ki. 
 



Segedínska slovenská samospráva  Szegedi Szlovák Önkormányzat 
Adresa: Dom národností  Cím: Nemzetiségek Háza 
Ul. Osztróvszkeho 6, H-6721 Segedín, Maďarsko  6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. 
Tel: +36 / 62 / 424-248, 424-249  Tel: (62) 424-248, 424-249 
Fax +36 / 62 / 547-966   Fax: (62) 547-966 
Web: www.segedinskislovaci.hu  Web: www.szegediszlovakok.hu 
E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu  E-mail: onkormanyzat@szegediszlovakok.hu 

 
D O P L N K O V Ý  M A T E R I Á L  

K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Dotácia na segedínsky národnostný 

galaprogram v r. 2015  
Tárgy: A 2015. évi szegedi nemzetiségi 

gálaprogram támogatása 
Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 

samosprávy 
Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 

elnöke 
Číslo: 3/IV/2015 Sorszám: 3/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Gábor Papp (vedúci ekonomickej 

kancelárie) 
Ellenjegyezte: Papp Gábor (közgazdasági irodavezető) 

  
N Á V R H  J A V A S L A T  

Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 
 

Segedínska slovenská samospráva poskytne dotáciu 
na slovenský galaprogram v rámci Dňa mesta Sege-
dín vo výške 170 000 HUF (slovom sto sedemdesiat 
tisíc forintov) prevodom na účet organizujúceho 
Spolku segedínskych Slovákov č. 57400217-
10110629 (Fontana Credit Takarékszövetkezet) s 
poznámkou „Slovenský galaprogram“.  
Doložka: Toto uznesenie sa považuje za rozhodnutie 
podľa bodu č. 2 prílohy č. 1 uznesenia č. 428/2012 
vlády MR. 

 A Segedínska slovenská samospráva 170 000 (százhet-
venezer) Ft-tal támogatja a Szeged Napja keretében meg-
valósuló szlovák gálaprogramot az összegnek a rendező 
Szegedi Szlovákok Egyesülete 57400217-10110629 szá-
mú számlájára (Fontana Credit Takarékszövetkezet) való, 
„Szlovák program” megjelöléssel történő átutalásával  
 
Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kor-
mányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek 
minősül. 

   
O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  

A Szeged Napjához kapcsolódó rendezvénysorozat két forrásból indult: Szeged város megemlékezése mellett a 
kisebbségi önkormányzatok első megalakulásától voltak olyan nyári szlovák programok, amelyek a többségi társa-
dalom felé nyitottak, és amelyek idővel össznemzetiségi sorozattá nőtték ki magukat. Ezek már jó ideje koordinál-
tan zajlanak, a nemzetiségi programok (Szegedi nyár nemzetiségi napjai néven) beépültek a Szeged Napja rendez-
vénysorozatba. Ezeknek a programoknak kiemelt eleme a nemzetiségi gála,, ahol az egyes nemzetiségek által 
meghívott előadók, együttesek mutatnak be szabadtéri műsort a városi közönségnek és az idelátogató turistáknak. 
A gálaprogramnak mindig volt szlovák fellépője, ez évben az egyesülettel közösen a tótkomlósi ifjúsági koncert-
fúvószenekar fog fellépni május 23-án 18 órától a Dugonics téri színpadon. A szervezetek közti megállapodás 
alapján a fellépést a Szegedi Szlovákok Egyesülete szervezi, az önkormányzat pedig állja a költségeket, mivel a 
program támogatását az idén a nemzetiségi alap elutasította. 
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K  B O D U  P R O G R A M U  
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Správa predsedu: Konferencia 

s názvom „Ochrana práv 
národnostných menšín v zrkadle 
medzinárodného práva“ 

Tárgy: Elnöki tájékoztató: „A nemzeti 
kisebbségek jogainak védelme a 
nemzetközi jog tükrében” c. konferencia 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 4/IV/2015 Sorszám: 4/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta az el-
nök beszámolóját, hogy az Önkormányzat képviseletében részt vett a 2015. április 30-án a Szegedi Akadémiai 
Bizottságon tartott „A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” c. konferencián, amely-
nek meghívottja volt dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter és Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke.  
(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete üdvözli, hogy az elnök az előadásokhoz hozzászólt, kiemelve azt, hogy a 
magyarországi nemzetiségpolitika – mint kifelé, mind befelé – túlságosan a nemzetiségi tömbökre koncentrál, és 
kevésbé foglalkozik a szórvánnyal. Ebbe a körbe vonható az is, hogy nincs megoldás a nemzetiségi felsőoktatásnak 
arra a problémájára, hogy nehezen tud a formális paramétereknek megfelelő mennyiségű és minőségű tudományos 
hátteret fenntartani, ezért hatékony pozitív diszkrimináció nélkül nem kompenzálható hátrányba kerül a többségi 
oktatással szemben (említhető itt egyrészről az SZTE szlovák tanszéke, másrészről a MOGYE magyar tagozata). A 
nemzetiségi jogok érvényesítésének alapvető feltétele lenne, hogy a joganyag rendelkezésre álljon nemzetiségi 
nyelven, de a magyar kormányzat erre nem tett lépéseket, még a nemzetiségek jogairól szóló új törvény sem lett 
lefordítva a nemzetközi nyelvnek is számító németen kívül más nemzetiségi nyelvre. Alapvetően is az új nemzeti-
ségi törvény a helyi önkormányzatokra hárítja a nemzetiségi jogok gyakorlati megvalósítását, és a kormányzati 
szint a jogszabályok megalkotásán kívül nem vállal magára tényleges kötelmeket.  
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a konferencia szünetében az elnök megbeszélést 
folytatott az Országos Szlovák Önkormányzat elnökével, amelynek során tájékoztatta a szegedi szlovákság helyze-
téről és programjairól, áttekintették a nemzetiségi finanszírozás lehetőségeit és problémáit, külön kiemelve a fela-
datalapú állami támogatás gyakorlatát.  
Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-
sül. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Az előterjesztő meghívottként részt vett az „A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” 
c. konferencián, ahol az igazságügyi miniszter is előadott, és az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is jelen 
volt. Egyedüli nemzetségi képviselőkként, ő és az országos elnök szóltak hozzá az elhangzottakhoz, exponálva a 
magyarországi szlovákság helyzetét a konferencia témájának tükrében, helyi és országos szinten. A hozzászólás 
lényegét a határozati javaslat tartalmazza. A konferencia témájától független megbeszélést is folytatott az országos 
elnökkel. 
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K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Správa predsedu: Spoločná reakcia 

segedínskych národností vo veci 
hodnotenia diferencovanej podpory 

Tárgy: Elnöki tájékoztató: Közös szegedi 
nemzetiségi fellépés a feladatalapú 
támogatás értékelése ügyében 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 5/IV/2015 Sorszám: 5/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) meghallgatta az elnök beszámolóját 
arról, hogy a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásával együttműködésben esettanulmány jelleggel ele-
mezte a 2015. évi feladatalapú állami támogatás előzetes pontszámainak országos alakulását.  
(2) Ennek során megállapítható volt, hogy:  
(a) A pontozás az elvárhatónál heterogénebb és aránytalanabb.  
(b) Sok apró határozattal több összpontszámot lehetett elérni, mint kevesebb, de tartalmilag nagyobb volumenűvel. 
(c) Emiatt úgy tűnik, nem érvényesül megfelelően az egy határozatra adható pontszámok beltartalom szerinti diffe-
renciálása. 
(d) A határozatokra kapott elemi pontszámok nem nyilvános volta miatt nem lehet a pontozásokat összehasonlítani, 
így az aránytalanság miatti hibás pontmegállapítás ellen fellépni.  
(e) Mivel az érdekelt önkormányzat a saját elemi pontszámait is csak a fellebbezési eljárás keretében tudhatja meg, 
csupán a valóban szembeötlő esetekben (pl. ha teljes jegyzőkönyvet nem vesznek figyelembe) van lehetősége meg-
felelő tényekre alapozva fellebbezni. A rendelkezésre álló mintegy két hét nem elég arra, hogy a nem szembeötlő 
pontatlanságokat fel lehessen deríteni, azaz a bírálótól az elemi értékelést be lehessen szerezni, továbbá még ennek 
vizsgálatára, majd ennek utána egy újabb felszólamlásra is idő legyen.  
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az elnök a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 
Társulásának más tagjaival együtt hivatalos levélben fordult információért az elemi pontszámok megismerhetősé-
géről, valamint a jegyzőkönyvek bírálókhoz való asszignációjára vonatkozó gyakorlatról.  
(4) A képviselő-testület egyet nem értése mellett tudomásul vette a kérdezett válaszából, hogy az elemi értékelés 
nem nyilvános, ami ezáltal a (2) pont (d) és (e) alpontjaiban említett visszásságokhoz vezet. Továbbá a válasz is-
meretében megerősítve látja az eddigi gyakorlatát, miszerint nem készít egynyelvű szlovák jegyzőkönyvet, mint-
hogy területi elvű értékelés mellett nem tűnik biztosíthatónak a nyelvi kapacitás az anyanyelvi jegyzőkönyvek 
megfelelő minőségű értékelésére.  
(5) Ez utóbbit az Önkormányzat képviselő-testülete, legyen az bár valós, vagy csak a bürokratikus titkolózás kiala-
kította valósnak tűnő vélelem, a nemzetiségi jogok gyakorlatban megvalósuló csorbításának tekinti, és a rendelke-
zésére álló keretek közt fel kíván lépni ellene.  
Záradék: A jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minő-
sül. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Tavaly az önkormányzatnak reklamálnia kellett az első körben megállapított feladatalapú pontszámok miatt, és 
ennek hatására az majdnem a duplájára emelkedett. Az idén 40-et, azaz a tavalyi javított értékhez hasonló pont-
számot kaptak. Ugyanakkor az érdekképviseleti részszám, amely eddig az önkormányzat erőssége volt, arányaiban 
lejjebb lett pontozva. Más szegedi nemzetiségi önkormányzatok is látni véltek anomáliákat, és így összehasonlítot-
ták egyes, sokra értékelt más települési nemzetiségi önkormányzat pontszámát a fellelhető határozatok tartalmával. 
Ebből azt tűnt ki, hogy inkább a határozatok száma, semmint a súlyuk határozta meg az összpontszámot, azaz az 
értékelő nem, vagy nem arányosan élt a 428/2012. kormányrendeletnek azzal a lehetőségével, hogy egy határozatra 
0 és 5 közti differenciált pontszám adható. A helyzet tisztázása érdekében a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 
Társulása keretében hivatalos információkéréssel fordult a törvényességi felügyeleten keresztül a kormányzathoz, 
hogy egyrészt közöljék, hogy a megítélt pontszámok pontosan mely határozatok tartalmára utalnak. Másrészt, hogy 
az elbírálás nemzetiségek, illetve települések szerint történt-e, valamint ennek mik voltak az elvei. A visszaérkezett 
válasz, sajnos, nem a kívánt részletességű volt, így e téren még további lépéseket kell tenni, az azonban kiderült 
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belőle, hogy az elbírálás területi elvű. Ezúton is megerősödik az önkormányzatnak az a gyakorlata, hogy nem ké-
szít nemzetiségi egynyelvű jegyzőkönyvet, hiszen területi bontásban még kevésbé valószínű, hogy lenne nyelvi 
kapacitás az anyanyelvi jegyzőkönyvek megfelelő minőségű értékelésére (csak Szegeden tizenegy különböző 
nyelvű nemzetiségi önkormányzat van). Ez pedig egy újabb pont, ahol a hivatali bürokrácia a gyakorlatban ellehe-
tetleníti a nyelvi jogok érvényesítését. 
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D O P L N K O V Ý  M A T E R I Á L  

K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Správa predsedu: Definitívne údaje 

(počet bodov, výška) tohtoročnej 
diferencovanej podpory 

Tárgy: Elnöki tájékoztató: Az ez évi feladatalapú 
támogatás végleges pontszámai és összege

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 6/IV/2015 Sorszám: 6/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: az Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta az 
elnök tájékoztatását, hogy a 2015. évre az Önkormányzat számára megállapított feladatalapú állami támogatás 
összege (kerekítve) 1,471 millió Ft, amelyet az előző évi határozatokra adott 40 pont után alapján határozott meg a 
támogató hatóság.   
(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi továbbá, hogy a részben tisztázatlannak tűnő pontszámí-
tás ellen az elnök nem fellebbezett, mert erre éppen a tisztázatlanság miatt nem állt rendelkezésre annyi idő, hogy 
kellően megalapozott beadványt lehetett volna írni. Ugyanakkor a megváltozott elszámolási rendszer miatt az sem 
lehetett előre tudni, hogy milyen feltételekkel lehet az esetlegesen változott összeget felhasználni. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Az önkormányzat ez évben a fenntartások ellenére nem fellebbezte meg a feladatalapú állami támogatásra előzete-
sen megállapított 40 pontot. Így ez jogerőre emelkedett. Ezzel Szegeden most a harmadik helyen vannak, így elő-
ször lettek a nem a legtöbbet szerző önkormányzat. Ennek alapján valamivel több mint 1,47 millió Ft-ot kap e 
címen az önkormányzat. Ez a tavalyihoz képest kb. 50%-os emelkedés, jóllehet 1 ponttal kevesebbet kaptak. A 
hírek szerint ez annak köszönhető, hogy a nemzetiségi civil szférától pénzt csoportosítottak át az önkormányzatok-
nak: talán ezért is nem kapott a pályázataira idén pénzt az egyesület. És ezért kellett a 3/IV/2015 sz. napirendi 
ponttal finanszírozóként beszállni a megemelkedett feladatalapú terhére. A pontszám elleni fellebbezés két ok miatt 
maradt el, jóllehet pl. a helyi cigány önkormányzat az idén is így 19-ről 28-ra tudta növelni az értékét. (1) A 4.2 
napirendi pontban tárgyaltaknak megfelelően nem volt elég információ ahhoz, hogy a siker reményében lehetett 
volna felszólalni, nem tudni, hogy melyik határozatra kaptak kevesebb pontot, mint amennyi elvárható. Ezenkívül 
a pontozási rendszer szövetséggel együtt történt elemzése is elvette az időt, a saját pontszám alapos értékelésétől. 
(2) Az időfaktoron kívül gondolni kellett arra, hogy ettől az évtől a feladatalapú állami támogatás besorolása is 
megváltozott, mintegy pályázati pénznek minősül. Ez azt jelenti, hogy egy éven belül el kell költeni, különben a 
maradvány visszautalandó, valamint el kell vele számolni. Ez utóbbi feltételei nem voltak előre ismertek, így félő 
volt olyan pénzért harcolni, amelyről nem tudható, hogy mire lesz felhasználható. Az azóta „támogatási okirat”-
ként megjelent feltételek nem ígérnek sok jót: pl. az Emet, amellyel az önkormányzatnak már voltösszezördülése a 
szlovák nyelvhasználat miatt, akár egy évet is ülhet az elszámoláson, amíg el nem dönti, hogy kipécéz-e valamit, 
vagy sem. Ha igen, akkor kamattal kéri vissza, és halasztó hatályú jogorvoslati lehetőséget a dokumentum nem 
tartalmaz. 
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D O P L N K O V Ý  M A T E R I Á L  

K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Správa predsedu: Stretnutie s vlani 

vyznamenanými pedagógmi 
slovenskej gymnázia v Békešskej 
Čabe  

Tárgy: Elnöki beszámoló: Találkozó a 
békéscsabai szlovák gimnázium tavaly 
kitüntetett pedagógusaival 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 7/IV/2015 Sorszám: 7/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
A Segedínska slovenská samospráva képviselő-testülete elfogadja az elnök beszámolóját arról, hogy a Szegedi 
Szlovákok Egyesületével közös rendezésben „Dozvuky” (Utóhangok) címmel 2015. április 14-én a szegedi Nem-
zetiségek Házában kulturális estet szervezett, amelynek vendégei a békéscsabai szlovák gimnázium tavaly kitünte-
tett két tanára, Sutyinszki János és Lászik Mihály voltak. Az esten műsorral fellépett az Ozvena Budapesti Szlovák 
Kórus.  
Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek minősül. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Comenius születésnapjához kötve, amely Szlovákiában a Tanárok napja is, meghívták Szegedre a békéscsabai 
szlovák gimnázium két jeles tanárát, akik több szegedi szlováknak tanárai (részben diáktársai) voltak. Az esemény 
egyben gratuláció is volt, hiszen Sutyinszki János volt igazgató, zenetanár tavaly a Nemzetiségekért díjat kapta, 
amely az legmagasabb ilyen állami kitüntetés, Lászik Mihály, igazgatóhelyettes, történelemtanár pedig az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat „Za našu národnosť” kitüntetését. Az esten a Sutyinszki János alapította budapesti 
Ozvena kórus adott műsort, közte egy erre az alkalomra betanult új dalt. 
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D O P L N K O V Ý  M A T E R I Á L  

K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Správa predsedu: Vec prekladu zákona 

o právach národných menšín  
Tárgy: Elnöki beszámoló: A nemzetiségek 

jogairól szóló törvény szlovák 
fordításának az ügye 

Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 
samosprávy 

Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva 
elnöke 

Číslo: 8/IV/2015 Sorszám: 8/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete meghallgatta az el-
nök beszámolóját arról, hogy a 2015. február 20–22-én Szegeden tartott „XX. századi népirtások Európában és a 
keresztény-zsidó együttélés színterei” c. konferencián találkozott dr. Paulik Antallal, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Nemzetiségi Főosztályának főosztályvezető-helytettesével, akivel többek közt konzultált arról, hogy 
mikor lesz kész a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) szlovák fordí-
tása, amelynek elkészültét a minisztérium már több éve ígéri. Dr. Paulik Antal ismertette, hogy ezt egyrészt az 
anyagi források hiánya, másrészt a törvény küszöbön álló módosítása hátráltatja.  
(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy ha az államigazgatatás nem tudja magára vállalni 
az Nj. tv. szlovákra fordításának mintegy 300 ezer Ft-os becsült költségét, akkor forduljon az Országos Szlovák 
Önkormányzathoz, hogy teremtse meg annak anyagi, illetve személyi feltételeit.  
(3) Az önkormányzat továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy az a helyzet, miszerint a Nj. tv. és más kapcso-
lódó jogszabályok a nemzetiségek nyelvén elérhetetlenek, a nyelvhasználathoz fűződő jogok gyakorlati megsérté-
sét jelentik.  
Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti döntésnek minősül. 
   

O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  
Az előterjesztő a 2015. február 20–22-én Szegeden megrendezett „XX. századi népirtások Európában és a keresz-
tény-zsidó együttélés színterei” c. konferencián találkozott dr. Paulik Antallal, a minisztérium Nemzetiségi Főosz-
tályának vezetőhelyettesével, és többek közt konzultáltak arról, hogy a többszörös ígéret ellenére miért nincs még 
kész a nemzetiségi törvény szlovák fordítása. A tájékoztatás szerint a legfőbb ok, hogy ennek nincs meg a fedezete, 
ugyanakkor a törvény változását is várják, a fordítást csak annak megtörténte után érdemes megkezdeni. Az elnök 
kalkulációja szerint a drága forprofit cégek 2 Ft/leütésért fordítanak, a törvény szövege pedig kb. 150 ezer karakter, 
tehát egy nemzetiségi nyelvre mintegy 300 ezer Ft-ba kerülne a fordítás. Ez 13 nyelv esetén (mert a német már 
kész, cigányból pedig két nyelv van) 3,9 millió Ft: ennyije nincs az államnak erre a feladatra. Javasolja, hogy ke-
ressék meg az Országos Szlovák Önkormányzatot, hogy a szlovákra eső 300 ezer Ft-ot vállalja át, és fordíttassa le 
a törvényt. Ezt az összeget akár az önkormányzat is kifizethetné, de nem ismernek olyan szakembert, aki a jogi 
szaknyelvben megfelelően járatos lenne. Az országos önkormányzatnak mégis nagyobb lehetőségei vannak e téren.
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D O P L N K O V Ý  M A T E R I Á L  

K  B O D U  P R O G R A M U  
K I E G É S Z Í T Ő  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
   
Názov: Výzva na nomináciu na cenu „Za 

segedínskych Slovákov“ 
Tárgy: Felhívás a „Za segedínskych Slovákov” 

díjra való ajánlásra 
Predkladá: predseda Segedínskej slovenskej 

samosprávy 
Előterjeszti: a Segedínska slovenská samospráva elnöke 

Číslo: 9/IV/2015 Sorszám: 9/IV/2015 
Kontrasignoval(a): Kontrasignácia nie je potrebná Ellenjegyezte: Ellenjegyzés nem szükséges 
  

N Á V R H  J A V A S L A T  
Uznesenie č. …/2015 z. SSSp …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. határozat 

 
(1) A Segedínska slovenská samospráva a 19/2009. (VI.13) Sz. Szlk. Ö. sz. határozatával alapított „Za segedínskych 
Slovákov” díj soros, 2015. évi odaítélésének rendjét az alábbiakban állapítja meg: 
(2) Az alapító okirat előírta nyilvános ajánlási időszak 2015. május 18-tól 2015. június 7-ig tart. Az elnök gondosko-
dik arról, hogy az erről szóló, az e határozat mellékletét képviselő hirdetmény az ajánlói körhöz eljusson.  
(3) A képviselő-testület az ajánlások alapján az odaítélésről ezt követően 2015. június 17-ig dönt. 
(4) A kitüntetés a Szegedi Szlovák Kultúra Napjához kapcsolódóan, 2015. június 21-én lesz átadva. 
Záradék: Jelen határozat a 428/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti döntésnek minősül. 
 

Príloha k uzneseniu č. …/2015 z. SSSp Melléklet a …/2015. (…) Sz. Szlk. Ö. sz. 
határozathoz 

Nominácia na cenu „Za segedínskych Slovákov“ Ajánlás a „Za segedínskych Slovákov” díjra 
   
Segedínska slovenská samospráva chce udeliť svoju 
cenu „Za segedínskych Slovákov“ v tomto roku. Čle-
novia slovenskej komunity môžu nominovať jednu 
osobu od 18. mája do 7. júna 2015 podľa podmienok 
v priloženej zakladacej listiny. 

 A Szegedi Szlovák Önkormányzat ez évben adomá-
nyozni kívánja az általa alapított „Za segedínskych 
Slovákov” díjat. A 2015. május 18. és június 7. közötti 
időszakban a szegedi szlovák közösség tagjai egy 
személyre ajánlást tehetnek a mellékelt alapító okirat-
ban lévő feltételek szerint. 

   
Prosíme Vás, odošlite svoju písomnú nomináciu 
s odôvodnením do vyššie uvedeného termínu na adre-
su:  

 Kérjük, az indoklását is tartalmazó írásos ajánlását a 
fenti határideig juttassa el hozzánk az alábbi elérések 
egyikére: 

   
- emailom: mail@szegediszlovakok.hu 
- alebo poštou:  
Segedínska slovenská samospráva  
H-6721 Szeged  
Osztróvszky u. 6.  
Maďarsko 

 - e-mailen: mail@szegediszlovakok.hu 
- vagy postán:  
Szegedi Szlovák Önkormányzat 
6721 Szeged 
Osztróvszky u. 6.   

 

   
O D Ô V O D N E N I E  I N D O K L Á S  

Ez évben kell odaítélni az önkormányzat alapította „Za segedínskych Slovákov” díjat. Ehhez az alapító okirat szerint 
egy hónapos nyilvános ajánlási időszakot kell biztosítani. A javaslat szerint a testület hozzon határozatot a díj ez évi 
odaítélésének a rendjéről. 
 






























































































