
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. február 22-én megtartott közgyűléséről 
 

Mellékletek: jelenléti ív 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. meghívó  
Időpontja: 2010. február 22.16.30. óra beszámoló  
Taglétszám: 82 fő közhasznúsági jelentés 

a felügyelő bizottság jelentése 
Megjelentek száma: 12 fő 2010. évi munkaterv 
 2010. évi költségvetés 
  
Bencsik János az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
közgyűlés nem határozatképes.  
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meghívóban közöltek szerint a megismételt közgyűlés 2010. február 
22-én 17 órakor kerül megtartásra. 
 
 
 
Szeged, 2010. február 22. 
 

Bencsik János 
elnök 

 
 
 
 

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesületének megismételt közgyűléséről 
 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6.  
Időpontja: 2010. február 22. 17. óra  
Taglétszám: 82 fő  
Megjelentek száma: 12 fő  
 
A közgyűlést megnyitja Bencsik János, az Egyesület elnöke. Megállapítja, hogy a meghívóban közölt 
újabb időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
Az elnök köszönti a megjelenteket. A javaslatokra tekintettel a közgyűlés Bencsik Jánost a közgyűlés 
levezető elnöknek, dr. Agodné dr. Antal Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetőnek, és dr. Apatóczky Kálmánt, 
valamint Racskó Tamást jegyzőkönyv hitelesítőknek választja meg.  
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
1/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. február 22-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa  
Hitelesítők: Dr. Apatóczky Kálmán 
 Racskó Tamás 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban közölt napirendi pontokat: 

1. 2009. évi beszámoló  
2. Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 
3. 2010. évi munkaterv összeállítása, jóváhagyása 
4. 2010. évi költségvetés elfogadása 
5. Vezetőségválasztás 
6. Küldöttválasztás a Magyarországi Szlovákok szervezetének közgyűlésébe 
7. Egyéb (tájékoztatás programokról, aktuális ügyek, tagdíjfizetés) 
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1. Megkezdődik az első napirend megtárgyalása: 
Bencsik János beszámol az egyesület 2009. évi tevékenységéről. Megállapítja, hogy sok színvonalas 
program volt, azonban kevés ember vesz részt a rendezvényeken, javaslatot kér, miként lehetne jobban 
bevonni programjaink lebonyolításába a tagságot, a szegedi szlovákságot. Véleménye szerint a 
propagandát kellene fokozni. A megjelentek az elnök beszámolóját meghallgatták és javaslatára, azt 
egyhangúan elfogadják. 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
2/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Bencsik János elnöknek a Szegedi 
Szlovákok Egyesülete 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 

2. Az elnök felkéri Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsannát, hogy tájékoztassa a közgyűlést a 2009. évi pénzügyi 
mérleg adatairól, és ismertesse a közhasznúsági jelentést. A mérleg és a beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
Ezt követően az elnök felkéri Racskó Tamást, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság jelentését. 
A felügyelő bizottság elnöke elismeréssel szólt a vezetőség munkájáról, a beszámoló adatait rendben 
találta és elfogadásra javasolja a beszámolót. A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Az elnök megkérdezi, van-e valakinek kérdése, megjegyzése az elhangzottakhoz. 
A jelentéshez hozzászólása, kérdése senkinek nincs.  
Az elnök 2009. évi pénzügyi mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja, és szavazásra 
bocsátja a beszámoló elfogadását.  
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
3/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2009. 
évi közhasznúsági jelentését és az éves pénzügyi beszámolót. 
 

3. Ezt követően megkezdődik a harmadik napirendi pont, az éves munkaterv összeállítása, jóváhagyása Az 
elnök ismerteti a 2010. évi munkatervet, és kéri, hogy akinek egyéb ötlete javaslata van, az tegye meg. Az 
ismertetett 2010. évi programtervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bencsik János javasolja, hogy 
vegyük fel a programok közé az Ozvena énekkar szegedi vendégszereplését, ahol bemutatnák Sutyinszki 
tanár úr könyvét, mely dél-alföldi szlovák népdalokat tartalmaz. Szeretné istentisztelet megtartására 
meghívni Szpisák Attila lelkészt Tótkomlósról, aki szlovák nyelven tartana istentiszteletet. Az énekkar 
már az istentiszteleten is közreműködne, ezt követné az énekkar fellépése. Javasolja, hogy májusban 
menjünk el a Pilisben megszervezett „Pilisi túra a népek barátságáért” nevű rendezvényen, melyen a pilisi 
szlovák falvak és más szlovák szervezetek képviselői vesznek részt. Javaslata szerint így 
megismerhetnénk a pilisszántói Studienka Folklórcsoport tagjait, akiket a Szeged Napja alkalmából 
rendezett Nemzetiségi Gálán látunk vendégül május végén. Csákiné Rekeny Zsuzsanna javasolja, hogy a 
Báthory film bemutatóját hozzuk korábbra. Az elnök elmondja, hogy ez nem megvalósítható, mert a 
magyarországi filmforgalmazó jelenleg nagyon sok pénzt kér a vetítésért. 
Az elnök szavazásra bocsátja a Szegedi Szlovákok Egyesületének 2010. évi munkaprogramját. 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
4/2010. (II. 22) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2010. 
évi munkatervét. 

 
4. A közgyűlés megkezdi negyedik napirend tárgyalását, a 2010. évi költségvetés megállapítását. 

Bencsik János ismerteti a munkaprogramra épülő költségvetést. Alapja a 2010. január 7-i vezetőségi 
ülésen elfogadott költségvetés, melyet a vezetőség 2010. február 15-én módosított. 
Az ismertetett 2010. évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A költségvetéshez képest 
módosítást is javasol, hiszen nem szerepelt sem az Ozvena Énekkar vendégszereplése, illetve a pilisi túra 
költsége sem. A számok nagyban változhatnak az elnyert, vagy az el nem nyert pályázati bevételektől 
függően. Folyamatban van az NCA pályázat írása, már elküldtük a pályázatokat a Határontúli Szlovákok 
Hivatalába valamint az Országgyűlés kisebbségi bizottságához is.  A közgyűlés felhatalmazza a 
vezetőséget, hogy pályázatot írjon az MNEKK-nek nyelvoktatásra és a pilisi kirándulásra.  
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
5/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2010. 
évi költségvetését. Felhatalmazza a vezetőséget, hogy pályázatokkal növelje az egyesület bevételét.  
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5. Megkezdődik az ötödik napirendi pont tárgyalása: a vezetőség megválasztása. Szaszák Márton és Racskó 
Tamás is azt javasolja, hogy a jelenlegi vezetés maradjon. Bencsik János elvállalja a jelölést majd dr. 
Ocsovszki Imrétől megkérdi, vállalja-e a jelölést, aki megköszöni a bizalmat, és kijelenti, hogy munkát a 
jövőben is vállalja. Bencsik János megkérdezi dr. Agodné dr. Antal Zsuzsannát, hogy vállalja-e továbbra 
is a feladatot, a jelölt megköszöni a bizalmat, és kinyilvánítja, hogy a feladatot a jövőben is vállalja.  
Az elnök egyenként szavazásra bocsátotta a vezetőség tagjainak személyéről a döntést.  
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
6/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete vezetőségének elnöke Bencsik 
János, tagjai: dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna és dr. Ocsovszki Imre. 
 

6. Megkezdődik a hatodik napirendi pont megtárgyalása, Bencsik János előadja, hogy egyesületünk a 
Magyarországi Szlovákok Szövetségének (MSZSZ, „Zväz”) tagja. Dr. Agodné előadja, hogy a Zväz 
januári közgyűlésén elfogadott alapszabály szerint minden év április 20-ig meg kell választani a küldöttet, 
aki az egyesületet képviseli a MSZSZ közgyűlésein. 
Bencsik János azt javasolja, hogy dr. Agodné képviselje az egyesületet, aki a korábbi években is ellátta ezt 
a feladatot. 
Dr. Agodné elfogadja a jelölést. Más javaslat nincs. Bencsik János szavazásra bocsátja a jelölt személyét. 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
7/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: Magyarországi Szlovákok Szövetségének közgyűlésébe dr. 
Agodné dr. Antal Zsuzsannát választotta küldöttnek a közgyűlés. 
 

7. Az elnök megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakhoz. Nincs hozzászóló. 
Az elnök megköszöni mindenkinek a megjelenést és bezárja az ülést. 
 
 
Szeged, 2010. február 22. 
 
 

Bencsik János 
levezető elnök 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
 
 

Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa 
 

 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 

Dr. Apatóczky Kálmán Racskó Tamás 
 



A Szegedi Szlovákok Egyesületének 2010. február 22-i közgyűlésének határozatai 
 
 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. február 22-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa 
Hitelesítők: Dr. Apatóczki Kálmán 
 Racskó Tamás 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
2/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Bencsik János elnök a Szegedi 
Szlovákok Egyesületének 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját.  
Felelős: Bencsik János 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
3/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2009. 
évi közhasznúsági jelentését és az éves pénzügyi beszámolót. 
Felelős: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
4/2010. (II. 22) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2010. 
évi munkatervét. 
Felelős: Bencsik János 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
5/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2010. 
évi költségvetését. Felhatalmazza a vezetőséget, hogy pályázatokkal növelje az egyesület bevételét.  
Felelős: Bencsik János és dr. Ocsovszki Imre 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
6/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete vezetőségének elnöke Bencsik 
János, tagjai: dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna és dr. Ocsovszki Imre. 
Hatály: 2 év 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
7/2010. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat: Magyarországi Szlovákok Szövetségének közgyűlésébe dr. 
Agodné dr. Antal Zsuzsannát választotta küldöttnek a közgyűlés. 
 


