
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. augusztus 11-én megtartott közgyűléséről 
 

Mellékletek:  Jelenléti ív 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6.                         meghívó      
Időpontja: 2010. augusztus 11.16.30. óra                   
Taglétszám: 82 fő             
megjelentek száma: 12 fő        
  
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. augusztus 11.-
én 17 órakor kerül megtartásra. 
 
 
 
Szeged, 2010. augusztus 11. 
 

Bencsik János 
           elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesületének megismételt közgyűléséről 

 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztróvszky u. 6.                                    
Időpontja: 2010. augusztus 11.17. 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 Dózsa 
Zentát jegyzőkönyv hitelesítőknek választja meg.  
 

A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
8/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. augusztus 11-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János   
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa  
Hitelesítők: Dr. Apatóczky Kálmán 

        Dózsa Zenta 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban közölt napirendi pontokat: 
1. Tájékoztató a 2010. október 3-án zajló kisebbségi önkormányzati választások kapcsán folytatott 

budapesti koalíciós megbeszélésekről. 
2. Jelöltállítás az új Szegedi Szlovák Önkormányzatba 
3. Egyéb (tájékoztatás programokról, az Egyesület téli intenzív nyelvi tábora helyszínének 

megválasztása, aktuális ügyek,) 
 

1. Megkezdődik az első napirend megtárgyalása: 
Bencsik János tájékoztatja a közgyűlést, mely szerint egyesületünk az Alföldi Szlovákok Uniójának 
tagja, így ez a szervezet lesz képviselőink jelölő szervezete. A jelöltség elfogadásához, ha helyi 
szinten van egyesület akkor a szervezetre vonatkozó nyilatkozatot kellett kitölteni és a Szlovák Unió 
részére megküldeni. A vezetőség határozata alapján ezt megtettük. 
A jelöltállításhoz szükséges nevek megadását 2010. augusztus 16.-ig kérték megadni a Szlovák Unió 
részére. A közgyűlés által elfogadott névsor kerül megküldésre. 
 
Bencsik János felkéri Fuzik Jánost az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét, hogy  számoljon be a  
budapesti koalíciós megbeszélésekről. Fuzik János beszámolója szerint nem született egyezség, a 
tárgyalások folytatódnak a három szervezet között. 
A megjelentek Fuzik János és Bencsik János beszámolóját meghallgatták és az elnök javaslatára, azt 
egyhangúan elfogadják. 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

9/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta Bencsik János és Fuzik János kisebbségi 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos beszámolóját.   jóváhagyja az egyesület vezetőségének 
határozatát, mely szerint Szegedi Szlovákok Egyesülete a 2010. évi szlovák kisebbségi választásokon a 
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója (röviden: Szlovák Unió) 5940 Tótkomlós Marx u. 15. szám alatt 
bejegyzett szervezet jelöltjeként kíván indulni. 
 
2. Az elnök javaslatot kér a jelöltek személyére az új Szegedi Szlovák Önkormányzatba, egyben 
megköszöni a jelenlegi képviselőtestület munkáját, az egyesülettel való jó kapcsolatot, mely lehetővé 
tette számos közös rendezvény megszervezését. 
Javasolja Racskó Tamást és Mataisz Istvánnét akik, most nem lehetnek jelen egyéb elfoglaltságuk miatt a 
közgyűlésen, de vállalják a jelölést, melyet írásban is megerősítettek. 
Elmondja, hogy a korábbi tagok közül Pálné Makai Ildikó nem vállalja a továbbiakban ezt a feladatot. Az új 
választásokon már csak 4 főből áll az önkormányzat.  



Csirik György és Ocsovszki Imre, mint a korábbi önkormányzat tagjai elvállalják a jelölést. 
Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna javasolja Csákiné Rekeny Zsuzsannát, aki elfogadja a jelölést. 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
10/2010. (VIII. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Racskó Tamás, Mataisz Istvánné, Csirik 
György,Ocsovszki Imre és Csákiné Rekeny Zsuzsanna jelölését az új Szegedi Szlovák Önkormányzatba. 
 
3. Ezt követően megkezdődik a harmadik napirendi pont tárgyalása az egyesület téli intenzív nyelvi 
tábora helyszínének megválasztása. 
Bencsik János tájékoztatja a jelenlévőket, több árajánlatot kért, több helyszínt megnéztek. Ezek alapján 
kéri, hogy válasszák ki a megfelelő helyszínt. A tagság a döntést a vezetőségre bízza. 
 
Az elnök szavazásra bocsátja a tábor helyszínének megválasztását. 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
11/2010. (VIII. 22) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete közgyűlése téli intenzív nyelvi 
tábora helyszínének megválasztásával megbízza a vezetőséget 
 
Az elnök megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakhoz. Nincs hozzászóló. 
Az elnök megköszöni mindenkinek a megjelenést és bezárja az ülést. 
 
 
Szeged, 2010. augusztus 11. 
 
                    Bencsik János 

              levezető elnök 
      
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
                          Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa 

      
 
Hitelesítők: 

Dr. Apatóczky Kálmán  Dózsa Zenta 
 



 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének 2010. augusztus 11-i közgyűlésének határozatai 
 
 
 
 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
8/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. augusztus 11-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János   
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa  
Hitelesítők: Dr. Apatóczky Kálmán 

        Dózsa Zenta 
 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

9/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta Bencsik János és Fuzik János kisebbségi 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos beszámolóját.   jóváhagyja az egyesület vezetőségének 
határozatát, mely szerint Szegedi Szlovákok Egyesülete a 2010. évi szlovák kisebbségi választásokon a 
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója (röviden: Szlovák Unió) 5940 Tótkomlós Marx u. 15. szám alatt 
bejegyzett szervezet jelöltjeként kíván indulni. 

 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
10/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Racskó Tamás, Mataisz Istvánné, Csirik 
György,Ocsovszki Imre és Csákiné Rekeny Zsuzsanna jelölését az új Szegedi Szlovák Önkormányzatba. 

 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
11/2010. (VIII. 11.) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete közgyűlése téli intenzív nyelvi 
tábora helyszínének megválasztásával megbízza a vezetőséget 

 


