
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2011. február 21-én megtartott közgyűléséről 
 

Mellékletek: jelenléti ív 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. meghívó  
Időpontja: 2011. február 21.16.30. óra beszámoló  
Taglétszám: 81 fő közhasznúsági jelentés 

a felügyelő bizottság jelentése 
Megjelentek száma: 11 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 2011. február 
21-én 17 órakor kerül megtartásra. 
 
 
 
Szeged, 2011. február 21. 
 

Bencsik János 
elnök 

 
 
 

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesületének megismételt közgyűléséről 
 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6.  
Időpontja: 2011. február 21. 17. óra  
Taglétszám: 81 fő  
Megjelentek száma: 13 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 Pálné Makai Ildikót, valamint Iveta Hruboňovát jegyzőkönyv 
hitelesítőknek választja meg.  
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
1/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. február 21-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa  
Hitelesítők: Pálné Makai Ildikó 
 Iveta Hruboňová 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban közölt napirendi pontokat: 

1. 2010. évi beszámoló  
2. Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 
3. 2011. évi munkaterv összeállítása, jóváhagyása 
4. 2011. évi költségvetés elfogadása 
5. 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 
népszerűsítést 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: 
2/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Bencsik János elnöknek a Szegedi 
Szlovákok Egyesülete 2010. 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:  
3/2011. (II. 21.) 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 2011. évi munkatervet, és kéri, hogy akinek egyéb ötlete javaslata van, az tegye meg. Az 
ismertetett 2010. évi programtervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Fuzik János javasolja, hogy 
vegyük fel a programok közé a Kesztölci Szüreti Fesztivál látogatást. Novemberben népszámlálás lesz, 
erre fel kell készíteni a tagságot.  

 Egyéb javaslat nincs az elnök szavazásra bocsátja a Szegedi Szlovákok Egyesületének 2011. évi 
munkaprogramját. 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
4/2011. (II. 21) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2011. 
évi munkatervét. 

 
4. A közgyűlés megkezdi negyedik napirend tárgyalását, a 2011. évi költségvetés megállapítását. 

Bencsik János ismerteti a munkaprogramra épülő költségvetést. Az ismertetett 2011. évi költségvetés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 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.  A közgyűlés felhatalmazza a vezetőséget, hogy további pályázatokat 
írjon a nyelvoktatásra és a pilisi kirándulásra.  
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
5/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2011. 
évi költségvetését.  
 
5. Megkezdődik az ötödik napirendi pont tárgyalása:  
Fuzik János elmondja a választásokkal kapcsolatos észrevételeit. Megköszönte az egyesület 
támogatását a választásokon, és a Szegedi Szlovák Önkormányzat megválasztásához.  
Beszámol az aktuális feladatokról, tevékenységről (Békéscsabai Szlovák Gimnázium,Általános 
Iskola és Kollégium felújítását végzik. Pilisszentkereszten a szlovák ház már tető alatt van. 
 
A tagság 1 perces néma csenddel emlékezett elhunyt tagunkra Dr. Bacsa Pálra. 
 



 3

Az elnök megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakhoz. Nincs hozzászóló. 
Az elnök megköszöni mindenkinek a megjelenést és bezárja az ülést. 
 
 
Szeged, 2011. február 21. 
 
 

Bencsik János 
levezető elnök 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
 
 

Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa 
 

 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 

Pálné Makai Ildikó  Iveta Hruboňová 
 



A Szegedi Szlovákok Egyesületének 2011. február 21-i közgyűlésének határozatai 
 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2010. február 22-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa  
Hitelesítők: Pálné Makai Ildikó 
 Iveta Hruboňová 
 
2/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta Bencsik János elnöknek a Szegedi 
Szlovákok Egyesülete 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
3/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2009. 
évi közhasznúsági jelentését és az éves pénzügyi beszámolót. 
 
4/2011. (II. 21) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2011. 
évi munkatervét. 
 
5/2011. (II. 21.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2011. 
évi költségvetését.  
 
 
 
 

 
 

Bencsik János 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 

Pálné Makai Ildikó  Iveta Hruboňová 
 


