
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. február 25-én megtartott közgyűléséről 
 

Mellékletek: jelenléti ív 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztróvszky u. 6. meghívó  
Időpontja: 2013. február 15. 16.30. óra közhasznúsági jelentés 
Taglétszám: 80 fő  felügyelő bizottság jelentése 
 2013. évi munkaterv 
 2013. évi költségvetés 
Megjelentek száma: 9 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 közölt napirendekre a megismételt közgyűlés 2013. 
február 25-én 17 órakor kerül megtartásra a jelenlévő tagság részvételével. 
 
 
 
Szeged, 2013. február 25. 
 

Bencsik János 
elnök 

 



  

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesületének megismételt közgyűléséről 
 
Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6.  
Időpontja: 2013. február 25. 17. óra  
Taglétszám: 80 fő  
Megjelentek száma: 15 fő  
 
 
A közgyűlést megnyitja Bencsik János, az Egyesület elnöke. Megállapítja, hogy a meghívóban közölt 
újabb időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Bencsik 
János megállapítja, hogy a 16.30 és 17 óra között felvett jelenléti ív szerint megjelent tagok száma 15 fő. 
Az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket. Bevezetőjében megköszöni a szervezet vezetőségének a 
munkát, melyet mindenki külön díjazás nélkül, saját szabadidejében végez az egyesület érdekében. A 
kitartó munkának tulajdonítja, hogy a szervezet e pillanatban is rendelkezik némi anyagi forrással, 
melynek köszönhetően az idei programok egy részét is meg tudja a szervezet valósítani. Egyben 
megköszöni a Szegedi Szlovák Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatását. Hangsúlyozza, hogy csak 
ilyen példás együttműködésnek köszönhetően lehetséges sikeres, népszerű projekteket megvalósítani. 
 
Az elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a közgyűlés válassza meg a levezető elnök személyét a 
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket. 
Az érkezett javaslatokra tekintettel a közgyűlés Bencsik Jánost a közgyűlés levezető elnöknek, dr. Agodné 
dr. Antal Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetőnek, és Racskó Tamást és Mataisz Istvánné hitelesítőknek 
jelölte és választotta meg.  
 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. február 25-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna  
Hitelesítők: Racskó Tamás 
 Mataisz Istvánné 
 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban közölt napirendi pontokat: 

1. 2012. évi beszámoló  
2. Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 
3. 2013. évi munkaterv összeállítása, jóváhagyása 
4. 2013. évi költségvetés elfogadása 
5. Küldöttválasztás a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közgyűlésébe. 
6. Egyéb (tájékoztatás programokról, aktuális ügyek, tagdíjfizetés) 
 
 

1. Megkezdődik az első napirend megtárgyalása: 
Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna beszámol az egyesület 2012. évi tevékenységéről. 
A megjelentek a beszámolót meghallgatták és az elnök javaslatára, azt egyhangúan elfogadják. 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
2/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. 
évi munkájáról szóló beszámolót  
 
 



  

2. Megkezdődik az második napirend megtárgyalása: 
Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna ismerteti a 2012. évi pénzügyi mérleg adatait, az eredmény-kimutatást  és 
közhasznúsági mellékletet. Az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
Ezt követően az elnök felkéri Racskó Tamást, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság jelentését. 
A felügyelő bizottság elnöke elmondja, hogy megváltoztak a szabályok. A közhasznúság előfeltételeinek 
megfelel az Egyesület, mely véleménye szerint tartható. Az adatok a főkönyvből kerülnek be, ez így 
elfogadható. Az jelenti vizsgálat tárgyát, hogy mire fordítja az Egyesület a juttatásokat. 
Az elnök megkérdezi, van-e valakinek kérdése, megjegyzése az elhangzottakhoz. 
A jelentéshez hozzászólása, kérdése senkinek nincs.  
Az elnök 2012. évi pénzügyi mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja, és szavazásra 
bocsátja.  
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
3/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. 
évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 
 

3. Ezt követően megkezdődik a harmadik napirendi pont, az éves munkaterv összeállítása, jóváhagyása Az 
elnök ismerteti a 2013. évi munkatervet, és kéri, hogy akinek egyéb ötlete javaslata van, az tegye meg. Az 
ismertetett 2013. évi programtervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

    Mataisz Istvánné javasolja, hogy vegyük be az egyesület programjai közé a Komlósi Szlovákok 
Szervezetével közösen megtartott hagyományos disznóvágást bemutató programot. A tótkomlósiakkal már 
beszélt a rendezvény lehetőségéről, akik a szlovák nyelvű kulturális programról is gondoskodnának. 
Racskó Tamás javasolja, hogy az önkormányzat programjával fésülje össze az egyesület az éves 
programját és így alakítsanak ki éves programot. Az elnök elmondja, hogy az önkormányzat programjait is 
népszerűsíti az egyesület, a szervezet egyeztetett az önkormányzattal és úgy próbálja összeállítani 
programját, hogy az ne ütközzön az önkormányzat rendezvényeivel. 

 Dr. Agodné javasolja, hogy Egyesület szervezzen egy csapatot tagjaiból, akik versenyzőként vesznek részt 
a Csabai Kolbászfesztiválon.  
Az elnök a módosítással együtt, szavazásra bocsátja a Szegedi Szlovákok Egyesületének 2013. évi. 
munkaprogramját. 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
4/2013. (II. 25) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2013. 
évi munkatervét. 

 
 
4. A közgyűlés megkezdi negyedik napirend tárgyalását, a 2013. évi költségvetés megállapítását. 

Bencsik János ismerteti a munkaprogramra épülő költségvetést.  
Az ismertetett 2013. évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A költségvetéshez képest 
módosítást senki nem javasolt. 
Az elnök a módosítással együtt, szavazásra bocsátja a Szegedi Szlovákok Egyesületének 2013. évi. 
költségvetését. 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2013. (II. 25) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2013. 
évi költségvetését. 
 
 

5. Megkezdődik az ötödik 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. Hruboňová Iveta javasolja, hogy az elnök képviselje 
az egyesületet a közgyűlésen, akadályoztatása esetén az Egyesült egyik tagja képviselje. Dr. Agodnét 
javasolja az elnök küldöttnek, aki elmondja, hogy elfogadja a jelölést, de a munkája miatt, hétköznap nem 
tud részt venni a közgyűlésen, amennyiben ez hétköznapra esik. Bencsik János azt javasolja, hogy Mataisz 
Istvánné legyen a másik jelölt, aki öt helyettesíthetné. 

 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: Magyarországi Szlovákok Szövetségének közgyűlésébe Bencsik 
Jánost választotta küldöttnek a közgyűlés. Akadályoztatása esetén dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna vagy 
Mataisz Istvánné képviseli az egyesületet küldöttként. 
 
 

6. Megkezdődik a hatodik napirendi pont megtárgyalása. 
 Bencsik János elmondja, hogy aki befizeti a tagdíjat annak az egyesülettől - pályázat alapján készíttetett 

kétnyelvű, a szervezet nevével és logójával ellátott- pólót kap arra a célra, hogy a programokon az 
összetartozás jelképeként és az Egyesületet népszerűsítve ezt használják. Az évsorán szeretnénk a 
pólókból azoknak a vendégeknek is ajándékozni, akik szervezetünk meghívására érkeznek városunkba. 
Például a vajdasági szlovák rendező Miroslav Benka, vagy a Vertigo Szlovák Színház igazgatójának stb. 

 
Az elnök megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakhoz. 
 
Az elnök megköszöni mindenkinek a megjelenést és bezárja az ülést. 
 
 
Szeged, 2013. február 25. 
 
 
 
 
 

Bencsik János  Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsa 
levezető elnök  Jegyzőkönyvvezető

 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 

Racskó Tamás  Mataisz Istvánné 
 



A Szegedi Szlovákok Egyesületének 2013. február 25-i közgyűlésének határozatai 
 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. február 25-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna  
Hitelesítők: Racskó Tamás 
 Mataisz Istvánné 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
2/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. 
évi munkájáról szóló beszámolót  
Felelős: Bencsik János 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. 
évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
Felelős: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2013. (II. 25) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2013. 
évi munkatervét. 
Felelős: Bencsik János 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: A Szegedi Szlovákok Egyesülete elfogadta az egyesület 2013. 
évi költségvetését.  
Felelős: Bencsik János és dr. Ocsovszki Imre 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, 15 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2013. (II. 25.) sz. közgyűlési határozat: Magyarországi Szlovákok Szövetségének közgyűlésébe Bencsik 
Jánost választotta küldöttnek a közgyűlés. Akadályoztatása esetén dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna vagy 
Mataisz Istvánné képviseli az egyesületet küldöttként. 
 
 


