
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott 
közgyűléséről 

 
Mellékletek: jelenléti ív 

 meghívó 
 Módosított alapszabály 
 
Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra (6722, Szeged, Kálvária sgt.23.)  
Időpontja: 2013. június 22. 15.00. óra  
Taglétszám: 80 fő    
Megjelentek száma: 9 fő  
  
  
Bencsik János az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja,hogy a jelenléti ív alapján 
megjelent tagok létszámára tekintettel a közgyűlés nem határozatképes.  
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meghívóban közölt napirendekre a megismételt közgyűlés 2013. 
június 22-én 15.30 órakor kerül megtartásra a megjelent tagok részvételével. 
 
 
 
Szeged, 2013. június 22. 
 
 

Bencsik János 
elnök 

 



 
Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesületének megismételt közgyűléséről 

 
 

 
Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra (6722, Szeged, Kálvária sgt.23.)  
Időpontja: 2013. június 22. 15.30 óra  
Taglétszám: 80 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. Bencsik 
János megállapítja, hogy a 15.00 és 15.30 óra között felvett jelenléti ív szerint megjelent tagok száma 12 
fő. 
Az elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a közgyűlésnek  meg kell választania a  közgyűlés levezető elnökét, 
a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Racskó Tamás felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy 
az alapszabály két hitelesítőt követel meg, ugyanakkor a jegyzőkönyvvezető is aláírja a jegyzőkönyvet, 
így elegendő egy személyt javasolni hitelesítőnek, hiszen a második alapértelmezetten a 
jegyzőkönyvvezető lesz. Dr. Agodné felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy a jegyzőkönyvvezető nem lehet 
egyszemélyben hitelesítő is, ezért Racskó Tamást javasolja a második hitelesítőnek. 
Az érkezett javaslatokra tekintettel a közgyűlés Bencsik Jánost a közgyűlést levezető elnöknek, dr. 
Agodné dr. Antal Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetőnek, és Hruboňová Ivetát és Racskó Tamást 
hitelesítőnek jelölte és választotta meg.  
  
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 12 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
8./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna  
Hitelesítő: Hruboňová Iveta 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban közölt napirendi pontokat: 

1. Felügyelő Bizottság választása 
2. Alapszabály módosítása 
3. Nyári szlovákiai honismereti tábor részleteinek megbeszélése 
4. Egyéb (tájékoztatás programokról, aktuális ügyek) 
 
 

1. Megkezdődik az első napirend megtárgyalása: 
Hruboňová Iveta javasolja, hogy a felügyelő bizottság működjön változatlan összetételben. Az elnök 
megállapítja, hogy a megelőző ciklusban működő Felügyelő Bizottság egyik tagja, Mataisz Istvánné 
nincs jelen a közgyűlésen, így ő nem tud nyilatkozni a tisztség elvállalásáról ezért más jelöltet kell 
javasolni a tisztségre. Dr. Agodné Csákiné Rekeny Zsuzsannát jelöli bizottsági tagnak, aki a jelölést 
elfogadja. Bencsik János felkéri Racskó Tamást és Csirik Györgyöt, hogy újabb ciklusra is vállalják 
el az eddig betöltött tisztségeiket.  A Felügyelő Bizottság korábbi elnöke Racskó Tamás és tagja Csirik 
György elfogadják a jelölést. Újabb javaslat nem érkezett. Bencsik János Racskó Tamást javasolja a 
Felügyelő Bizottság elnökének, különös tekintettel arra, hogy már korábban is nagy precizitással és 
szakértelemmel látta el ezt a munkát. Más jelölt nem volt, ezért a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést 
a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjainak megválasztására. 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
9./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete  Felügyelő bizottságának 
elnöke Racskó Tamás. 
 



A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
10./ 2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete Felügyelő Bizottságának 
tagjai Csirik György és Csákiné Rekeny Zsuzsanna 
 

2. Megkezdődik a második napirend megtárgyalása: 
A módosított alapszabály a jelenlévők írásban megkapták. Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna ismerteti az 
alapszabály módosítás indokait, mely szerint a civil szervezeteket érintő jogszabályváltozásoknak 
megfelelően a közhasznú jogállás megtartása érdekében vált szükségessé az alapszabály kiegészítése, 
pontosítása, módosítása. A változtatások alapvető módosítást nem jelentenek. Dr. Agodné dr. Antal 
Zsuzsanna részletesen ismerteti a módosított pontokat, azok indokait. 
Bencsik János kérése, hogy a tagnyilvántartást papíralapon is vezetésre kerüljön. Dr. Agodné elveti a 
javaslatot, hiszen a tagnyilvántartásra nagyszerű számítógépes programok vannak, melyek minden adatot 
tartalmaznak. Az elnök mégis azt kéri, hogy a nyár folyamán küldjünk ki a tagoknak egy levelet, melyben 
a tagok nyilatkoznak és visszajuttatnák azt a vezetőségnek. A levélben az alapszabályban meghatározott 
adatokat kérnénk, adategyeztetés céljából. Ez lenne a szervezet frissített tagnyilvántartása. Az elnök 
javaslata továbbá, hogy az egyesület által szervezett programokról készüljön kimutatás, azaz egy 
könyvben legyenek dokumentálva, melyekhez bejegyzéseket lehet tenni, illetve fotókat is mellékelni lehet. 
Ezzel dokumentálhatná  a szervezet a meghívók alapján megtartott a rendezvényeket. Ez vendég 
könyvként funkcionálhatna, melybe a rendezvényen résztvevők szabadon véleményt nyilváníthatnak. 
 
Az alapszabály módosításhoz hozzászólás, kérdés nem érkezett.  
Az elnök a módosított alapszabály elfogadását javasolja, és azt szavazásra bocsátja.  
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 12 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
11./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok Egyesülete 
módosított alapszabályát. 
 

3. Ezt követően megkezdődik a harmadik napirendi pont, a nyári szlovákiai honismereti tábor részleteinek 
megbeszélése.  

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a nyári tábor 2013. július. 27. és 2013. augusztus 3. között lesz, 
helyszíne: Kassa és a Szlovák Paradicsom. A tábor költsége várhatóan165 EUR/fő, ( szállás és 
félpanzió).  Az utazás gépkocsikkal lesz. Július 27-én a délelőtti órákban érkeznénk Kassára Európa 
kulturális fővárosába. Július 29-én reggeli után utaznánk a Szlovák Paradicsomba, ahol elsősorban egész 
napos honismereti látogatásokat, túrákat szervezünk. A tábor költségeihez hozzájárul a Határon túli 
Szlovákok Hivatala és a Szegedi Szlovák Önkormányzat is. A hivataltól kapott támogatást szállásra 
kaptuk, az önkormányzat támogatását a vezetőség határozata alapján a gépkocsik üzemanyag 
költségéhez történő hozzájárulásra szeretnénk fordítani.  

4. A közgyűlés megkezdi negyedik napirend tárgyalását, a tájékoztatás programokról, időszerű ügyekről. 

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a nyáron a kiránduláson kívül, már nem tervezünk programot. 
Szeptemberben indul a nyelvoktatás. A nyári programok közül a pozsonyi Comenius Egyetem Nyári 
Studia academica slovaca nyári egyetemét emeli ki, melyen a szervezet tagja, a szlovák önkormányzat 
képviselője Csirik György is részt vesz. Az elnök szerint a három hetes képzés rendkívül fontos főleg 
azoknak, akik nem szlovák iskolában szereztek képzettséget. Példaértékűnek értékeli a képviselő 
törekvését, miszerint tökéletesíteni kívánja szlovák tudását. Javasolja, hogy Csirik György utazási 
költségéhez járuljon hozzá a szervezet. Erről nem szükséges közgyűlési határozat, ennek ellenére 
mindenki támogatja az elnök javaslatát. A három hetes képzést Csirik György képviselő egy pályázat 
útján nyerte el.  

 



Az elnök megköszöni az érdeklődést Miroslav Benka fotó kiállítása, és a Vertigo Szlovák Színház 
előadása iránt, melyen részt vettek az egyesület tagjain kívül egyebek mellett a meghívott Mezőberényi 
Szlovákok Szervezetének  tagjai és Štefan Daňo Szlovákia békéscsabai főkonzulja is. 

 

Kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz nincs senkinek. 

 
Az elnök megköszöni mindenkinek a megjelenést és berekeszti a közgyűlés ülését. 
 
 
 
 
Szeged, 2013. június 22. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 

Hruboňová Iveta  Racskó Tamás 
 



Határozatok tára: 
 

Szegedi Szlovákok Egyesületének 2013. Június 22-i közgyűlésén hozott határozatok 
 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 12 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
8./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22-én megtartott 
közgyűlésén: 
Levezető elnök: Bencsik János  
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna  
Hitelesítők: Hruboňová Iveta, Racskó Tamás 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
9./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete  Felügyelő Bizottságának 
elnöke Racskó Tamás. 
 
A közgyűlés 12 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
10./ 2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: a Szegedi Szlovákok Egyesülete Felügyelő Bizottságának 
tagjai Csirik György és Csákiné Rekeny Zsuzsanna 
 
A Szegedi Szlovákok Egyesületének közgyűlése nyílt szavazással, 12 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
11./2013. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Szegedi Szlovákok 
Egyesülete módosított alapszabályát 
 


