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Bencsik János Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsannát kéri fel a jegyzőkönyv vezetésére. A titkár a 

feladatot elvállalja. 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének vezetősége három egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

1/ 2011. (I.9.) sz. vezetőségi határozat: 
 A vezetőség Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsannát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.  

 

Megkezdődik az első napirendi pont tárgyalása: 

Dr. Ocsovszki Imre átadja a táborba jelentkezők névsorát, megállapítja, hogy 63 fő részére 

kell szállást kérni. 

Bencsik János a hotelből megkapta az átadott szobák listáját, így a névsor alapján elkészíti a 

szobabeosztást. 

 

Bencsik János megállapítja, hogy a bankszámlán rendelkezésre álló összeg és a beszedett 

előleg összege fedezetet nyújt a szállásköltség különbözetéhez és a síbérlet költségeihez is  

hozzá tudunk járulni. 

Az elnök szavazásra bocsátja a kérdést. 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének vezetősége három egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

2/2011. (I.9.). sz. vezetőségi határozat: 
A 2011. január 23-29-i téli nyelvtábor költségeihez oly módon járul hozzá, hogy a beszedett 

előlegen túl a tagoknak további fizetési kötelezettsége nincs. 

Felelős Bencsik János 

 Bencsik János javasolja, hogy a tábor kulturális programjaként hívjuk meg a Komedia 

Poprád színházat. A javaslattal a vezetőség egyetért. 

 

 

A vezetőség megkezdi a 2. napirendi pont tárgyalását: 

Bencsik János ismerteti a szervezés alatt álló programokat. 

Az elnök előadja, hogy megjelent a kiírás a Szlovákiai pályázatokra, azt tervezi, hogy a 

Poprádi színház költségét is megpályázza, továbbá filmszemle és a nyári tábor költségét. 

 

Az elnök értékeli az egyesület 2010. évi tevékenységét. Megállapítja, hogy a munkatervben 

meghatározott programok többnyire megvalósultak. A támogatásokat a pályázatoknak 

megfelelően használtunk fel, egy részével már elszámoltunk. 

Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsanna elmondja, hogy a közhasznúsági beszámolót már 

összeállította, az adatok egyeznek a könyveléssel. A 2010. évi rendszeres tevékenység 

fejezetet Bencsik János készítette el.  

Bencsik János bemutatja az elkészítette a 2011 évi költségvetés és programtervezetet, melyet 

a vezetőség tagjai elfogadnak.  



Ocsovszki Imre vállalja, hogy a közgyűlésre a meghívókat kipostázta, illetve elektronikus 

levélben is megküldi. 

 

Dr. Agodné javasolja, hogy az 2010-ben megkapott 64 257 Ft 1%-ot, az idei téli intenzív 

nyelvtáborunk útiköltség előlegére fordítsuk, ezzel is segítve a vasárnapi iskola tanulóinak 

részvételét. 

 

Az elnök szavazásra bocsátja a kérést. 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének vezetősége három egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

3/2011. (I.9.). sz. vezetőségi határozat:  
A 2010-ben megkapott 64 257 Ft Szja 1%-ot, 2011. január 23-29 között szlovákiai Bystrán 

megtartott téli intenzív nyelvtáborunk útiköltség előlegére fordítjuk. 

 

Az elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést 

 

A jegyzőkönyvből egy példányt kap a Felügyelő Bizottság elnöke. 

 

 

 

Szeged, 2011. január 9. 

 

 

 

 

 

……………………….     ……………………………….. 

Jegyzőkönyv vezető:      Elnök 

 

 

 



 

 

Kivonat a Szegedi Szlovákok Egyesülete Vezetőségének 2011. január 9-én megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 

A Szegedi Szlovákok Egyesületének vezetősége három egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

1/ 2011. (I.7.) sz. vezetőségi határozat:  
A vezetőség Dr. Agodnét bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.  

 

2/2011. (I.7.) sz. vezetőségi határozat: 
A vezetőség a 2010. évi közhasznúsági jelentés és 2011. évi költségvetés és munkatervét 

elfogadja, az a közgyűlés elé terjeszthető. 

Felelős Bencsik János 

 
3/2007. (I.7.) sz. vezetőségi határozat: 
A 2010-ben megkapott 64 257 Ft Szja 1%-ot, a szlovákiai Bystrán, 2011. január 23-29 között 

megtartott téli intenzív nyelvtáborunk útiköltség előlegére fordítjuk. 

 

 

 

Szeged, 2011. január 9. 

 

 

 

 

 

……………………………. 

elnök 


