ZAPISNIK
1/2008. SEDNICE SKUPШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 23. фебруар 2008.

Место: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Фалк Микше
бр.3.
Датум: 23. фебруар 2008.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 19 од 25 чланова (прилог према листи присутних)
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водила: Јадранка Драгојловић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 10.15 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 19 особа). Предлаже да записник на овој седници
води Јадранка Драгојловић.

Одлука бр. 1/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008.) Присутни су једногласно
усвојили да записник седнице води секретар ССМ Јадранка Драгојловић.
Резултат гласања : 19 је гласало за, уздржани:0, против:0.

Одлука бр.2/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Аница Пандуровић
и Милан Ђурић. Резултат гласања: 19 је гласало за, уздржани: 0, против: 0.
На почетку седнице Соња С. Марков, председник Комисије за пребројавање
обавештава присутне о резултату везаном за изјаву о имовинском стању. (према
прилогу)
Председник ССМ излаже дневни ред, предлаже да се дневни ред модификује, и стави
предлог на гласање.
За: 17

Против:1

Уздр.:1

Одлука бр.3/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008)
Присутни су усвојили модификацију дневног реда: 17 гласало за, уздржани:1
против:1
1.Концепција закона о представништву мађарских мањина у Парламенту
2. Прихватање буџета ССМ за 2008. годину
3. Декларација о Косову
4. Припрема састанка за 7. март 2008. између Мађарског националног савета и ССМ
5. Разно.
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Љубомир Алексов: Отвара седницу и прелази на 1. тачку дневног реда (према
прилогу) и саопшти присутнима да на седници присуствује као гост и Гдин. Др Ерне
Калаи омбудсман за мањине. Предлаже да се седница даље одвија на мађарском језику,
и предаје реч Гдин. Калаи-у.
Др Ерне Калаи-омбудсман за мањина: Поздравља све присутне скупштинаре и прича
о концепцији закона о представништву мањина у мађарском Парламенту.
Борислав Рус: Пита да ли се мора данас да се одлучи?
Љубомир Алексов: Одговара на питање- „Остале мањине су за, то је почетак једног
процеса. Радна група тек сада треба да почне са радом, и после тога ће бити решења“.
Пера Ластић: Извештава присутне о раду те радне групе поставља питања: Треба
пружити реалну шансу да свих 13 мањина уђу у парламент? Или само оне које су
бројчано веће? Треба направити одговарајућу концепцију. Да ли да буде бирачког
списка? Треба сачекати решење радне групе, следеће недеље ће бити крај једне етапе
радне групе и према томе ће се одлучити. 2008 године треба доћи до реалног решења у
том питању.
Др Радомир Ластић: Српска заједница поздравља ову иницијативу и сматра да ова
добра онова за даље преговоре.
Пера Ластић: Предлаже председнику Љ.А. да у будуће заједно иду на седнице, јер се
дешава, да информације две радне групе нису у синхрону.
Љубомир Алексов: наведе један пример: штампе чланак из „ Népszabadság”, „Реална
могућност за све мањине“-ова је кључна реч. Не треба успоравати ову иницијативу.
Замоли Гдин. Калаи-а, да одговори на постављена питања.
Dr. Kállai Ernő – Ombudsman – válaszol a feltett kérdésekre. „A koncepciót e kérdésben
közösen kell kidolgozni. Az eddigi pozitív előrehaladást a Kisebbségi kerek asztal
Munkacsoportnak lehet megköszönni.1) Munkacsoportok létrehozása 2) Legitimálják a
kisebbségek képviseletét. Véleménye szerint a Közjogi munkacsoport az egyetlen járható út.
Meggyőződése: Reális lehetőséget kell nyújtani mindegyik kisebbségnek, hogy képviseletet
kapjon a parlamentbe. A jelenlegi helyzet nem jó. Olyan tervezetett adnak a Kormány elé,
hogy az megfeleljen a Kisebbségeknek. A részleteket tisztázni kell”.
Lásztity Péró: Reagálása - Névjegyzék felállításával kapcsolatosan?
Dr. Kállai Ernő: Együtt kell dolgozni ez a legfontosabb. A közösség kell, hogy együttesen
döntsön e kérdésben. Tavasszal eldől a parlamenti képviselet.
Alexov Lyubomir: Megköszöni a válaszokat, és szerb nyelven folytatja, a képviselőket
megkéri a határozat hozatalra.
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Љубомир Алексов: Предлаже да став ССМ у овом питању буде следеће: иницијатива
округлог стола треба да буде основа за разговор.
Скупштина ССМ поздравља иницијативу и да ће се поново ставити на дневни ред на
скупштинској седници. Отворени смо на остале преговоре. За свака алтернативна
решења смо отворени.

Одлука бр.4/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008.)
Присутни су једногласно усвојили став 14 гласало за, против:0 узрд.2
3 чланова нису гласали јер нису били присутни у сали.
Љубомир Алексов: пита скупштинаре да ли има још неких питања за Гдин. Калаи-а?
Rusz Boriszláv: Kérdése, a Fővárosi Szerb Önkormányzat költségvetésével kapcsolatosan
tájékozódik.
Roczkov Miroszláv: Kisebbségi differenciált támogatással kapcsolatosan kérdéseket tesz fel,
a Vidéki Kisebbségi Önkormányzatok milyen gazdasági koncepció szerint működik?
Tájékoztatja az Ombudsman urat, hogy a battonyai önkormányzat milyen pénzügyi
helyzetben van és nincs lehetőség pályázni, alapítványt létre hozni.
Dr. Kállai Ernő: Az Ombudsman úrnak sem tetszik a differenciált támogatás, ezért a aktuális
szerveknél reagált is. Az a válasz, hogy a kisebbségi közösségek akarták, de ez így ilyen
formában nem igaz. Az indok az, hogy ezzel ki lehet szűrni az áll kisebbségeket.
1) Nem alkotmányos forrás
2) Hatalmas botrányt okoz az adminisztráció körül, és még csak a kezdeti fázisban
vagyunk, mindenki elégedetlen lesz! Inkorrekt volt a tervezet létre jötte. Az
lapfinanszírozást meg kellett volna emelni.
Kéri, hogy írásban beadványt nyújtsanak be mindazok, akik elégedetlenek illetve más
javaslatuk van.
Szutorné P. Vera: Tankönyvekkel (új) kapcsolatosan felteszi a kérdést. A Nemzetiségi
tankönyvek minőségével és tarthatóságával nem elégedettek.
Dr. Kállai Ernő: A továbbiakban teljes körű áttekintést szeretne az oktatás területén, de az
Oktatási Minisztériummal nagyon nehéz együttműködni.
Dr. Lásztity Jovánka: 1) „Tartós tankönyvekkel” kapcsolatosan reflektál„Diszkriminációnak tartjuk”.
2) Kistérségi társulások kapcsolatán Pl.: Szeged- nem látja a szabályozást. Hol van a Helyi
Kisebbségi Önkormányzat joga ilyen kérdésben?
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Lásztity Péró: 1) Központi költségvetési szerv 2) Negatív diszkrimináció a finanszírozás
körül
3) Kisebbségek nyelvhasználata, hátrányosan használható. Magyar nyelvű jegyzőkönyv
készítés kőtelező- „Ez diszkrimináció”.
4) Kisebbségi műsorokkal kapcsolatosan, összevonva működik a finanszírozásuk. Nincs
külön költségvetés, nincs meghatározva. A kisebbségi műsorok 2X kisebb Ft-ból
működnek. Kéri az önállóságukat e téren.
Dr. Kállai Ernő: Tankönyvügy - vizsgálják az ügyet. Ha igényli az Önkormányzat a
nyelvhasználattal kapcsolatosan a KÖZIG Hivatalnak kell benyújtani.
Magyar Rádió – Az Elnök személye kérdéses, a Parlamenti Bizottsága elé kell terjeszteni az
ügyet.
És végezetül információkat (írásban) és segítséget kér az önkormányzatoktól a további sikeres
munkához, és megkéri A.Ly. elnök urat, hogy személyes a megbeszéléshez egyeztessenek
időpontot.
Alexov Lyubomír: Megköszöni Dr. Kállai Ernő Ombudsman úr részvételét a Közgyűlésen,
és 1. napi rendi pontot lezárja.

2. Тачка дневног реда: Прихватање буџета за 2008.
Одлази: др Јованка Ластић, у 12.00 сати. Кворум:18/25.
Љубомир Алексов: Обавештава присутне да ова тачка дневног реда, треба да се скине
са дневног реда. Настала је посебна неодговарајућа ситуација. Због недостатка
мишљења Финансијско Контролне Комисије о буџету, зато предлаже да се
Скупштинска седница одложи за 7. март 2008., која би се одржала у Ковину и била би
ванредна скупштина, потом обавештава присутне о датој ситуацији.
Пера Богдан: председник КФО, Изнесе свој став о том питању и обавештава присутне
о насталој ситуацији, према његовом извештају, Комисија није имала могућност да се
припреми и да на одговарајућа питања, одговор добије зато није била у стању да
састави ни мишљење.
Предлаже да се 2. тачка дневног реда одложи за следећу скупштину а до тог датума, ће
се одржати и седница Финансијско Контролне Комисије.Одређује да се следећа
седница ФКО, одржи 27-ог марта 2008. у 9.00 сати, у седишту ССМ.
Следи: Расправа о прихватању буџета по закону, а потом се упућују питања Гдин.
Денешу Немеш, адвокату ССМ, о правним прописима везаним за поменуто.

Одлази: Пенка Весић, у 13.34 сати. Кворум: 17/25.
Dr. Nemes Dénes: извештава присутне, да до 10-ог марта треба да се преда материјал.
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3. Тачка дневног реда: Декларација о Косову:
Qubomir Aleksov: изveштава присутне о одржаној седници Председништва
(20.02.2008.), и о ставу који је сачињен уз помоћ Пере Ластића, и замоли П.Л. да
прочита коначан став и да се председнесе пред Скупштину ССМ.
Следи расправа о тексту и у вези коначног става Скупштине ССМ.

Одлазе: Томислав Роцков и Боривој Рус 14.00 сати. Кворум:15/25
Др. Радомир Ластић: Чита став, који је саставио.(према прилогу)
Чланови Скупштине ССМ , предлажу да се краћи текст, Др. Радомира Ластића (према
прилогу) изнесе медијима (MTI и СНН), а дужи да се пошаље за ширу јавност.
Истовремено се предлаже да се руководство ССМ посети Госпођу Кингу Генц у
Министарству иностраних послова.

Др. Радомир Ластић: Одлази у 14.30 Кворум:14/25.
Одлука бр.5/2008.Скупштине ССМ (23.02.2008).
Присутни су једногласно усвојили став о Косову, са наведеним поставкама.15
гласова за, против:0 и уздражано:0.

4. Тачка дневног реда: Припрема састанка за 7. март 2008. између
Мађарског националног савета и ССМ.
Љубомир Алексов: Обавештава присутне о термину, месту одржавања састанка и
замоли присутне да се договоре о теми и дневном реду мешовитог састанка.
Предлаже да се од 9.00 сати одржи Скупштинска седница, а од 11.00 сати састанак.
Предлози за дневни ред.:
1/ Заједничка изјава-Српско-Мађарски односи
2/ Српско-Мађарски културни односи-реферат са наше и њихове стране
3/ Конкретни програми:култура,школство итд.

5. Тачка дневног реда: Разно – Будућност и расправа о радовима у вези
пrostorиjи Нађмезе ул.49.
Љубомир Алексов: извештава присутне о досадашњим радовима у просторијама
Нађмезе бр.49. Према прилогу (план за просторију). Поставља се питање у вези
седишта СНН-а, две алтернативе су у питању:
1/Куповина стана
2/ Да се у седишту ССМ, (ул.Фалк Микше бр.3.) обезбеди простор
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Драгомир Шакић: Одлази у 15.00 сати. Кворум:13/25
Љубомир Алексов:Предлаже да Скупштина ССМ прихвати:1/ Нацрт плана за
Нађмезе ул.бр.49.

Одлука бр.6/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008)
Присутни су једногласно су усвојили шпредлог, за нацрт плана Нађмезе бр.49.: 13
гласова за, против:0, уздражано:0.
Љубомир Алексов: Предлаже да се уредништву СНН-а, обезбеди простор у седишту
ССМ.
Љубомир Алексов: Предлаже да шеф канцеларије, Милица Рафајловић, води
преговоре у вези просторија СНН.

Одлука бр.7/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008)
Присутни су једногласно усвојили предлог, 13 гласова за, против:0, уздржано:0.
Скупштина ССМ обавезује шефа канцеларије да формира (обезбеди) одговарајуће
просторије за смештај уредништва (новина СНН).
Љубомир Алексов: Предлаже да се за набавку финансијских средстава за просторије
Нађмезе бр.49. конкурише.

Одлука бр.8/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008)
Скупштина ССМ овлашћује председника, да ускладу са ранијим скупштинским
одлукама ССМ, организује даље реновирање некретнине у улици Нађмезе бр.49.,
затим ступи у везу са званичним органима у држави и матици ради добијања
материјалних средстава, као и да припреми ону конкурсну документацију која
може бити корисна за добијање даљих материјалних средстава.
Љубомир Алексов: У даљем току седнице следи: Питање правног статуса Центра?
Седиште? Власник? Замоли Гдина. Андрију Роцков, да у име председника Српског
Демократског Савеза изнесе своја излагања у вези овог питања.
Андрија Роцков: Председник Српског Демократског Савеза-Поздравља
извештава присутне о досадашњем стању у вези Нађмезе улице.
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Одлука бр.9/2008. Скупштине ССМ (23.02.2008)
Присутни једногласно усвојили предлог Према прилогу, 13 гласова за,против:0,
уздржани:0 да Скупштина ССМ позива председника Српског демократског савеза
да најкасније у року од 60 дана од усвајања ове одлуке предузме потребне мере у
интересу примене права одржаваоца у вези Културног и документационог центра
Срба у Мађарској.

Љубоммир Алексов: Прелазе на 5. тачку дневног реда.

Уз 5. Тачку дневног реда: Разно - Молба-Писмо и вези куповине зграде у
Батањи, за проширење забавишног и школсог објекта.
Писмо, молбу за куповину новог објекта, уручила Самоуправи Срба у
Мађарској, Батањска месна Српска самоуправа. Председник Мирослав
Роцков и директорица школе Вера П. Сутор.(према прилогу)
Мирослав Роцков: Обавештава присутне о тренуташњој ситуацији и моли чланове
Скупштине ССМ, да се изгласа њихова молба.
Љубомир Алексов: Стави на гласање ово питање.

Одлука бр.10/2008. Скупштине ССМ (23.02.20085)
Присутни су једногласно усвојили молбу Батањске месне српске самоуправе и
Српске основне школе за надокнаду трошкова од 500.000 Фт. у вези куповине
некретнине.13 гласова за, против:0, уздржано:0.
Љубомир Алексов: Захваљује се присутнима и затвара седницу у 16.00 сати.
Будимпешта, 10-ог марта 2008.

---------------------------------------Записничар: Јадранка Драгојловић
-------------------------------Аница Н. Пандуровић
оверилац записника

---------------------------Милан Ђурић
оверилац записника

