JEGYZŐKÖNYV
Szülőföldön Magyarul Társulás, elnökségi ülés
Dátum : 2014. január 10., 13,00 óra
Helyszín: Vágsellye, Feketeházy János Magyar Ház.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint.
1. Az SzMT elnöksége az általa pályáztatott 25 millió forint maradványösszegére kiírt
pályázatokról az 1. számú mellékletben feltüntetve hozta meg döntését a következő
kitételekkel:
- a 2013/VI/1 tornaljai célalap pályázatában a megítélt összeg programköltségként
használódik fel, úgy kerül szerződéskötésre.
- a 2013/VI/16 nyitrai pályázat esetében a szerződés feltétele, az eddig el nem
számolt részösszeg elszámolása.
- a 2013/VI/4 vágsellyei célalap pályázata, mivel magába foglalja egy nagyobb regió,
több célalap területét feldolgozó kiadvány megjelentetését /Dr. Pukkai László :
Mátyusföldi lexikon - 2500 drb. megjelentetése/ ezért plusz forrásként ennek
a kiadványnak a nyomdaköltsége kerül támogatásra , azzal a feltétellel, hogy
a kiadványba támogatóként feltüntetődik a Rákóczi Szövetség és a SzMT.
- a 2013/VI/2 lévai célalap pályázatában a megítélt összeg programköltségként
használódik fel, úgy kerül szerződéskötésre.
- a 2013/VI/9 zselízi célalap pályázat esetében a működési költségen felül megítélt
eszközvásárlás 580 euro értékben történik meg.
2. Az elnökség a mai ülése 16 450 euro felhasználásról döntött, s ezzel a 25 millió forint
pályáztatását befejezettnek tekinti, további feladat a pályázatok megvalósításának ellenőrzése,
s az elszámolások begyűjtése, ellenőrzése, továbbítása a CSSZMKA kuratóriuma felé.
3.
A SzMT elnöksége ezúton fordul a Rákóczi Szövetség elnöksége valamint
a CSSZMKA kuratóriuma felé, hogy a CSSZMKA által az elkövetkezőkben a célalapokat
érintő pályázatok elbírálásában továbbra is szerepet kapjon, vagy úgy , hogy első körben ez
a grénium bírálja el a pályázatokat, vagy közös kuratóriumi és elnökségi üléseken kerülnek
elbírálásra a pályázatok.
4. A SzMT elnökségének álláspontja a Rákóczi Szövetségnek az iskolai beíratkozási
programban nyújtott 10 000 Ft-s oktatási nevelési támogatás eggyes régiókban 20 000 Ft-s
emeléséről az, hogy amennyiben ezekre sor kerül nagy körültekintésel történjenek,
s kimondottan a veszélyeztetett kisiskolák diákjait érintsék.
5. Az elnökség arra kéri a Rákóczi Szövetség illetékeseit, hogy a szervezés alatt álló
gyügyi munkatalálkozó időpontjának kijelölésekor vegye figyelembe a szlovákiai
köztársasági elnök választás első és második fordulójának dátumát.
Vágsellye 2014. január. 10.

