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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ára tekintettel, a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörben, valamint a Nemzetiségek jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153 § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint elnökként a következő határozatokat hozom: 

4/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki  

HATÁROZAT 
 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat előfizetett a BBC History (15 900 Ft/ év) valamint 

a Rubicon Történelmi tudományos ismeretterjesztő magazinra (25.960 Ft/év) egy éves 

időtartalomra 2-2 offline, valamint a csomaghoz tartozó online felület elérésével. A magazinok 

előfizetési költsége kiegyenlítésre került, az átutalást a SZMJV PH Közgazdasági Irodája 

végezte. A magazinok előfizetésével az önkormányzat hozzájárul a közösség történelmi 

tudásának szélesítéséhez, ismereteik bővítéséhez.  

 

5/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki  

HATÁROZAT 

 

Tekintettel arra, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyén a szervezet 

képviselői a szervezet érdekében ügyeket intéznek és kapcsolatokat tartanak, a járványügyi 

helyzetre való tekintettel, valamint a járványügyi szabályok minél hatékonyabb betartása 

érdekében az önkormányzat FFTP2 maszkokat vásárolt, amelyet térítésmentesen biztosít 

képviselők számára. A maszkok (50 db) költsége 16.500 Ft volt.  

 

 

6/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki  

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó feladatalapú támogatást 

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatósága felé 
elszámolta. Az elszámolás postai úton 2021.március 10-én a feladásra került. A Szegedi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: SZ.N.Ö.) a 2020. évi FELADATALAPÚ támogatáson kapott 802.264 

Ft,-forrást az alábbiak szerint használta fel: 

 Az önkormányzat infrastrukturális hátterének biztosítása érdekében számítástechnikai eszközök 

és papír-írószer vásárlás: Laptop Asus VivoBookk+szoftware (br. 172.466 Ft); Nyomtató Kyocera ( 

br.44450 Ft), archiváláshoz adathordozó (külső winchester) ( br.22500 Ft), papír írószer ( br.61055 ft, 

br.8195 Ft, br.12236 Ft ) Vonatkozó határozat:  04/2019.(01.30), 03/2020. (02.06.). 
 A 2020. évi őszi programtervezetnek megfelelően, a járványügyi helyzet higiéniás előírásainak szigorú 

betartása mellett 2020.október 11-én megtartásra került a Vadasparki német közösségi nap, 

zoopedagógiai előadással. A program a résztvevő közösségi tagoknak térítésmentes volt. Az SZ.N.Ö. a 

feladatalapú támogatásból a vadaspark belépőket (br.71.400 Ft).Vonatkozó határozat: 16/2020. 

(09.02.); 24/2020. (11.10.). 
 Az SZ.N.Ö a Német egyesülettel közösen 2020. szeptemberében az őszi programok között a közösség 

kohézióját fejlesztő és megtartó céllal, a kirándulást tervezett. A járványügyi helyzet higiéniai szabályai 

szigorú betartása mellett 2020. október 24-én a kirándulás megvalósult és a német közösség Gyulára 

kirándult, amely költségeit a Német Egyesülettel közösen vállalta az SZ.N.Ö. A kirándulás alkalmával 
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a feladatalapú támogatásból a közösség étkezés költségeit (br 64870 Ft) fizette az SZ.N.Ö. A kirándulás 

a közösség minden tagja számára elérhető volt és meghirdetésre került. A kirándulás ismét elősegítette a 

közösség kohéziós erejének növelését. Vonatkozó határozat: 16/2020. (09.02.),23/2020. (11.10.). 
 A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2019-ben határozatott hozott, miszerint 

a helyi könyvtárbővítés céljából szakmai könyveket vásárol, a német nemzetiségi léttel, identitással, 

történelemmel, hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával, stb. kapcsolatos témákban. A könyvek 

megvásárlása a német nemzetiségi szellemi és kulturális örökségvédelem erősítéséhez járult hozzá. 

(br.40000 Ft, br,1492 Ft.) Vonatkozó határozat száma: 34/2019. (10.04.),27/2020. (11.10.). 
 A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségi Szövetségben 2020. évben is fenntartotta 

tagságát, amelynek éves díja 30.000 Ft. A tagság más nemzetiségi szervezetekkel fenntartott közösségi 

kapcsolat fenntartásához és elmélyítéshez járult hozzá. Vonatkozó határozat száma: 28/2020. (11.10.). 
 Nemzetiségek Háza infrastruktúrájának fejlesztése, német könyvszekrény: Nemzetiségi Házban a 

klubszoba a nyár folyamán felújításra került, melynek során a klubszoba berendezése is korszerűsítve lett 

a német nyelvű könyvtár állomány tárolásához alkalmas vitrin vagy könyvesszekrény megvásárlásával, 

az önkormányzat hozzájárult a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása, Nemzetiségek  Háza 

infrastrukturális fejlesztéséhez 100.000 Forint értékben. A bútorok beszerzéséről, elrendezéséről a 

Nemzetiségek Háza gondoskodott. Az önkormányzat a 100.000 Forintot átutalással rendezze a Társulás 

felé együttműködési hozzájárulás címen. Az új tárolószekrény alkalmas arra, hogy a szegedi német 

közösség tagjai az irodalmi estekhez, valamint anyanyelvi szövegolvasáshoz használt könyveit azokban 

tárolhassa. Vonatkozó határozat száma: 20/2020. (09.02.) 29/2020. (11.10.). 
 Német Egyesület 2019. májusától német nyelvtanfolyamot indított a közösség tagjainak az anyanyelv 

ápolásának és megőrzése céljából. A német tanfolyam a résztvevők számára térítésmentes, az oktató 

költségét a Német Egyesület finanszírozza. A tanfolyam tankönyve a Lazán németül könyvsorozat, mely 

első kötetének megvásárlása önköltséges volt a tanfolyamon résztvevők számára. A tanfolyam sikeres, a 

csoporttagok létszáma állandó, így releváns a tanfolyam folytatása, melyhez szükséges a további kötetek, 

további oktatási segédanyagok beszerzése. A német önkormányzat egyik feladata, az anyanyelv 

ápolásának elősegítése, annak ápolása, így ennek értelmében átvállalta az oktatást elősegítő német 

nyelvtankönyvek(58100 Ft)  költségét, valamint további oktatást elősegítő kötetek beszerzését is vállalta. 

A nyelvkönyv a tanfolyamon résztvevők saját használatra térítésmentesen megkapták. Vonatkozó 

határozat: 32/2020. (11.10.) sz. SZ.N.Ö. 
 Tekintettel arra, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyén nyelvoktatást és egyéb 

közösségi foglalkozásokat tartott, illetve mivel a szervezet képviselői a szervezet érdekében ügyeket intéz 

és kapcsolatokat tartott, a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete egy 25 darabos 

tesztcsomag megrendeléséről határozott a Tastlabor Kft.-től a célból, hogy a közösségi programok 

részvevőinek, illetve a szervezet képviselőinek letesztelését biztosítani tudja (115500 Ft). Vonatkozó 

határozat: 33/2020. (11.10.). 
 

7/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki  

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó működési támogatást 

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatósága felé 

elszámolta. Az elszámolás postai úton 2021.március 10-én a feladásra került.  A Szegedi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: SZ.N.Ö.) a 2020. évi MŰKÖDÉSI  támogatáson kapott 1.040.000,-

Ft,-forrást az alábbiak szerint használta fel: 

 A német anyanyelvű társalgás, a nyelvtudás színvonalának elmélyítése, és a német nyelvtanulás 
segítése érdekében az önkormányzat a „Minden nap németül” magazin előfizetéséről döntött. A 
havonta megjelenő kiadványt 12 hónapra fizette elő. A magazin minél több egyesületi tag használja 
oktatási tananyag kiegészítésként, ezért 10 példány került előfizetésre 126.509.- Ft értékben. 
Vonatkozó határozat: 07/2020. (02.06.). 

 A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 100.000 Forint, azaz egyszázezer 
forint pénzügyi hozzájárulással támogata a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete 
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2019. évi Német Kulturális Hét költségeit, a támogatás 2020 –ban került kiegyenlítésre. 
Vonatkozó határozat: 44/2019. (11.04.) 

 A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízta a Német Egyesület vezetőségének 
tagjait: Balogh Imrénét, Juhász Imrénét és Koromné Tóth Katalint a 2019.év decemberi német 
nemzetiségi, különös tekintettel a Német Kulturális Hét megszervezésével. A szervezési költséget 
egyszeri, fejenként bruttó 50.000,- Forintban állapították meg, amely bérszámfejtéssel 2020-ban 
került a megbízottaknak kifizetésre, adókkal együtt 173.750 Ft. Vonatkozó határozat: 45/2019. 
(11.04.) 

 2020. februárjában az önkormányzat az egyesülettel közösen szervezett német nemzetiségi 
farsangot. Ennek keretében a német hagyományok szerinti ünnepségre került sor. A jelmezes 
mulatság mellett német farsangi étkek készítésére is sor került. Az anyagi hozzájárulást az 
önkormányzat és az egyesület közösen fedezte. (br.4500 Ft.)vonatkozó költség: Vonatkozó 
határozat: 05/2020. (02.06.) 

 A 2020.02.22.–án megrendezésre került Nemzetiségi Szövetség által szervezett szegedi 
Nemzetiség Bál rendezvényhez tombola ajándékok vásárlásával hozzájárult (színház jegy) 
12.000 Ft értékben. Vonatkozó határozat: 04/2020. (02.06.). 

 Az önkormányzat infrastrukturális hátterének biztosítása érdekében: Vírusirtó (ESET 
Security NOD) vásárlása (br. 9294 Ft) Vonatkozó határozat:04/2019.(01.30). 03/2020. (02.06.).; 
járványügyi helyzet miatti online kapcsolattartás miatt, egy darab testületi okos mobiltelefon 
vásárlás vált szükségessé, (br.59.990 ft) Vonatkozó határozat:03/2020. (02.06.); 04/2019.(01.30); 
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs ügyek intézéséhez elkészített 2-2 db 
pecsét vásárlása (br. 17.727 ft) Vonatkozó határozat: 34/2020. (11.10.). 

 Kiküldetési költség megtérítése 23.595 Ft értékben. A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Farkasné Wéber Zsuzsannát bízta a nemzetiségi önkormányzatokkal, Bajai szövetséggel való 
kapcsolattartásra, A kiküldetéssel járó költségeket az önkormányzat utólagos finanszírozással 
megtéríti. Vonatkozó határozat: 09/2020. (02.06.)  

 A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 
Társulásában a 2020.évben is fenntartotta tagságát. Tagdíj összege éves 150.000, amely kettő 
részletben  kerül a „Támogatás-tagsági megállapodást” alapján átutalásra. Vonatkozó határozat: 
11/2020. (02.06). 

 Elektronikus aláírási kötelezettség miatt szükséges volt az elnök  közjegyző által hitelesített aláírási 
címpéldányának beszerzésesre. Dr. Zsák Viktória közjegyzői költségek: 13250 Ft,8550 
Ft,Vonatkozó határozat: 03/2020. (02.06.)  

 Postaköltség (br.4337 Ft )Vonatkozó határozat: 03/2020. (02.06.)  
 Elektronikus (e-szigno) aláírás 2020 egy éves előfizetés bronz csomag és futárdíj költsége 

35560Ft+5715 Ft. Vonatkozó határozat: 03/2020. (02.06.) 
 Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 2020. évi éves tagdíjának költsége 

20.000 Ft.Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat más nemzetiségi szervezetekkel való 
társadalmi együttműködés keretében vesz részt a Megyei Szövetség munkájában és erre 
vonatkozólag fizette meg az éves tagdíjat. Vonatkozó határozat: 43/2019. (11.04.) ;18/2020. 
(09.02.) 

 Őszi kulturális program megtartása a járványhelyzet törvényben foglaltaknak betartásával: 09.15. 
Látogatás a felújított Móra Ferenc Múzeumba, tárlatvezetéssel. A tárlatvezetést Tenkné Auer 
Zsuzsanna végzi, amelyért bruttó. 20.300 Forint megbízási díjat javasolt a vezetőség. A látogatás a 
német egyesület tagjai számára lett meghirdetve, a tagok számára ingyenes, költségeit az egyesület 
és az önkormányzat viselte.Vonatkozó határozat: 16/2020. (09.02.) 17/2020. (09.02.)  

 A mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel és annak előírásainak betartásával 2020.10.24-
én Gyulai kirándulás megszervezése és arról beszámoló megtartása. A kirándulás alkalmával 
felmerült várbelépő költségeket 66.500 Ft az önkormányzat a működési támogatásból fizette. 
Vonatkozó határozat: 16/2020. (09.02.); 23/2020. (11.10.) 

 2020.02.22.-én megrendezésre került Nemzetiségi Bál kapcsán Szegedi Nemzetiségi 
Önkormányzatok Társulása számára rendezvény hozzájárulás 58.500 Ft értékben. Vonatkozó 
határozat: 04/2020. (02.06.)  

 Könyvtárállomány bővítéshez könyvásárlás (br.2980 Ft) Vonatkozó határozat: 34/2019. (10.04.). 
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 Megbízási díjak: Váradi Gábor 2020.11.10.-én zoopedagógia foglalkozás megtartása a közösségi 
Vadasparki nap alkalmával. (br.35.000 Ft) Vonatkozó határozat: 16/2020. (09.02.) , 18/2020. 
(09.02.) , 24/2020. (11.10.).Német vezetőég tagjai (Balogh Imréné, Koromné, Juhász Istvánné) 
megbízása a 2020.őszi programok megszervezésével, fejenként br.50.000 Ft megbízási díj. 
Vonatkozó határozat: 16/2020. (09.02.), 18/2020. (09.02.). 

 

8/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki  

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a 2021. évi feladatalapú támogatás 

tervezett felhasználásról az 1. sz. melléklet szerint határozok. 

 

9/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki 

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségi Szövetségben 2021. évben is 

fenntartja tagságát és elfogadja a tagdíj összegét, melyet a szervezet bankszámlájára átutal. 

Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat más nemzetiségi szervezetekkel való társadalmi 

együttműködés keretében vesz részt a Nemzetiségi Szövetség munkájában és erre 

vonatkozólag fizeti meg az éves tagdíjat.   

Kérem a SZMJV Közgazdasági Irodáját, hogy a Nemzetiségi Szövetség K&H Banknál vezetett 

10402805-50526582-55671009 sz. bankszámlaszámára 30.000 Forintit átutalni szíveskedjen. 

Közleményben feltüntetve: Sz. Német Önk. tagdíj 2021. 

 

10/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki 

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok 

Társulásában a 2021. évben is fenntartja tagságát és elfogadja a „Támogatás-tagsági 

megállapodást” valamint az abban foglalt tagdíj összegét, melyet a szervezet bankszámlájára 

kettő részletben (1. részlet: 2021. 04.15, 2.részlet: 2021.09.15.) átutal.  

Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat más nemzetiségi szervezetekkel való társadalmi 

együttműködés keretében vesz részt a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 

munkájában és erre vonatkozólag fizeti meg az éves tagdíjat. 

Kérem a SZMJV Közgazdasági Irodáját, hogy a Támogatás tagsági- megállapodás alapján a 

szervezet bankszámlaszámára az esedékes összegeket a határidőkig átutalni szíveskedjen. 

Közleményben feltüntetve: Sz. Német Önk. tagdíj 2021./1.részlet  illetve. 2.részlet 
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11/2021 (03.14) sz. Sz.N.Ö. elnöki 

HATÁROZAT 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 43/2019. (11.04.) sz. SZ.N.Ö. határozat alapján, 

a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetségében 2021. évben is fenntartja 

tagságát és befizeti a  2021. évre vonatkozó tagdíját (20.000.- Ft), átutalással a Megyei Szövetség 

által kiállított számla alapján.  

Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat más nemzetiségi szervezetekkel való társadalmi 

együttműködés keretében vesz részt a Megyei Szövetség munkájában és erre vonatkozólag 

fizeti meg az éves tagdíjat.  

Kérem a SZMJV Közgazdasági Irodáját, hogy a beérkezett számla alapján a szervezet 

bankszámlaszámára az esedékes összegeket a határidőig átutalni szíveskedjen. Közleményben 

feltüntetve: Sz. Német Önk. tagdíj 2021./számla sorszáma 
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1.sz. melléklet: A 2021.évi feladatalapú támogatás felhasználásának tervezési táblázata 
 

 

2021. év

Adatok  forintban!

K121 Választott képviselő tiszteletdíja 200000

K2 Szociális hozzájárulási adó (Br x 90% x 17,5 %) 31500

K123 Reprezentációs kiadások és kártyás mobiltelefon használat feltöltési költsége

K2 Reprezentációs kiadások adóterhe (Br. X 38,35% ) 0

K123 Egyéb külső személyi juttatások, megbizási szerződések

K2 Szociális hozzájárulási adó (Br x 90% x 17,5 %) 0

K311 Szakmai anyagok, könyv, folyóirat, 50000

K312 Üzemeltetési anyagok, irodaszer, nyomtatvány 45000

K322 Mobil telefon díjak (előfizetéses telefon)

K322 Vezetékes telefon díjak

K321 Internet díjak

K331 Gázdíj, vízdíj, áramdíj

K333 Bérleti díjak

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 25308

K337 Bankköltségek, postaköltség

K337 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 40000

K337 Szállítási szolgáltatások

K341 Belföldi és külföldi kiküldetések 50000

K342 Reklám és propaganda kiadások

K351 Áfa 40000

K355 Egyéb dologi    /városi bérletek/

K506 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások államháztartáson belüli szervezetnek

K512 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetnek 100000

K513 Általános tartalék évközi kiadási többletigényekre

K513 Céltartalék elmaradt évközi bevételek kiegyenlítésére

Működési kiadások összesen 581808

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb berendezések beszerzése

K67 Áfa

Felhalmozási kiadások összesen 0

2021.évi kiadások összesen 581808

581808

0

Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatás tervezett felhasználása

Tervezett  kiadási rovatok és jogcímek

Feladatalapú 

támogatás 

felhasználása

http://www.szegedinemetek.hu/
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