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Készült a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban SZ.N.Ö.) 202L,09.06.-án
16:00 órakor tartott üléséről, valamint t7:30 órakor megtartott közmeghallgatásról
Helye: Szeged, 672L Osztróvszky u. 6.

|elen vannah a mellékelt jelenléti ív szerint:
o Korom Alexandra - SZ.N,Ö elnök
o Farkasné Wéber Zsuzsanna - SZ.N.Ö. alelnök
o Tenkné Auer Zsuzsanna - SZ,N,Ö képviselő

o Levezető elnök: Korom Alexandra [SZ.N.Ö elnök)

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Szegedi Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, több mint L00 o/o arányban megjelentek, Így az ülés
határozatképes. A napirendi pontokat és előterjesztésüket korábban már a testület tqgiai
megkapták, a megadott határidőig további napirendi javaslat nem érkezett. A levezető etn§k
elmondja, hogy a testületi ülést követően sor kerül az éves törvény szerint eIŐÍrt
közmeghallgatásra is. Az ülésről és a közmeghallgatásról közös jegyzőkönyvkészül a
közmeghallgatást követően.

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, további hozzászólás,
javaslat nem érkezett, így az előzetesen meghívóban elküldött, valamint a beérkqztitt
napirendek elfogadására kéri fel a képviselő testületet, az alábbiak szerint:
1. napirendi pont: ZUZL.iűnius 30-i könyveléssel egyeztetett előirányzat módosítás

elfogadása
Előterj esztő : Korom Alexandra
Előterjesztés: A SZMJV Közgazdasági Iroda megküldte a 2021,.jűnius 30-i könyve|éssel
egyeztetett előirányzat módosítást Az e|őirányzat módosítás elfogadása javasolt. ]F'r': :

2. napirendi pont: Z0?L.szeptember, október havi kulturális programok egyeztetése
Előterj esztő : Korom Alexandra
Előterjesztés: A korábbi testületi ülésen felvázolt őszi kulturális pontok közül a
szeptember és október havi programok időpontjánah szervezésének, pénzigyi keretének
pontosítását, megbeszélését javaslom. Az egyeztetendő programok az a|ábbíak,':§i,§si
kiállítás, buszos közösségi kirándulás Mi, svábok könyvbemutató ]

3. napirendi pont: Közmeghallgaás ZOZL.
Előterj esztő : Korom Alexandra
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Előterjesztés: A nemzetiségi önkormányzatok törvény szerinti éves közmeghallgatását
2021,.09,06.17:30-ra, a NemzetiségekHázába hirdeti meg a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormán yzat, A közmeghallgatás a helyi D élmagyar or szág napilapban kerül
meghirdetésre a Szegedi Nemzetis égi Önko rm ányzatokTársulásának többi
társönkormányzatával közösen. A hirdetés megjelenéséről a Társulás gondoskodik.

3 i gen, 0 tartó zko dás, 0 n em szava zattal az a|ábbi határ ozat s zül etett:

L8 / ZOzt. (09.06.) sz.SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

eg5letértett és elfogadta.

A levezető elnök megállapítja, hogy aközgyű|és határozatképes, további hozzászőlás, ja

A Szegedi Német Nemzetiségi Ö nkorm ányzat testülete i egyzőkö nyv v ezetésére Farkasné
Wéber Zsuzsanna alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna képvise|őtválasztia
meg, az ismertetett napirendi pontokat és előteriesztéseket elfogadia.

Az 1, naoirendi pont a |evezető elnök elmondja, hogy SZMIV Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodája elkészítette és elfogadásra megküldte a SZ.N.Ö. 2021.iúnius 30-i
könyveléssel egyeztetett előirányzatának módosítását. A testület az előirányzat
módosítását megtekintette, ahhoz egyéb javaslata, hozzásző|ása nem volt, annak tartalmával
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vaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet a SZ.N.Ö,
2021,.jűnius 30-i könyveléssel egyeztetett előirányzat módosítása első napirendi pont
vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal azalábbihatározat született;

L9IZOZL. (09,06.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúan a elfogadta a SZMJV
Polgármesteri Hivata|Közgazdasági lroda által elkészítettZ0Zí..iínius 30-i könyveléssel
egyeztetett előirányzat mód,osítását. Az előirányzat módosítást a iegyzőkönyv L.sz.
m ell ékl et e tartalmazza.

A 2. napirendi pont keretében -2o2I.szeptember, október havi kulturális programok
egyeztetése -a levezető elnök előadja, hogy a júniusi programtervezetnek megfelelően az őszi
programok megszervezóse aktuálissá vált. A járványügyi helyzetet figyelembe véve az elnök
javasolta, hogy először a szeptember, októberi programok kerüljenek megbeszélésre,
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pontosításra.

Tenkné Auer Zsuzsa képviselő elmondta, hogy a szegedi Móra Ferenc Múzeumban található
Sissi kiállítás meglátogatásának megszervezését vállalja, A kiállítás megtekintését a szegedi
német közösség tagjai számára kerül meghirdetésre, érvényes német egyesületi tagsággal
rendelkezők számára ingyenes. A kiállítás belépő költségeit az SZ.N.Ö vállalja át. A
tárlatvezetéssel egybekötött kiállítási program időpontja 202'J-.szeptember]-6. A kiállítás
megtekintésehozzájárul a német közösség kulturális fejlesztéséhez, műveléséhez. 
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Levezető elnök elmondja, hogy a korábban Tatára tervezett buszos közösségi kirándÜIás
helyett egy napos buszút lenne javasolt. A buszos kirándulások alkalmával a közösségi kohézió
erősödih mindig sikeresek. Farkasné Wéber Zsuzsa egy napos kirándulásnak Szarvast
javasolja. A képviselő testület megbízza Farkasné Wéber Zsuzsát a kirándulás
megszervezésével. A buszos kirándulás alkalmával a résztvevő önréssz el is hozzájárulnah de a
költségek nagy részét az önkormányzat vállalja át. Az egy napos szarvasi közösségfejlepztő

,,i.
kirándulás időpontja 2021* október 9.

A levezető elnök elmondja, hogy a járványügyi helyzet miatt elmaradt Mi,svábok
könyvbemutató megszervezésére van ismét lehetőség. Az elnök egyeztetett Bihari Zo|tánnal, a
könyv szerzőjével, aki örömmel vállalta a szegedi bemutatót, amelyre 2021,. október 22,-én
kerül sor a NemzetiségekHázában. A könyv lokális kötődése jelentős, bemutatásra kerlüla
kötetben a szegedi Wéber család, valamint a szegedi német közösségi élet is. A
könyvbemutatóval kapcsolatos költségeket az önkormányzat vállalja. A könyvbemutatón a
szerzővel az elnök beszélget így elvállalta a bemutató szervezését, A Mi,svábok könyvbemutató
hozzájárulahelyiértékek,anemzetiségiidentitáserősítéséhez,fenntartásához

::j:: 
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A levezető elnök megállapítja, hogy aközgyű|és határozatképes, további hozzászőlás, java#t a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet a
2021,.szeptember, október havi kulturális programok egyeztetése második napirendi pont
vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbihatározat született:

ZO/ZOZI. (09.06.) sz. SZ.N.Ö,
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete határozott az alábbi SZ,N.Ö. által
megszenyezésre kerülő programok tekintetében. A programok a szegedi német
közösség tagiai számára kerülnek megrendezésre, A programok során felmerülő
költségeket az SZ.N.Ö. részben vagy telies egészében átvállalia. Az alábbi programok
kerülnek
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megrendezésre:
Z|ZL.szeptember 16. Tárlatvezetéssel egybekötött Sissi kiállítás megtekintése a szegedi
Móra Ferenc Múzeumban. A kiállításon érvényes Német Egyesületi tagsággal
rendelkezők ingyen vehetnek részt.
2021.október 9. Egy napos buszos kirándulás megszervezése Szarvasra a német
közösség számára.A kirándulás költségeit részb errazSz.N.Ö. téríti, részben önköltséges.
2OZ\. október 22.Vli,svábok könyvbemutató megszervezése a Nemzetiségek Házában. A
könyvbemutatóval kapcsolatos költségeket, esetleges állománybővítési céllal
könywásárlást az Sz.N.Ö. vállalia.

A 3.napirendi pont keretében- Közmeghallgatás 2O2L.- a levezető elnök elmondja, hogly. a
Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat2O2L. szeptember 6-án 17,30 és 18.00 óra közÖtt a
Nemzetiségek Házában (672t Szeged, Osztróvszky u. 6) közmeghallgatást tartott. A
közmeghallgatáson érdeklődő nem jelent meg. Az önkormányzat a közmeghallgatást a

Délmagyarországc. napilap 2021,. szeptember 2-iszámában meghirdette (2, sz, melléklet),

Alevezető elnök megállapítja, hogy aközgyíilés határozatképes, további hazzásző|ás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületét a
Közmeghallgatás 202L, harmadik napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazatta| az alábbihatározat született:

ZL/ZaZL. (09.06.) sz. SZ.N.Ö.
l +i;i.ii
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mind a
ezártnak

A Szegedi Német Nemzetiségi ÖnkormányzatZO?L. szeptember 6-án 17.30 és 18.00 Óra
között a Nemzetiségek Házában (67ZL Szeged, Osztróvszky u. 6) közmeghallgatást
tartott. A közmeghallgatáson érdeklődő nem ielent meg. Az önkormányza!..,.,a
közmeghallgatást a Délmagyarország c. napilap ZOZL, szeptember Z-i számá,ban
meghirdette (2. sz. melléklet).

Egyéb hozzásző|ás nem érkezett, javaslat határozat nem születet! így a levezető elnök
megköszönte a képviselőtárs mint a testületi ülésen,
közmeghallgatáson. 17 :30 órako r a közmeghallgatást 1-B:00 órakor b
tekintette. A képvisel ők ezt
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7.sz, melléklet: 2027.június 30-i könyveléssel egyeztetett előirányzat módosítás
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módosítás RészIetező Meqne\ezés Rowt kód T K 05o\€t kód1

2021-03-31német 676593 113775 önkorm. És eovéb bev kiadás k2 12 000 KöT 0521

német 676593 113775 hkorm. És eovéb bev kiadás k312 12 000 KöT 053121

német 676593 113777 Általános állami támogatás k31 1 98438 KöT 0531 1 1

német 113777 Általános állami támooatás k321 14190 KöT 053211

német b/bJ95 113777 Általános állami támogatás k64 37 638 KöT 05641

német 676593 113777 Általános álIami támo§atás k67 10 162 KöT 05671

német 676593 113777 Álta|ános álIami támooatás k512 60 000 055121

német 676593 113777 Álta|ános álIami támogatáS k312 70941 053121

német 676593 113777 Álta|ános álIami támooatás k337 149487 KöT 053371

német 676593 Általános állami támoqatás k31 2 21 u0 KöT 053121 2021-04-01
német 676593 113777 ,ltaIáno§ álIami támogatás k321 21040 KöT 053211

232428 232 428
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2. sz,melléklet: Közmeghallgatás hírdetése a Délmagyország napilapban

2021. l, íélévi eFt-ban

Eredeti Módosított

KamOlbeNé! el

ligyéb nűk ödé,si b evél e l
Egyéb működési célú támogaíáSok államhál. belülről Kötelező feladatok

Álmi táaogatás l 040

l 000E$,éb beváel

Eryéb működési célti támoeatások államháa, belülről Kötelező_feladatok összesen 2 040

műkt:dési célú áIlamházt. belülről Önként

műkódési célú államhán. belülről Önhént vdllalt összesek 0 0

]t4ű k ódés i c él ra úívctt pén:as:k ó :i) k

E€yéb átvett pénzeszköz

Múkódési célú péueszköz átvétel - Romahráz

lu4űkt)dési célra átNe! l pén:as:kö:ök öss:asen 00
N{űködési célú berttelek összesen 2 o4o

Felha]mo:ási heyélelek egyéb tárgyi es:k. Íjnékesitése

FInanszírozási berttelek
El ő :ő él i p én:ma radyány l géry) b eú r e l e

trlűködési célra 2 005 2 005

Felhalmo:ási célra

Finans zírozási berételek összesen
bevétele összesen 4 045 27

Kiadások
300 500

Munkaadói járulék

Do|ogi kiadás

47 91

1073 1203

DoIo9i 1ellegú kiadások
-n belü| múködés

Támogatás ÁHt-n kíwt működés 1620 1780

Működési célú tartalék í 005 1005

Beruházás 48

Felújitások

kiadások összesen 4045 4627
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