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Előterjesztés a 2020.11.10. Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléséhez 

Napirendek: 
1. napirendi pont: Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egybekötött Szervezeti Működési 

Szabályzatának  elfogadása 
Előterjesztő: Korom Alexandra 
Előterjesztés: A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról a 
törvényben foglaltaknak megfelelően határoznia kell a testületnek. A szabályzatot előzetesen minden testületi tag 
megkapta, így a vélemények, javaslatok összegzése után dönteni kell annak elfogadásáról. 

2. napirendi pont: Beszámoló a gyulai közösségi kirándulásról 
Előterjesztő: Tenkné Auer Zsuzsanna 
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2020.10.24-én megtartott német közösségiGyulai kirándulásról. 

3. napirendi pont: Beszámoló a Vadasparki német közösségi napról 
Előterjesztő:Korom Alexandra 
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2020.10.11.-én megtartott Vadasparki német közösségi napról 

4. Beszámoló a Német katonai sírok koszorúzásáról 
Előterjesztő: Farkasné Wéber Zsuzsanna 
Előterjesztés: 2020.11.06.-án a Szegedi Német Nemzetiségi önkormányzat és a Német Egyesület a 2020. évi 
programtervezetnek megfelelően, valamint a hősi halált halt német katonák előtti tisztelet kifejezésére Halottak Napja 
alkalmából megkoszorúzta a katonai sírokat a szegedi Belvárosi Temetőben.  

5. napirendi pont: Pályázatok 2020 
Előterjesztő: Korom Alexandra 
Előterjesztés: A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a hazai nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021. évi 
költségvetési támogatására, amelyen nemzetiségi önkormányzatok is részt vehetnek. Ezzel kapcsolatban egyeztetés, 
pályázati témáról, regisztrációs díj befizetéséről döntés. 

6. napirendi pont: Német Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei Szövetsége 40.000 Forint tagsági 
támogatásának felhasználás módosítása 
Előterjesztő:Korom Alexandra 
Előterjesztés: a Szövetségtől minden tag 40.000. Forint támogatásban részesül, melynek felhasználásról korábban a 
testület határozott. /18/2020. (09.02.) sz. SZ.N.Ö. határozat/.  A járványügyi helyzetre való tekintettel a tervezett 
Márton napi program elmarad, melyre a támogatási összeg felhasználásra került volna, így szükséges a felhasználás 
módosításáról dönteni.  

7. napirendi pont: Nemzetiségi Szövetségi 2020. éves szövetségi tagdíj átutalása 
Előterjesztő:Korom Alexandra 
Előterjesztés: 2020. évben az önkormányzat még nem fizette be a Szövetségi Tagdíját, melyről a szervezet értesítést 
küldött. Ennek mihamarabbi rendezése javasolt. 

8. napirendi pont: Nemzetiségek Háza infrastruktúrájának fejlesztése, német könyvszekrény - vitrin vásárlása 
beszámoló  
Előterjesztő:Korom Alexandra 
Előterjesztés: Beszámoló a Nemzetiségi Klubszoba felujításáról, valamint a 20/2020. (09.02.) sz. SZ.N.Ö. s. 
határozatban foglalt támogatási összeg felhasználásáról. 

9. napirendi pont: Határozat meghozatala az elnök az önkormányzatot érintő pénzügyi 
kötelezettségvállalásokat illető döntéseinek értékhatáráról  
Előterjesztő: Korom Alexandra 
Előterjesztés:Felmerült a javaslat az önkormányzatok elnökeinek 200.000 Forint összeghatárig történő pénzügyi 

döntéseivel kapcsolatban, valamint hogy a testület tagjaitól elektronikus levélben megkért és általuk megküldött 

előzetes vélemény alapján döntsön az önkormányzatot érintő 200.000,-Ft és 500.000,-Ft összeghatár közé eső 

pénzügyi kötelezettségvállalásokat illetően.  

10. napirendi pont: Tiszteletdíj megállapítása a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők részére  
Előterjesztő: Korom Alexandra 

  Előterjesztés: Javaslat a SZ.N.Ö. képviselő tagjai számára évi egyszeri tiszteletdíj megszavazása az     egész évben 

kifejtett német közösségi munkájukért. 

11. napirendi pont: Német nyelvtani oktatókönyvek vásárlása 
Előterjesztő:Korom Alexandra 

Előterjesztés: Javaslat a német anyanyelv ápolása céljából, az egyesületi német nyelvi tanfolyam résztvevői számára 

oktatási segédanyag vásárlása. 

12. Egyéb (határozatot nem igénylő) 
 

Szeged, 2020. 11.02. 

Korom Alexandra 
Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnök  
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