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Készült a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat [továbbiakban SZ,N.Ö.) 20Z0,I7,I0-én 17:00

órakor tartott üléséről.
Helye: Szeged, 67 2I Osztróvszky u. 6.

|elen vannak 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
Önkormányzattagjai I00 o/o arányban megjelentek, íg,r az ülés határozatképes, A napirendi pontokat és

előterjesztésüket korábban már a testtilet tagjai megkapták, a megadott határidőig egy további
napirendi javaslat érkezett.
Az elnök előterjeszti a további napirendi javaslatát amellyel bővíteni szükséges a napirendi pontokat.
Ennek alapján 14 napirendi pont kerül megtárgya|ásra. |avaslatot tesz a napirendi pontok kiegészítésre,
akként, hogy a programpontok megtárgyalásakor a testíileti ülés napján délelőtt a nemzetiségi
önkormányzatok számára körlevélben érkezett 25 darabos teszt megrendelésénének felhívását is
tárgyalja meg a testiilet,
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgtűlés határozatképes, további hozzászólás, javaslat nem
érkezett, így az előzetesen meghívóban elkiildött, valamint a meghívón felül beérkezett napirend
elfogadására kéri fel a képviselő testiiletet, az alábbiak szerint:
7. napirendi pont: A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabá|yzatának megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Korom Alexandra

2. napirendi pont: Beszámoló a 5lulai közösségi kirándulásról
Előterjesztő: Tenkné Auer Zsuzsanna

3. napirendi pont: Beszámoló a Vadasparki német közösségi napról
Előterjesztő: Korom Alexandra

4. napirendi pont: Beszámoló a Német katonai sírok koszorűzásárő|
Előterjsztő: Farkasné Wéber Zsuzsanna

5. napirendi pont: Pályázatok2D?}
Előterjesztő: Korom Alexandra

6. napirendi pont: Német Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei Szövetsége 40.000 Forint tagsági
támogatásának felhasználás módosítása
Előterjesztő: Korom Alexandra

7. napirendi pont: Nemzetisógi Szövetségi 2020, éves szövetségi tagdíj átutalása
Előterjesztő: Korom Alexandra
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B. napirendi pont: Nemzetiségek Háza infrastruklúrájának fejlesztése, német könyvszekrény - vitrin
vásárlása beszámoló
Előterjesztő: Korom Alexandra

9, napirendi pont: Határozat meghozatala az elnök az önkormányzatot érintő pénzügyi
kötelezettségvállalásokat illető döntéseinek órtókhatáráról
Előterjesztő: Korom Alexandra

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

1 1. napirendi pont: Német nyelwani oktatókönyvek vásárlása
Előterjesztő: Korom Alexandra

12. Pecsét készíttetése
Előterjesztő: Korom Alexandra

13. Tesztcsomag megrendelése a Tastlabor Kft.-től
Előterjesztő: Farkasné Wéber Zsuzsanna

14. Egyéb (határozatot nem igénylő)

3 i ge n, 0 tartó z ko dás, 0 nem szav azaftal az alábbi határ ozat s zül etett :

2U 2020. (11.10.) sz.SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzattestülete iegyzőkönyv vezetésére Farkasné Wéber
Zsuzsanna alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna képviselőt választja meg, az
ismertetett napirendi pontokat és előteriesztéseket elfogadja.

Az 1. napirendi pont keretében - A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabá|yzatának megtárgyalása, elfogadása -

keretében a |evezető elnök előadja, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti
Működési Szabá|yzat ftovábbá: SZ.N.Ö. SZ.M,SZ) módosításának elfogadása időszerű és szükséges. A
képviselő testrilet korábban a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt SZ.N,Ö. SZ,M.SZ-t
megkapta tanulmányozásra, melyek alapján az SZ.N.Ö. SZ.M.SZ. módosításra került. A módosított SZ.N.Ö.

SZ.M.SZ-hez nem érkezet| újabb javaslat.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, további hozzásző|ás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testiiletet a Szegedi Német
Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési
Szabá|yzatának megtárgyal ás a, elfo gadás a napirendi p o nt vo natk ozásában,
3 i gen, 0 tartó zko dás, 0 nem szav azatta| az a|ábbi határ ozat s zületett :
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22lZazl. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzattestülete megtárgyalta és a mai nappal egyhangúan
elfogadia a §zegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti Múködési Szabá|yzatát (továbbá : Sz.N. Ö. SZ.M. SZ).

A 2. napirendi pont keretében - Beszámoló a gyulai közösségi kirándulásról- a levezető elnök
felkéri Tenkné Auer Zsuzsát a beszámoló megtartására. A képviselő elmondta, ho5l a járványü5li
helyzet higiéniai szabályai szigorú betartása mellett 2020. október 24-én a német közösség Gyulára
kirándult, amely költségeit a Német Egyesülettel közösen vállalta az SZ.N.Ö. A kirándulás alkalmával az

Andrássy Kastély valamint a Gyulai vár belépő (br.64870 Ft), valamint a közösség étkezés költségeit (br
66500 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,

A |evezető elnök megállapítja, ho5r a közgyűlés határozatképes, további hozzásző|ás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képüselő testületet. A testület a Beszámolót a

Gyulai közösségi kirándulásról elfogadja a napirendi pont vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattalaz alábbi határozatszületett:

23l2O2O. (11.10,) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúan elfogadia Tenkné Auer
Zsuzsa szakmai és pénzügyi beszámo|őiát a 2020.oktober 24-én megtartott Gyulai német
közösségi kirándulásról, amely költsége a szolgáltatók felé (kombinált kastély és várbelépő,
közösségi étkezés) számla ellenében készpénzben kifizetésre került.

A 3.napirendi pont keretében - Beszámoló Vadasparki német közösségi napról- alevezető elnök
elmondja, hogy a 2020, évi programtervezetnek megfelelően, a járványigyi helyzet higiéniás
előírásainak szigorú betartása mellett 2020.október 11-én megtartásra került a Vadasparki német
közösségi nap, Váradi Gábor zoopedagógiai előadásával. A program a részbrevő közösségi tagoknak
térítésmentes volt. Az SZ.N.Ö. a vadaspark belépőket (br.71.400 FtJ, valamint Váradi Gábor megbízási
szerződése alapján számfejtett tiszteletdíját finanszírozta.( net. 24,445 Ft+ adók)
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűl.és határozatképes, további hozzászőlás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, íry szavazásra kéri fel a képviselő testületet a beszámoló a Vadasparki
német közösségi napról napirendi pont vonatkozásában,
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozat született:
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24l2OZ0, (11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúan elfogadia Korom Alexandra
szakmai és pénzügyi beszámolóiát a 2020.oktober 11-én megtartott Vadasparki német
közösségi napról, amely költsége a szolgáltatók felé (Vadaspark belépő, Váradi Gábor megbízási
díi) számla, valamint megbizási szerződés számfejtett bériegyzéke ellenében készpénzben
kifizetésre került.

A 4. napirendi pont keretében - Beszámoló a Német katonai sírok koszorúzásáról- alevezető elnök
felkéri Farkasné Wéber Zsuzsanna képviselőt a beszámoló megtartására. A felkért képviselő előadja,

hogy a koszorúzás több éwizedes múltra tekint vissza. 2020.LL,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. A koszorút az Egzesület készítette, rajta német- magyar
nemzetiszínű szalagokkal. A levezető elnök megköszönte a képviselő beszámolóját,
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűl'és határozatképes, további hozzásző|ás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett,ig szavazásra kéri fel a testtiletet a beszámoló elfogadására a német
katonai sírok koszorúzásáról napirendi pont vonatkozásában.
3 i gen, 0 tartó zko dás, 0 nem szav azaftal az a|ábbi határ ozat született:

25/2020. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúan elfogadia Farkasné Wéber
Zsuzsanna beszámolóiát a német katonai sírok koszorúzásáról a szegedi Belváros Temetőben. A
koszorúzás a német nemzetiségi identitás erősítéséhez iárul hozzá.

A 5. napirendi pont keretében -Pályázatokz0z0- a|evezető elnök előadja, hogy a Miniszterelnökség
Eryházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásáből a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt, pályázatot hirdet a hazainemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 202L, évi
költségvetési támogatására, amelyen nemzetiségi önkormányzatok is részt vehetneh a pá|yázati dij
összege 3000 Ft. Lehetőség van weblapfejlesztés, honlapkészítés témára is pályázni. Alevezető elnök
|avasolja, hogy a német önkormányzat is ves/en részt honlapfejlesztés témakörben, hiszen a

www.szegedinemetek.hu weblap elavult, szükséges modernizálni. A honlap közös a Német Egyesülettel,
amelyen a programoh rendezvények, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a Szegedi
nemzetiségi önkormányzatok közérdekű adatszolgáltatása is helyet tudna kapni. A teshilet egyetért a
témajavaslattal és a pá|yázaton való részvétellel. A levezető elnök felkéri Farkasné Wéber Zsuzsa
képüselőt az önkormányzat pá|yázati koordinátorát, a regisztráció, valamint a pá|yázati anyag
elkészítésével, aki a felkórést köszönettel elfogadta. A levezető elnök továbbá javasolja a pályázati díj
mihamarabbi átutalását.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, továbbihozzásző|ás, javaslat a
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napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő tesületet a döntés a pá|yázatok
2020 napirendi pont vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazafta| az a|ábbihatározatszületett:

26l2020. (11.10,) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúan elfogadja, hogy részt vesz a
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős ÁUamtitkársága megbízásából
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett hazainemzetiségek kulturális
kezdeményezóseinek 2OZ1. évi költségvetési támogatására témáiú pá|yázatán, weblapkészítés,
feilesztés témakörben. A pályázati kordinációval Farkasné Wéber Zsuzsanna képviselőt bízza
meg, továbbá felkérni a SZM|V Közgazdasági irodáiát, hogy apá|yázati díi összegét3000,-Ft,azaz
háromezer forintot 2O20.1I.25-ig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-
00000017 számú szám|aszámára utalia át, közlemény rovatban feltüntetve a szervezet
adószámát és pá|yázati kategória kódiát INKUI-KP-t-2O21). A pá|yázat és a honlapfeilesztés a
szegedi német nemzetiségi közösség tevékenységének szélesebb körben való
megismertetéséhez, valamint a törvényességi előírások megfelelő szintű betartásához iárul
|tozzá.

A 6. napirendi pont keretében - Német Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei Szövetsége 40.000
Forint tagsági támogatiásának felhasználás módosítása - a levezető elnök előadja, hogy a SZ.N,Ö.

tagja a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetségének, amely közgyűlése a 6/2020,
(08.28.) számú határozatával e5lhangúlag 40.000 forint támogatást állapít meg a tag önkormányzatok
részére a 2020, évi programjaik megvalósításához. Farkasné Wéber Zsuzsanna képviselő javaslata
alapján, a 40.000 Forint támogatast az önkormányzat a Tours-i Szent Márton november 11-i
ünnepnapjához tartoző hagyományőruő népszokáshoz megszervezett Márton napra használta volna fel,

Vonatkozó határozat: 19/2020. [09.02.) sz. SZ.N.Ö. határozat, A járványü5li helyzet miatt a korábban
tervezett programok elmaradnak. A levezető elnök e|őadja, hogy egyeztetett a Szövetség referensével,
aki tájékoztatása alapján a támogatási összeg felhasználása módosítható, átcsoportosítható, A levezető
elnök javasolja, hogy a támogatási összeget a Mi Svábok című könyv megvásárlására fordítsa, amely a
könyvkiadó tájékoztatása szerint 2020,L7.70-én jelenik me& nemzetiségi önkormányzatok számára
kedvezményes bruttó 10.000 Ft/ kötet áron. A levezető elnök javasolja 4 db kötet megvásárlását,
melynek értéke összesen 40.000 Ft. A támogatási összeg a Szövetség általi utófinanszírozássa|, az
önkormányzat nevére kiállított számla alapján kerül átutalásra a korábban kötött támogatási szerződés
alapján.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, további hozzászőlás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő tesniletet a Német Önkormányzatok
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Bács-Kiskun megyei Szövetsége 40.000 Forint tagsági támogatásának felhaszná|ás módosítása
napirendi pont vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazaftal az a|ábbi határ ozat született:

27l2020. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzattestülete egyhangúan elfogadia aL9/2O2O. (09.02.)

sz. SZ.N.Ö. határozat módosítását, amely alapián a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei
Szövetség a 6/2020. (0B.2S.) számú határozaával a tagönkormányzatok részére egyhangúlag
megállapított 40.000 forint támogatását a Márton napi program helyett, 4 db Mi Svábok című
kiadvány megvásárlására használia fel. A kiadvány értéke 10.000 Ft/ db. A köteteket a Szegedi
Német Nemzetiségi Önkormányzat előzetesen a kiadótól megvásárolia, az önkormányzat
számára kiállított számla alapián, A támogatás a Szövetség számára megküldött számla,
valamint az e|őzetesen megkötött támogatási szerződés alapián kerül utófinanszírozással
kifizetésre a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat szám|aszámára. A határozat a német
nemzetiségi szervezetek együttműködésének, valamint a német nemzetiségi szellemi és

kulturális örökségvédelem erősítéséhez iárul hozzá.

A 7. napirendi pont keretében -Nemzetiségi Szövetségi2O2O. éves szövetségi tagdíi átutalása- a

|evezető elnök előadja, hogy a 2020, évre a szövetség tagdíjnyilvántartása elmaradást mutatott a

Önkormányzatra vonatkoző|ag. A tagdíj mértéke nem változott évek óta, 30.000 Ft, azaz harmincezer
forint. Alevezető elnök javas o|ja az összeg teljes átutalását a szövetség bankszámlaszámára,
A levezető elnök megállapítja, ho5r a kőzgyű|és határozatképes, további hozzásző|ás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, íw szavazásra kéri fel a képüselő testületet döntés a Nemzetiségi
Szövetségi 2020, éves szövetségi tagdíj átutalása napirendi pontvonatkozásában,

28/2020. [11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és egyhangúan elfogadia, hogy a
Nemzetiségi Szövetségben 2O2O. évben is fenntartia tagságát és elfogadia a tagdíi összegét
melyet a szeryezet bankszám|áiára átutal.
A Szeged Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete kéri a SZMIV Közgazdasági
Irodáiát, hogy a Nemzetiségi Szövetség K&H Banknál vezetett 10402805-50526582-55671009
sz. bankszámlaszámára 30.000 Forintot átutalni szíveskedjen. Közleményben feltünteWe: Sz.

Német Önk. tagdíi 2020. A tagság más nemzetiségi szervezetekkel fenntartott közösségi
kapcsolat fenntartásához és elmélyítéshez iárul hozzá.

A 8, napirendi pont keretében - Nemzetiségek Háza infrastruktúráiának feilesztése, német
könyvszekrény - vitrin vásárlása beszámoló- a levezető elnök előadja, hogy a NemzetiségiHázban a
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k\ubszoba a nyár fo\yamán fe\űiításra kerü\t, me\ynek során a k\ubszoba berend,ezése is korszerűsíwe
lett a német nyelvű könyvtár állomány tárolásához alkalmas vitrin vagy könyvesszekrény
megvásár|ásával, az önkormányzat hozzájárult a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása,
Nemzetiségek Háza infrastrukturális fejlesztéséhez 100.000 Forint értékben. A bútorok beszerzésérőL,
elrendezéséről a Nemzetiségek Háza gondoskodott. A SZ.N.Ö. és a Társulás között kötött
együttműködési
megállapodás alapján a levezető elnök javasolja a számla mihamarabbi kiegyenlítését,
A levezető elnök megállapí§a, hogy a közgyűlés határozatképes; további hozzászőlás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett,így szavazásra kéri fel a képviselő tesületet a NemzetiségekHáza
infrastruktúrájának fejlesztése, német könyvszekrény - ütrin vásárlása beszámoló- napirendi pont
vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózko dás, 0 n em szav azatta| az alábbi határ ozat s zületett:

29/20?,O. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATAROZAT
A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzattestülete megtárgyalta és egyhangúan elfogadta az
infrastrukturális feilesztés szakmai és pénzügyi beszámolót, egyúttal hozzáiáru| a Szegedi
Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásával kötött együttműködési megállapodás alapián a
könyvszekrény költségének átutalásához a Társulás 10402805-50526785-50901005 sz.
bankszám|áiára. A Szeged Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete kéri a SZMJV
Közgazdasági lrodát hogy 100.000 Forintot, azaz 100.000 Forintot átutalással rendezze a
Társulás felé együttműkö dési hozzáiáru|ás címen.

A 9. napirendi pont keretében - Határozat meghozata|a az elnök az önkormányzatot érintő
pénzügyi kötelezettségvállalásokat illető döntéseinek értékhatáráről- a |evezető elnök előadja,
hogy felmerült a javaslat az önkormányzatok elnökeinek 200.000 Forint összeghatárig történő pénzügri
döntéseivel kapcsolatban. A levezető elnök javasolja ennek elfogadását, valamint javasolja, hogy a

tesület tagjaitól elektronikus levélben megkért és általuk megküldött előzetes vélemény alapján
döntsön az önkormányzatot érintő 200.000,-Ft és 500,000,-Ft összeghatár közé eső pénzü5li
kötelezettségvállalásokat illetően. A javaslatot a képviselő testület megtárgyalta és a javaslattal
egyetértetett.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, további hozzászőlás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett,igy szavazásra kéri fel a képviselő testtiletet aHatározat meghozatala
az elnök az önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalásokat illető döntéseinek értékhatáráról
napirendi pont vonatkozásában.
3 igen, 0 tartózko dás, 0 nem szav azaftal az a|ábbi határ ozat született
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30/2020. (11.10.) sz, SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az önkormányzat elnökét, hogy
200.000,-Ft összeghatárigaz önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalásokat illetően
döntsön. Ezekről a kötelezettségvállalásokról az elnök utólag, a soron következő testületi ülésen
tájékoztatást nyúit a testület számára, mely táiékoztatás elfogadásáról a testület határozatban
dönt. Továbbá, a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az önkormányzat
elnökét, hogy a testület tagjaitól elektronikus levélben megkért és általuk megküldött előzetes
vélemény alapián döntsön az önkormányzatot érintő 200.000,-Ft és 500.000,-Ft összeghatár
közé eső pénzügyi kötelezettségváltalásokat illetően. Ezekről a kötelezettségvállalásokról az
elnök utólag, a soron következő testületi ülésen táiékoztatást nyúit a testület számára, mely
táiékoztatás elfogadásáról a testület határozatban dönt.

A 10. napirendi pont keretében - Tiszteletdíi megállapítása a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormányzati képüselők részére - a levezető elnök e|őadja, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Szerkezeti és Működési
Szabá|yzatának VII. fejezet [Az elnöh elnökhelyettes, összeférhetetlenség méltatlanság dijazás) 5.

pontjának értelmében, idézi a" Nemzetiségi Önkormányzattestiilete az elnökéneh elnökhelyettesének,
tagjánah valamint az á|tala létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül * tiszteletdíja!
természetbeni juttatást állapíthat meg." [Nek. tv. [új) 109-112. §). Ennek alapján a |evezető elnök
javasolja, hogy a képviselő testtilet tagjai nemzetiségi önkormányzati képviselői a nemzetiségi
önkormányzat és a nómet nemzetiségi közösség érdekében kifejtett egész éves munkájuk honorálására,
mandáfumuk lejártáig, illetve annak visszavonásig évente egyszer, év végén, egy összegben kifizetésre
kerülő tiszteletdíjban részesüljenek. A tiszteletdíj aránya és mértéke a testtiletben betöltött
feladatköröh valamint Nek. w. túj) 109 §. -a alapján oszlik meg.

A levezető elnök javasolja a tiszteletdíj összegét az alábbiak szerint: Számfejtési időszak (tárgyév)

0]..01.-11.30. Mindenkori elnök bruttó 161.850 Ft/év, mindenkori alelnök bruttó 73B.7Z7 Ft/év,
mindenkori harmadik képviselő tag bruttó 48.555 Ft/év, A tiszteletdíjak kifizetését és bérszámfejtését
a SZM|V Közgazdasági lrodája végzi, a számfejtett tiszteletdíj, valamint az azt terhelő adók átutalásáról
minden év (tárgyév) november 30-ig gondoskodik a képviselők által megadott bankszámlaszámra,
valamint hatályos NAV számlaszámokra. A képviselő testület egyetért a javaslattal.

A levezető elnök megállapítja, ho5r a közffilés határozatképes, további hozzásző|ás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, íglr szavazásra kéri fel a képviselő testületet a tiszteletdíj
megállapítása az önkormányzati képviselők napirendi pont vonatkozásában.
3 igen, 0 tartó zko dás, 0 nem szav azaftal az alábbi határ ozat s zületett:
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3t/2O2O. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.
] HATÁRoZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Szegedi Német Nemzetiségi

önkormányzat módosíüásokkal egységes szerkezetbe foglalt Szerkezeti és MŰködési Szabályzat

VII. feiezet 5. pont, valamint a Nek. w. (úi)109-112. §. értelmében a Szegedi Német Nemzetiségi

önkormányzat képviselói részére a Sz.N.Ö. és a német nemzetiségi közösség érdekében kifeitett

egész éves munkáiuk honorálására, a mandátumuk leiártáig, illetve annak visszavonásáig évi

egyszeri, év végén, egy összegben kifizetésre kerülő tiszteletdíiat állapított meg. A tiszteletdíi
aránya és mértéke a testületben betöltött feladatkörök, valamint a Nek. tv. (Úi) 109. §.-a alaPián

oszlik meg. A képvisető testület a ti§zteletdíiak összegét az alábbiak szerint fogadia el:

Számfeitési időszak (tárgyév) 01.01.-11.30. Mindenkori elnök bruttó 161.850. Ft/év, mindenkori
alelnök bruttó t3B.727 Ft/év mindenkori harmadik képviselő tag bruttó 48.555 Ft/év. A
tiszteletdíiak kifizetését és bérszámfeitését a SZM|V Közgazdasági lrodáia végzi, a számfeitett

tiszteletdíi, valamint az azt terhelő adók átutalásáról minden év [tárgyév) november 30-ig
gondoskodik a képviselők áttal megadott bankszámlaszámra, valamint hatályos NAV

számlaszámokra.

A 11. napirendi pont keretében - Német nyelwani oktatókönyvek vásárlása- a |evezető elnök

előadja, hogy a Német Eglesület 2079, májusától német nyelwanfolyamot 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

némettil könyvsorozat, mely első kötetének megvásárlása önköItséges volt a tanfolyamon részWevők

számára. A tanfolyam sikeres, a csoporttagok létszáma állandÓ, Így releváns a tanfolyam folytatása,

melyhez szükséges a további kötetek, l további oktatási segédanyagok beszerzése. A német

önkormányzat egyik feladata, az anyanyelv ápolásának elősegítése, annak ápolása, ennek alapján a

levezető
elnök javaslatot tesz az oktatást elősegítő tankönyvek (Lazán németül 2-3. kötet) költségeinek

áwállalására, valamint további oktatást előEegítő kötetek beszerzésére, ALazán németül 2-3. kÖteteit a

tanfolyamon részwevők saját használatra térítésmentesen megkapjá§ amennyiben a tanfolyamot nem

folytatja, úgy a könyveket az önkormányzatrészére visszaszolgáltatja. A tanfolyam hivatalos végével az

oktatókönyvek a tanfolyami résztvevő saját tulajdonában maradnak. A képviselő testület egyetért a

javaslattal és támogatja az anyanyelv ápolását elősegítő oktatókönyvek megvásárlását.

A levezető elnök megállapítja, hogy a k(izgyűlés határozatképes, további hozzászŐ|ás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, íw szavazásra kéri fel a német nyelWani oktatókönyvek vásárlása az

önkormányzati képviselők napirendi pont vonatkozásában.

3 i ge n, 0 tartó z ko dás, 0 n em szav azaftd- 
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A Szegedi Német és támogatja a

német egyesületi és megőrzését
elősegítő német a. A tanfolyam
résztvevők a megrendelt oktatókönyveket saiát használatra térítésmentesen megkapiák,
amennyiben a részwevő a tanfolyam vége előtt befeiezi, úgy köteles a könyveket az
önkormányzatrészére visszaadni. A tanfolyam hivatalos végével az oktatókönyvek a tanfolyami
részwevő saiát tulaidonában maradnak.

A 12. napiendi pont keretében - megrendelése a Tastlabor Kft.-től- a|evezető elnök

előadja, mint ahogyan a testtileti ülés
körlevelén kereszttil értesült a testtilet

én is elhangzott a mai nap folyamán a Nemzetiségi Ház
nyílik 25 darabos tesztcsomag megrendelésére, a

Tastlabor Kft-től. Tekintettel arra, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyén
nyelvoktatást és egyéb közösségi tart, illetve mivel a szervezet képviselői a szervezet
érdekében ügyeket intéz és kapcsolatokat a |evezető elnök javasol eg5r 25 darabos tesztcsomag
megrendelését a Tastlabor Kft.-től a ól, ho5l a közösségi programok részvevőineh illeWe a

szervezet képviselőinek letesztelését b ítani tudja. Ezze| együtt javaslatot tesz arróI, hogy a

székhelyen folyó foglalkozások ezt elektronikus módon valósuljanak meg. A képviselő testület
a járványügyi helyzetre való tekintettel a javaslattal és támogatja a tesztek megvásárlását.

A levezető elnök megállapítja, hogy a határozatképes, további hozzászólás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így kéri fel a német nyelvtani oktatókönyvek vásárlása az

önkormányzati képviselők napirendi pont
3 igen,0 tartózkodás,0 nem szavazattalaz

33/
]

0. t11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATÁROZAT
Tekintettel arra, hogy a Szegedi Német emzetiségi Önkormányzat a székhelyén nyelvoktatást
és egyéb közösségi foglalkozásokat illeWe mivel a szeryezet képviselői a szervezet

tart, a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzatérdekében ügyeket intéz és
képviselő testülete egy 25 darabos
célból, hogy a közösségi programok

megrendeléséről határoz a Tastlabor Kft.-től a
illetve a szery ezet képvis előinek letesztelé sét

biztosítani tudja. Ezzel együtt hogy a székhelyen folyó foglalkozások ezt követően
elektronikus módon valósuljanak meg.

A 13. napirendi pont keretében - ét készíttetése- a levezető elnök előadja, hogy az
önkormányzat adminisztrációjának
eredetivel mindenben megegyezik,,

nnyítése érdekévben szükséges lenne ,, a másolat az
az önkormányzat nevét, címét tartalmaző fejléc pecsét

készítetése. |avasolja 2 -2 péIdány

{ t!lll'J/i l t_' t,-ldt}il ...Util4.. P.kX:.=-.
Tenkné $Íler Zsuzsanna

jk. hitelesítő

bbi határozat született:
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A képviselő testület egyetért a javaslattal.
bizzamag, aki a feladatot elvállalja.
A levezető elnök megállapítja, hogy a

napirendi ponthoz nem érkezett,íw
önkormányzati képviselők napirendi pont
3 igen,0 tartózkodás,0 nem szavazaftalaz

A Szegedi Német Nemzetiségi
db pecsétet az alábbi feliratokkal: 1.

pecsét: Szegedi Német Nemzetiségi

A L4. napirendi pont - Egyéb -
|evezető elnök megköszönte a képvis
képviselők a testületi ülést követően

,\r. , l ^-r'
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Tenkné Au'er Zsuzsanna

jk. hitelesítő

p ecsétek elkészítés ével Farkasné Wéber Zsuzsa képviselőt

34/

kéri
határozatképes, további hozzászólás, javaslat a

fel a német nyelwani oktatókönyvek vásárlása az
;ában.

határozat született:

0. (11.10.) sz. SZ.N.Ö.

HATÁROZAT
adminisztrációs ügyek intézéséhez elkész itett 2-2
,,Az eredetivel mindenben megegyező másolat" 2.

6721, Szeged, Osztrovszky u.6.

hozzásző|ás nem érkezett, haározat nem született, így a
a tesületi ülést 19:30 órakor bezártnak tekintette. A

íű:trufr,,*
Korom Farkasné wéber zsuzsanna

jk vezető
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Melléklet: Beszámolókhoz fényképek

Nemzetiségek Háza Klubszoba német könyvszekrény Német katonai sírok koszorúzása

Vadasparki német közösségi nap Gyulai német közösségi kirándulás
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