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A levezető elnök megállapítja, hogy a testiileti ülés határozatképes, továbbihozzászólás, javaslat nem érkezett, így az
előzetesen meghívóban elkiildött, valamint a beérkezett napirendek elfogadására kéri fel a képviselő testtiletet, az alábbiak
szerint:
Napirend:

1 . napirendi pont: SZ,N.Ö . 202I. évi programtervezete
Előterjesztő: Korom Alexandra

2. napirendi pont: Német Egyesülettel közös programok egyeáetése, egyesület cél támogatási kérelem elbírálása
Elóterj esztő : Korom Alexandra

3. napirendi pont: Német Nemzetiségi Néptáncoktató képzés (résztvevók delegálása, költségek)
Előterjesztő : Korom Alexandra

4. Egyéb
Előterj esaő : Korom Alexandra

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szayazaílal azalábbihatározat született:

13 12021. (06.28.) sz.SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testü|ete jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Wéber Zsuzsanna
alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna képviselőt választja meg) az ismertetett napirendi pontokat és
előterj esztéseket elfogadj a.

Az 1. napirendi pont a SZ.N.Ö. 202l. éví programtervezete keretében a levezető elnök előadja, hogy a kialakult
járványügyi helyzethez igazodva tewezze meg a szervezet a 202l. második felévének programjait, Felkéri a jelenlevő
képviselőket és egyesületi vezetőket, hogy tegyék meg programjavaslataikat, véleményüket, Wéber Zsuzsanna elmondja,
hogy az önkormányzat gazdasági helyzete a 202I. évben a nehézségek ellenére is kielégítő, így lehetőség van nagyobb
volumenű programok szervezésére, természeteset a járvátyhelyzet higiéniai előírásainak megfelelően és ameddig
lehetőség engedi. Az SZ.N.Ö, elnöke elmondja, hogy azönkormányzat önálló, valamint az egyesülettel közös programok
megvalósítását terveáeti. Az első napirendi pont keretében az alábbi programtervezet megállapodás született:
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Készült a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban SZ.N.Ö.) 2021.06.28.án 10:00 órakor tartott üléséről,
Helye: Szeged, 6721 Osztróvszky u. 6,

Jelen vannak, a mellékelt jelenléti ív szerint:
r Korom Alexandra - SZ.N,Ö elnök
r Farkasné Wéber Zsuzsanna- SZ,N.Ö. alelnök
r Tenkné Auer Zsuzsanna - SZ.N.Ö képviselő

a Levezető elnök: Korom Alexandra (SZ.N.Ö elnök)
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2021. július:
- Részvétel a Theissblume Német Kórus 20 éves Jubileumi Ünnepségén. Programfelelős: SZNö testület

20,2 1 .augusztus vé ge/szeptember elej e :

- Eves közmeghallgatás megtartása. Programfelelős: SZNÖ testtilet
- Suhajda Márta és Juhász Istvánné német egyesületi tagok fotókiállításáank megszervezése. Programfelelős: SZNö
testület

2021. szeptember:
- A szegedi MÓra Ferenc Múzeumban nyílt Sissy kiállítás megtekintésére, vezetett tárlatvezetés szervezése, német
közósségi tagok részére térítésmentese, felmerülő költségekhez az SZNÖ vállalja (belépők, tárlatvezetés). Programfelelős:
Tenkné AuerZsuzsa.
2021.október
- Buszos tanulmányút szervezése Tatára, a Német Nemzetiségi Múzeum és további német emlékek megtekintése.
Résávevők a német közösség tagjai, költségek: résZvevői önköltség, valamint az SZNÖ. Programfelelős: Tenkné Auer
zsuzsanna
- Szegedi német családok előadás sorozat folytatása. Programfelelős: Farkasné Wéber Zsuzsanna
- 2020,bana járványngyi helyzet miatt elmaradt Mi Svábok című könyvbemutató megszervezése. Programfelelős: Korom
Alexandra

2021. november:
- Tours-i Szent Márton ünnepnapja alkalmából Márton napi program szervezése a Német Egyesület bevonásával.
Programfelelős: SZNÖ testiilet
- Szegedi német házak, paloták előadás szervezése, meghívott helytörténész bevonásával. Programfelelős: Tenkné Auer
zsuzsanna

202l.december:
-2020-ban a járványtigyihelyzet miatt elmaradt német egyesületi tagok Beck János, versfordításaiból és Korom Kati
illusztrációjával készült kiadvány bemutatása. programfelelős: szNö testület
- Adventi hét megszervezése aNémet Egyesülettel közösen, Programfelelós: SZNÖ testiilet
. Svábok betelepítéséről előadás megtartása. Programfelelős: Korom Alexandra, Farkasné Wéber Zsuzsanna
- Félévi pénziigyi és szakmai beszámoló, Z|22.éviprogíamterv egyeáetése. Programfelelós: Korom Alexandra

A programok a szegedi német közösség identitásának erősítéséhpz, kalendáris iinnepeinek és hagyomiányainak
átörökítéséhe z járul hozzá.

A programok szervezésekor a képviselők megegyeztek, hogy a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően alakírják
a programok szervezését és kivitelezését. A fent felsorolt program teryezet, melynek váItoztatásának jogát a testtilet
fenntartja.
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l4l202t. (06.28.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúarr elfogadja a tervezett,programpontokat a 202l.
évre vonatkoiőan, a mindenkori járványügyi .helyzetre való tekintettel és annak előírásainak betartásával. A
programok során felmerült költségeket a SZ.N.Ölkormányzat vállalja.
202l. iúlius:
- Részvétel a Theissblume Német Kórus 20 éves .Iubileumi Ünnepségén. Programfelelős: SZNO testület

-T
202 l.augusztus vége/szeptem ber eleje:
- Eves kózmeghallgatás megtartása. Programfelelős: SZNÖ testület
- Suhajda Me"rta eJ.runas, Í.tvánné nOmót egyesületi tagok fotókiállításáank lnegszervezése. Programfelelős: SZNÖ
testület
202l. szeptember:
- A szegedi Móra Ferenc Múzeumban nyítt Sissy kiállítás megtekintésére, veze_tetttárlatvezetf; szervelé;e, német

közösségi tagok részére térítésmentese, felmerü|ő köItségekhez az SZNO vállalja (belépők, tárlatvezetés).

Programfelelős: Tenkné Auer Zsuzsa.
2021.október
- Buszos tanulmányút szervezése Tatára,a Német NemzetiJégi Múzeum és további német em|ékek megtekintése.

Résztvevők a német közösség tagiai, köttségek: résztvevői önköltség, valamint az SZNÖ. Programfelelős: Tenkné
Auer zsuzsanna
_ Szegedi német családok előadás sorozat folytatása. Programfelelős: Farkasné Wéber Zsuzsanna
- 2020-ban a járványügyi helyzet miatt elmaradt Mi Svábok,című könyvbemutató megszervezése. Programfelelős:
korom Alexandra
202l. november:
- Tours-i Szent Márton ünnepnapja alkalmából Márton napi program szervezése a Német Egyesület bevonásával.
Programfelelős: SZNÖ testület
- Szegedi német házak, paloták előadás szervezése, meghívott he|ytörténész bevonásával. Programfelelős: Tenkné
Auer zsuzsanna
2021.december:
- 2020-ban a járványügyi helyzet miatt elmaradt német egyesületi tagok.Beck János, versfordításaiból és Korom
Kati illusztrációjával készült kiadvány bemutatása. Programfelelős: SZNO testület
_ Adventi hót megszervezése a Német'Egyesülettel közösen. Programfelelős: SZNÖ testület
- Svábok bete|epítéséről e|őadás megtartása. Programfelelős: Korom Alexandra, Farkasné Wéber Zsuzsanna
_ Félévi pénzügyi és szakmai beszámoló, 2022.évi programterv egyeztetése. Programfelelős: Korom Alexandra

A programok a szegedi német közösség identitásának erősítéséhez, kalendáris ünnepeinek és hagyományainak
átörökítéséhez j árul hozzá.
A programok szervezésekor a képviselők megegyeztek, hogy a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően
alakítják a programok szervezését és kivite|ezését. A fent felsorolt program tervezet, melynek változtatásánakjogát
a testület fenntartja.

A 2. napirendi pont keretében - Német Egyesülettel közös programok egyeztetése, egyesület cél támogatási kérelem

elbírálása _a levezető elnök előadja,hogy az egyes napirendben tárgyalt programokat természetesen a Német Egyesülettel
egyeztetve, olykor közös szervezésben valósítja meg. Az egyesülettel hosszú távú, szorosan összefonódolt az

önkormányzat tevékenysége, az önkormányzatretdezvényei, programjai minden egyesület tag számára elérhető. Az elnök
továbbá előadja, hogy Balogh Imréné a Német egyesület elnök kéréssel kereste fel önkormányzatutkat. A járványügyi
belyzet miatt az egyesület korlátozott pályáaati támogatásban részesült. Civil szervezetként csak tagdíj akra és pályázato|<ra

támaszkodhat.2021.06.18-án megrendezésre került a Német közösségi irodalmi est, amelyet szerény vendéglátás is
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kÖvetett. Az irodalmi est kÖltségeinek támogatás árakértaz egyesület vezetője céltámogatást, amely összege 81.000 Forint.Az ilYen jellegű közösségéPÍtő rendezvények megszervezéó elengedhetetien, támogátása.luuurott. A klpviselő testiilet
további tagjai is egYetértettek a céltámogatás elfogadásával és a kért támogataii tisszeg az egyesiilet javára való
átutalásával.

A levezető ehÖk megálla|ÍtJl,hogy a közgyűlés határozatképes, további hozzászőlás,javaslat a napirendi ponthoz nem
érkezett, ÍgY szavazásra kéri fel a képviselő testtiletet a Némét Egyesülettel közos programok egyeáetése, egyesület cél
támogatási kérelem elbírálása napirendi pont vonatko zásában.

3 i gen, 0 tartózko dás, 0 nem s zav azattal az al ább i határ o zat született :

15/2021. (06.28.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Neinzetiségi Önkormányzat testülete a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesületének
2021.06.18.-án megrendezésre került Német közösségi és irodalmi estre vonatkozo si.ooo Fűnt cóitámogatási
kérelmét egyhangúan elfogadja és annak átutalásáról határoz. Kérjük aKözgazdasági lrodát, hogy a céltámo§atást
a MagYarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete bankszámias zámári utalja át: Raiffeisen B ank, n}Őlzll-
01376095-00100008. A Program támogatása a szegedi német közösség kohéziójának erősítéséhez és fenntart ásáhozjáru|hozzá.

A 2,naPirendi Pont keretében Német Egyesülettel közös programok egyeztetése, egyesület cél támogatási kérelem
elbírálása az elnök elmondja továbbá, hogy 2021jnlius 24-én keriil megiendezésre i-Theissblume Néáet Egyesületi
énekkar 20 éves jubileumi ünnepsége, amelyre az egyesületi kórus partnerkórusai is meghívást kaptak. A rendezvény
nagYsága és teremigénye miatt ( színpad, öltözők, stb.) a tápéi Heller ödcin Művelődési gűaankeruímegren dezésre. Az
egYesÜlet korlátolt gazdasági lehetőségei, valamint a jubileumi ünnepség apropóján az ehök jav"asolja, hogy a
rendezvénYhez az önkormányzat is járuljon hozzá. A Theissblume kórus az elmúlf i0 év alat számos ankormát,:yzati
rendezvénYen, Programon szerepelt, igy támogaíásuk indokolt. Az önkormányzat a jabileumi iinnepséghez a terembérlet,
valamint a dekorációs eszközök (molinó 20 éves a Thiessblume énekkar/ 20 Jallre Theissblume^feúattat;, valamint a
résávevők számára jubileumi kihÍzők flnanszlrozásávaltud,hozzájárulni. A jelenlevő képviselők egyetértenek a javaslatta1
és megkérik az elnököt, hogy a művelődési ház, valamint molinó és juúileumi titrizott<el kalcsolatban u"gy. Át u
kapcsolatot az illetékesekkel.

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányz3t testülete támogatja a Magyarországi Németek Csongrád Megyei
EgYesÜlet Theissblue kórusának a Heller Ödön Művelődési Házban megrendezéire kerülő 20 éves jubireimi
ÜnnePségét. Az ÖnkormánYzat a terembérlet, a dekorációs eszköz(molinó), válamint a résztvevők számáraelkészüIő
emlékkitűzők finanszírozását vállalta át. A terembérlet, valami nt az eszközök számla ellenében kerülnek kifizetésre.A kéPviselő testÜlet megbízta az Önkormányzat elnökét a művelődésiházzal, valamint a molinó és a jubileumi
kitűzők kivitelezőjével a kaPcsolat felvéte|ére és a megrendelésére. A program támogatása a szervezetek közötti
szakmai kaPcsolat, valamint a német nemzetiség identitásának, hagyományának megő*rzéséhe z járulhozzá.

A 3. napirendi pont keretében - Német Nemzetiségi Néptáncoktató képzés (résávevők delegálása, költségek) _ az elnök
elmondja, hogy a Bajai Regionális Iroda felhívása - Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és általános iskolákban

16/202l. (06.28.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT
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(Akkreditált továbbképzés Baján l 3x20 óra) - alapjáI,1, lehetőség van táncoktató képzésen résá venni. A képviselŐ testület

javasolja a német nemzetiségi óvodai csoport vezetőjét, valamint a német önkormányzatból egy főt delegálni a kéPzésre.

Wéber Zsuzsa képviselő elmondja, hogy elózetesen egyeztetett az óvodai csoport óvónőjével a lehetőségről - Hauik Stella-

, továbbá elmondja, hogy az önkormányzatból Korom Alexandra elnököt javasolja. Mindketten az előzetes egyeáetések

alapján örömmel elfogadják a felkérést és a táncképzésbe való delegációt. A képzés költése fejenként 60.000 Forint. A
képviselő javasolja, hogy a képzési költséget az önkormányzat ftnanszrozza, hiszen a képzésen résztvevők a német

nemzetiségi közösség hagyományőrzésében, átörökítésében vállalnak szerepet, továbbá javasolja, hogy a képzéssel

felmerülő további költségek ( útiköltség, száIlás költség) is az önkormányzatot terheljék. A képviselő testiilet egYetért a

javaslattal.

l7l202l. (06.28.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja kettő fő résrvéte|ét a 3 x 20 órás 'Játék és tánc a német

nemzetiségi óvodákban és általános iskolákban' című akkreditá|t továbbképzésen Baján. A képzése költsége

résztvevőként 60.000 Ft. Az önkormányzataz akkreditált továbbképzés részvételi költségét, valamint a képzés során

felmerülő utazási illetve esetleges szállás költségeket is mindkét résztvevő esetében átvállalja. A továbbképzésre

delegált résztvevők a szegedi német nemzetiségi óvodai csoport óvónője, Haulik Stella- valamint az önkormánYzat

elnöke _ Korom Alexandra. A továbbképzésre delegált résztvevők a képzést követően az eredményekről

beszámolnak. A képzésen való részvétel támogatása német nemzetiségégi hagyományok, identitás megőrzéséhez,

átörökítéséh ez, utánpót|ásneveléshez járu| hozzá, támogatás indokolt.

Egyébhozzászólás nem érkezelt, javaslat,határozatnem született,lgy alevezető elnök megköszönte a képvidelőtársaknak

az ülést l1:38 órakor bezártnaktekintette. A követően távoztak.
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