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Készült a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormanyzat (továhbiakban SZ.N.Ö.) 202t.t0.22.-én 15:00
órakor tartott üléséről.
Helye: Szeged, 672I Osztróvszky u. 6.

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

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

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapítoíta,bogy a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormányzattagai,I00 % aúnybanmegjelentek, így az ülés hatfuozatképes. A napirendi pontokat
és előterjesztéstiket korábban már a testület tagai megkapták, a megadotí hataridőig egy további
napirendi javaslat, érkezett Farkasné Wéber Zs,tlzsanna képviselőtől. A képviselő javasolta a
napirendi pontok közé felvenni a szegedinemetek.hu weblappal kapcsolatos előrelépések, a
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi költségvetési támogatása című pályézaton való
részvételrő|, a Bács-Kiskun megyei Német Önkormanyzatok 202l.évi támogatásának
felhasználásaról, valamint SZNÖ logós kítinőkkészíttetése. Az elnök a javaslatot a napirendi pontok
közé felvette.

A levezető elnök megáIlapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, ismerteti abeérkezett javaslattal
kiegészített napirendi pontokat, így az előzetesen meghívóban elkrildritt, valamint a beérkezett
napirendek elfogadásara kéri fel a képviselő testületet, az alábbiak szerint:
Napirend:
1. napirendi pont:2021,.szeptember-október hónapban megvalósult önkormányzati

programok szakmai és pénzügyi beszámolója
Előterjesáő: Korom Alexandra
Előterjesztés: Elnök szal<naí és pénzügyi beszámolőja az SZ.N.Ö. által megvalósított német
közösségi programokról, a beszámolók elfogadása

2. napirendi pont: Egyeztetés Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 25. évi
jubileumi ünnepségén való részvételről
Előterj esztő : Korom Alexandra
Előterjesztés: 2021.oktőber 24-énkerü1 megrendezésre a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun
Megyei Szövetsége 25. évi jubileumi tinnepsége és a Bács-Kiskun megyei Németségért 202I
kitüntetés átadása Hajóson. Önkormanyzatunk taga a Szövetségnek, négy fős delegációval
tudj a képviseltetni az esemény en magát.

3. napirendi pont:202Lnovember-december havi kulturális programok egyeztetóse
Előterjesztő : Korom Alexandra
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Előterjesztés: A mindenkori járványhelyzet tekintetbe vételével a november-decemberi német

közösségi programok egyeztetése, feladatok felosztása,

4. napirendi poni: A ,""gJáirr"*etek hu weboldal fejlesztésével kapcsolatos feladatok aktuális

helyzetónek ismertetése
Előterj esztő : Farkasné Wéber Zsuzsanna
ElőterJesztés: A szegedinemetek.hu weboldal tarlalméhan és funkciójában is elavult, ÍgY

srtiksógess é váIta weÚoldal frissítése, mely a tavalyi év során elkezdődött. A varható kÖltségek

és a szérkesztés aktuális helyzetének ismertetése javasolt.

5. napirendi pont: Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi kÖltségvetési támogatása

című pályá zaton való részvétel ismertetése
Előterj esztő : Farkasné Wéber Zsuzsanrta
Etőterjesáés: Az önkormanyzatpáIyéaatot adott be a Nemzetiségi kulturális kezdeménYezések

2022. évi költségvetési támogúsa című páIyázatra. A pátyénat télrgya a szegedinemetek.hu

weblap korszerűsítése, karbantartása.
6. napirendi pont: Döntés a Bács_Kiskun megyei Német ÖnkormányzatokszÖvetsége 2021,. évi

támogatásának felhasználás áról
Előterj esztő : Farkasné Wéber Zslzsanrta
Előterjesztés: A Bács-Kiskun megyei Német Önkormanyzatok SzÖvetsége minden évben a

tagönkorm ányzatok számératámogatást biztosít. 202l-es éveben ennek mértéke 50.000 Forint.

A, szerződés értelmében a támogatásí összeg benyújtott szárr1,Ia esetén kerÜl megtérítésre a

tagönkorm ényzat felé. A képviselő javasolja a tátmogatás elszámolásara benYÚjtásra kerÜlŐ

számla megbeszélését és elfo gadását.

7. napirendi pont: SZNÖ logós fémkituzők kószíttetése.

Előterjesztő : Farkasné Wéber Zsuzsa
ElőterJesztés: A kiküldetések, programok alkalmával a ruhákon a közösségek egYÜvé tartozását

kittínően jelöli a kitriző. A reprezentálási alkalmakkor kitűzott 1ogó készítése javasolt, minőségi,

ele gáns fém v áItozatban.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbihatározat született:

22 t 2021. (|0.22.) sz. SZ.N. Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete jegyzőkÖnyv vezetésére Farkasné

Wéber Zsuzsanna alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna kéPviselőt választja meg,

az ismertetett napirendi pontokat és előterjesztéseket elfogadja.
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Az 1. napirendi pont a2}Zlszeptember-október hónapban megvalósult önkormányzati programok
szakmaí és pénzügyi beszámolója keretében a levezető elnök előadja, hogy a kialakult járvrányügyi

helyzethezigazodvasűrű és eredmónyes kettő hónapot zárta szegedi német közösség,lehetőség nyílt

a szakmai kapcsolatok elmélyítésére, újak kialakítására. Az SZ.N.Ö. alzhbi programokat valósította
me g, me l yek kö lts é g e i számláv aI igazoltan e l számo l ásra kerültek :

2\2l.szeptember 16. Német közösségi muzewriátogatás, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Sissi, a

bajor herce gnő kiállításrának megtekintése. A résztével a német egyesületi tagok számára díjmentes
volt, a belépők és a tárlatvezetés költségét a SZ.N.Ö. tédtette meg a múzeum felé, átutalással, számla
ellenében. A belépő költsége összesen: 28.750.- Forint volt. A szárnlakiegyenlítésre került.

2\2l.szeptember 30. Nemesnádudvaron megrendezésre került a ,,Weg-Der Weg - Ungarndeutsche
Zeitreise" - Bács-Kiskun megyei társasjáték bemutató, amelyen önkormányzatunk delegációja is
részt veít. Azok a német önkormányzatok, akik a tarsasjátékesten résá vettek, a játék egy példányát
ingyenesen bazavíheíték. Ezt követően az önkormányzat leltárába kerül és a közösség számáta
felhasználható. Magyarországi Németek Országos Önkormanyzata kíadásában a ,,Der Weg -
Ungamdeutsche Zeitreise" címú magyarorczági német tarsasjáték. A projektet a Német Szövetségi
Köztarsaság Belügyminisáériuma (BMI) támogaíta. A tarsasjáték az SZNÖ tulajdona, amelyet
leltárba vesz aprogramsz ew ezők kérésének megfelelően.

2\2l.ol<tőber 9. Egy napos közösségi kirandulás Szarvasra. A szegedi német közösség száméra
meghirdetésre került egy napos Szarvasi kirándulás eredményes volt és jól sikerült, szép napot zárt.
A kiránduláson a német egyesület és az SZNÖ taglai vettek részt összesen 24 fővel. A kirándulás
költségéhez az egyesilet tagiai 3000 Forint önerővel jarultak hozzá. Az önerő összege -51.000 Forint
- az SZNÖ Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámára egy összegben a kirándulást követően
befizetésre került. A kirándulás költségeí az alábbi módon alakultak: Szarvai Arborétum és mini
Magyarország kombinált belépő 62.500 Ft; Szarvasi Szlovák Tájhaz:6000 Ft, Békésszentandrási
Sciriőzde látőgatás és bemutató:48.000 FL ebéd a Vadászktirt Etteremben 63.700 Ft, Yfuosnéző
sétahajó 33.600 Ft, különjárati busz költsége I24.460,-Ft. Kirándulás összköltsége: 338260 Ft. A
számlák készpénzben és átutalással kifizetésre kerültek.

202í.oktőber 10.-én az önkormányzat delegációja részt vett a III. Visegrádi Októberfeszten szakmai
tanulmányút jelleggel. A tanulmányút alkalmával a delegáció megnézte, miként lehetne esetleg

szegeden is egy hasonló összejövetelt megszervezni.

2\ZI.oktőber 19-én az SZNÖ maghívást kapott Mathias Corvinus Collegium ,,Szeged Egy korszak
vége - Merre tart Németország Merkel után? című pódiumbeszélgetésére, amelyen a német
professzor Prof. Dr. Holm Putzke tartott előadást. A rendezvényen az önkormányzat elnöke és

alelnöke képviselte az SZNÖ-I. A rendezvény alkalmával sző esett az esetleges jövőbeni
együttműködésről is.
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A levezető elnök előadja, hogy a programponthoz,lévén, hogy októberben kerülnek megszervezésre
a további programkiegószítéseketteszihozzá:2027.oktőber 22-én, az önkormányzati ülést követően
végre megrendezésre kerül a Mi, svábok könlvbemutató a Nemzetiségek Hé.zában. A
konyvbemutató alkalmával az SZNÖ elnöke beszélget Bihari Zoltárnal a könyv szeruőjével. A
könyvbemutató során

esetleg felmerülő költségeket ( pl. vendéglátás költségei - pogácsa, ásványvíz) az SZNÖ váIIaIja,

valamint a konyvállomány bővítése céljából a Mi, svábok átdolgozott kiadásból is vásarol
példrányokat. Az elnök továbbá e\őadja, hogy 2\Zt.oktőber 23-án megrendezésre kerül
Nemesnádudvaron a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőruő Együttes ]0 éves
jubileumi iinnepsége, amelyre az SZNÖ meghívást kapott.

Továbbá e|őa$a, hogy ugyanazon ahétvégén 2)2l.oktőber 24-én Hajóson megrendezésre kerül a
Bács -Kiskun -.gy"i Néáet Nemzetiségi ruttrirnap és a Bács-Kiskun -"gy.i Németségért 202I|

kittintetés átadása, valamint a Bács-Kiskun megyei Német Önkormanyzatok Szövetsége
fennállásának2l.évíjubileumi ünnepsége átadása, a melyre szintén meghívást kapott. Az SZNÖ a

Bács-Kiskun megyei Nómetek Szövetsége tagsa, így a rendezvényen önkormiányzati delegáciőval
képviselteti magát.

A programok a szegedi német közösség identitásának erősítéséhez, közösségépítéshez, a német
szervezetek egymás közötti szakmai és baráti kapcsolatának ópítéséhez járulhozzá.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet a2\2l.szeptember-
október hónapban megvalósult önkormányzati ptograrrtok szakmai és pénzügyi beszámolója első
napirendi pont vonatk ozáséhan.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattd azaIábbihatározat született:

23t2021. (t0.22.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete az ismertetett számokkal elfogadja az
elnök 2D2l.szeptember-október hónapban megvalósult önkormányzati programok szakmai és

pénzügyi beszámolóját, valamint határoz az alábbi programokon való részvételről: a
2021.10.23. 70.éves a Nemesnádudvari Tánccsoport, ill. a 2021.10.24. Bács-Kiskunmegyei
Német Nemzetiségi Kultúrnapon, továbbá határz a Mi,svábok szegedi könywbemutatő
megvalósítása során felmerülő (vendéglátási) költségek vállalásáról, valamint könyvállomány
bővítés céljából az átdo|gozott kiadásból kötetek vásárlásáról. A programok, rendezvények,
kiküldetések alkalmával felmerült költségeket a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat
vállalja.
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A 2. napirendi pont keretében - Egyeztetés Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei
Szövetsége 25. évi jubileumi ünnepségén való részvótelről -a Ievezető elnök e!őadja, hogy az
egyes napirendben árgyalt program keretében már megemlített 2l2l.október 24-én megrendezésre
kerülő a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 25. évíjubileumi iinnepsége és a
Bács-Kiskun megyei Németségéít 2021 kitüntetés átadása Hajóson. Önkormanyzatunk tagsa a

Szövetségnek, így javasolja négy fős delegációval az eseményen való részvételen. Az eseményen az

önkormányzat tagtrai és a Német egyesület titktára vesz részt. A program során felmenilő
az SZNÖ váIlalja át. A programon való részvétel hozzájárul a nemzetiségi
együttműködésének elmélyítéséhez és bővítéséhe z, kapcsolatai ápolásához.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűIés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet aEgyeztetés Német
Önkormrányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 25. évíjubileumi ünnepségén való részvételről
napirendi pont vonatk ozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szav azattal az alábbi határ ozat született :

24l202t. (1,022.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete négy fős delegációva| részt ve§z a
2021.10.22_én Hajóson megrendezésre kerülő Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei
Szövetsége 25. évijubileumi ünnepségén.

A 3. napirendi pont keretében - napirendi pont: 202l.november-december havi kulturális
programok egyeztetése keretében előadjao hogy a mindenkori járványhe|yzet tekintetbe vótelével

a novemberdecemberi német közössógi programok egyeztetése, feladatok felosztása. A korábbi

szóbeli egyeáetések, valamint a júniusi testületi ülésen hatfuozott programok figyelembe vételével

november-december hónapokban az alabbiprogramokat javasolja megszervezni.

2O21.november 10.: A Belvárosi Temetőben nyugvó hősi halált halt német katonák sírjának
megkoszoruzásaHalottak napja alkalmából. A koszorú költségeit az SzNÖ váIIaIja.

2)2l.novebmer 12; Az SZNÖ képviselő testülete résá vesz a Magyarországi Németek Csongrád
Megyei Egyesület által szewezett Márton Napi rendezvényen.
2O2l.november. 18.: Tenkné Auet Zsuz§anna önkormanyzatí tag kópviseli a Szegedi Német N.
Önkormanyzatot a Tarján III. Német Kéttanítási Nyelvű Által,íoos Iskola Márton Napi Ovis
csalogató programján

2021.november 24.: A Tarjan III. Német Kéttanítási Nyelvű Altalános Iskolában megrendezésre

költségeket
szervezetek
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keríJl az alsósok német nyelvi versmondó versenye, amelyre önkormányzatunk elnöke, mint zsűritag
meghívást kapott. Az elnök egyéb elfoglaltsága miatt, Tenkné Auer Zsuzsanna vállalta, hogy
képviseli az önkormányzatot a rendezvényen, továbbá javasolja, hogy az első helyezett számfua
5.000 Forint értékű könyvutalvány ajánljon fel. A könyvutalvány költségét az SZNÖ válIa\ja.
2021.november 25.:,,S, hogy lélekre hasson" címmel megrendezésre kerül Beck János verseiből és

Korom Kati illusztrációiból készült kiadvany kötetbemutatőja. Akiadvany 2}I9-benkerült az SZNÖ
gondozásában kiadásra, bemutatójára a jdrványugyi helyzet miatt 2020-bna nem kerülhetett sor. ;A
kötetbemutatóval egyidejűleg a Nemzetiségek Háu;ában az illusztrációkból kiállítás is nyílik. A
kiá11ítással'va1amintabemutatóvalkapcso1atosköltségeketazSZNÖválIalja.
2}2l.november 29-december 2.között kenil megrendezésre a Német Egyesület szervezésében a
német Adventi hét, valamint december I3-án a szegedi német közösségi évzárő tinnepség, amelyen
az SZNÖ képviselő testülete is képviselteti magát.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűIés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet a 2\2l.november_
december havi kulturális programok egyeztetése napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbihatározat született:

HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 202|.november és december
hónapokbarn az alábbi programokat valósítja mego illetve ve§z részt rajta. A programok során
felmerülő költségeket az SZNÖ váilalja.
2l}L.november 10.: A Belvárosi Temetőben nyugvó hősi halált halt német katonák sírjának
megkoszorűzása Halottak napj a alkalmából.
2l2!.novebmer |2.z Az SZNÖ képviselő testülete részt vesz a Magyarországi Németek
Csongrád Megyei E gyesület á|tal szerv eiett Márton Napi rendezvényen.
2l2l.november. 18.: Tarján III. Német Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola Márton Napi Ovis
csalogató programján való részv éte|
202l.november 24.z Részvétel a Tarján III. Német Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában
megrendezésre kerül az alsósok német nyelvi versmondó versenyén. A verseny első helyzetének
könyvutalvány felajánlása 5000 forint órtékben. Költséget az SZNÖ váilalja.
2D2l.november 25.: ooSohogy lólekre ha§son'o címmel megrendezésre kerül Beck János verseiből
és Korom Kati illusztrációibőI készült kiadvány bemutatója és kiállítás megnyitó.
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Részvétel a 2ü2l.november 29-december2.közőtt megrendezésre kerülő a Német Egyesület

által megszervezésre kerülő a német Adventi hóten, valamint december 13-án a szegedi német

közösségi évzár ő ünnepségen.

A 4. napirendi pont -A szegedinemetek.hu weboldal fejlesztésével kapcsolatos feladatok aktuális

helyzetének ismertetése-az alelnök előadjb, hogy a weboldal fejlesáésével kapcsolatban történtek

előrelépések. A weboldalfejlesáő grafikussal a kapcsolatfelvétel és egyeztetés megtörténet, jelenleg

a honlap lartalménak összegffitése a feladat, Korábban erről online egyeztetés volt az egyesület

elnökével is, aki a rá vonatkozó dokun[entumokat az önkormányzatnak elküldeni. A weboldal

fejlesztése várhatőan 200-250.000 forint [esz a weboldal fejlesáő -Lele Máté-előzetes árajánlata

alapjarl,. A pontos összeg a projekt vógoztével válik ismerté. Az alelnök javasolja az árajánlat

elfogadását
]

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgy(ilés hatátozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, igy
weboldal fejlesztésével kapcsolatos
vonatkozásában.

kéri fel a képviselő testiiletet a szegedinemetek.hu
aktuális helyzetének ismertetése napirendi pont

3 igen, 0tartőzkodás,0 nem szavazattalaz alabbi határ o zat szül etett :

261202 . (10.22.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi t elfogadja Lele Máté szegedinemetek.hu weboldal
fej lesztésre vo natkoz ő ár aján|atát.

Az. 5. napirendi pont- Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi költségvetési támogatása

címúpályazaton való részvétel ismertetésd- keretében az alelnök e|őadja, hogy a szegedinemetek.hu

weboldal fejlesáése, karbantartása témábap páIyazat került benyújtásra. ApáIyazati díj 3000 Forint a

Bethlen Gábor Alapkezelő tészére kifizetésre került. A páIyazat keretében 508.000 Forint kenilt
megpáIyazásra, amely a weboldal fejleszté§, knbaríntás összegét fedezi.

i

A levezető elnök megállapítja, hogy a kPzgyűIés hatfuozatképes, további hozzászólás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így sz|pvazásra kéri fel a képviselő testületet a Nemzetiségi
kulturális kezdeményezések 2022. évi kbltségvetési támogatása című pályéaaton való részvétel

ismertetésenapirendi pont vonatk ozásaban.i
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3 igen,0 tartózkodás, 0 nem szavazattalaz

271202

megyei Német Önk. Szövetségének (

évben a tagönkormányzatok számára

T"üú

alábbi határ o zat szül etett

(10.22.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A*x.e*.A..

biztosít. 202l-es éveben ennek mértéke 50.000

1.

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkorilr ányzat elfogadja az alelnök Nemzetiségi kulturális
kezdeményezések 2022. évi költsógvetési támogatása című pá|yázaton való részvétel

ismertetését a szegedinemetek.hu webtai fejlesztésével kapcsolatban.

A 6. napirendi pont keretében- Döntés a|Bács-Kiskun megyei Német Önkormrányzatok szövetsé§e

202I. évi támogatásának fe|hasznáIásráról-iaz alelnök előadja,hogy az SZNO, mint a Bács -Kiskun
B.K.Szövetsége) A B.K,Szövetsége minden

Forint. A szerződés értelmében a benyújtott szétrnla esetén kerül megtérítésre a

tagönkormányzat felé. A képviselő a a támogatás elszámolására benyújtásra kerülő szárúa

megbeszélését és elfogadását. A
kirandulás arborétum és mini

javasolja, hogy a támogatás elszámolásaként a szarvasi

kombinált szémla kerüljön benyújtásra, melynek

összege 62.500 forint, ebből 50.000 orint kerüljön a B.K: Szövetsége támogatás terhére

elszámolásra. A képviselő testület egyetért a javaslattal

A levezető elnök megállapítj a, hogy a határ o zatkép e s, további ho zzászó 1 ás, j avas l at a
napirendi ponthoz nem érkezett, így kéri fel a képviselő testiiletet a Döntés a Bács-
Kiskun megyei Német szövetsége 202I. évi támogatásának felhasználáséről
napirendi pont vonatko zásáhan.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal alábbi határ o zat született :

281202 . (10.22.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkorm határozata alapján a Bács-Kiskun megyei Német

Önkormányzatok Szövetsóge 202I. 50.000 Forint támogatását a 202L10.09-i Szarvasi
togatott Szarvasi Arborétum és Mini Magyarországközösségi kirándulás alkalmával

kombinált belépők számlájára fel, amely értéke 62.500 Forinto ebből a Szövetség
el:támogatás terhére 50.000 Forintot
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A 7.napirendi pont keretében - SZNÖ
kiküldetések, programok alkalmával a

kítűző. A reprezentálási alkalmakkor

{"ü*l, b&X)c,tu4*=-

in Szeged

s fém kítuzők készíttetése- a képviselő előadja, hogy a

a közösségek együvé tartozáséí. kihínően jelöli a

logó készítését javasolja minőségi, elegáns fem

avaslattal és felkéri Farkasné Wéber Zsuzsát, hogy
célokra hasznáI fel az SZNÖ. A kitúzők a német

váItozatban A képviselő testület a

készíttessen kitűzőket, amelyet
identitás erősítéséhez és a szegedi német megismertetéséhez j árulnak hozzá.

A levezető elnök megállapítja, hogy a határ ozatképes, további hozzászőIás, j avaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így kéri fel a képviselő testületet a SZNÖ logós fém
kitűzők készíttetése 1 napirendi pont

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal alábbi határ o zat s zül etett :

. Qa.22.\ sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német |{emzetiségi a szegedi német közösség reprezentálásának,
valamint német identitás erősítése célj
kitűzők költségeit az SZNÖ váilalja.

SZNÖ logóval e||átott fém kitűzőket készíttet. A

Egyéb hozzászőlás nem érkezett, j avaslat, nem született, így alevezető elnök megköszönte
a képviselőtársaknak az úlést 16.45 tekintette. A képviselők az ülést követően
megtartották a Mi,svábok távoztak.
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t Szarvasi közösségi kiróndulős

2. Nernesnádudvar Der Weg tórsasjóték bemutató

n/n

"t;{
t

*


