
13
.L

SZ.N.Q tn

lil:]
6.

. alelnök

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

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormányzattagtrai I00 % aránybanmegjelentek, így az ülés hatérozatképes, A napirendi pontokat
és elóterjesztésüket korábban mát a testület tagsai megkapták, a megadott határidőig egy további
napirendi pont javaslat érkezett Farkasné Wéber Zsuzsanna képviselőtől, A SZNÖ minden évben
megtárgyalja a SZMJV Önkormányzatával kötött megállapodást, amelyet véleményez, indokolt
esetben módosítást javasol. A véleményezést ez ügyben megküldi a SZMJV illetékes irodájának.
Minden év végén a SZMJV is felkeresi a nemzetiségi önkormányzatokat ez ügyben, bát ezmégazideí
évben nem történt meg, a képviselő javasolja, hogy az együttműködést vizsgálla az SZNÖ felül, Az
elnök egyetért a javaslattal, hiszen 2020-ban határozat született az elnök döntéséről pénzügyi
kötelezettségvállalásokat illetően, 100.000 Forintról,200.000 Forintra emelkedett. Az együttműködési
megállapodásban 100.000 Forint kclltséghatár szerepel, ezt mindenképpen javasolni kell módosítani.
A képviselő javasolja, hogy testület hatfuozzon együttműködési megállapodás módosítási javaslatáról
és a véleményezésről, majd annak megküldésérőI az SZMJV felé. Az elnök a javaslatot a napirendi
pontok közé felvette.

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, ismerteti abeérkezett javaslattal
kiegészített napirendi pontokat, így az előzetesen meghívóban elküldött, valamint a beérkezett
napirendek elfogadásara kéri fel a képviselő testületet, az aláhbiak szerint:
]rJppirend:

1. napirendi pont:202L évi végi programok szakmai és pénzügyi összegzése, évértékelés,
évzárás
Előterjesztő: Korom Alexandra
Előterjesztés: A november végén, decemberben megvalósult programokról szakmai és pénzügyi
beszámoló, évértékelés

2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzati képviselői tisztetetdíjak, valamint a Német
E gyesület vezetősége díjazásának elszám olás áró l
Előterjesztés: F.lnöki beszámoló a tiszteletdíjak és amegbízási díjak kifizetéséről
Előterjesztő: Korom Aloxandra
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3. l_apirendi pónt: A Szegedi Német Nemzetiségi Önkorm ányzat és Szeged Megyei Jogú Város
Önkormán yzatának együttműködési megállapodásának felülvizsgáiata
Előterj esztő : Korom Alexandra
Előterjesztés: A SZNÖ minden évben megtárgyalja a SZMIV Önkorményzatával kötött
megállapodást, amelyet véleményez, indokolt esetben módosítást javasol. A véleményezést ez
ügyben megküldi a SZMJV illetékes irodájának. Minden év végén a SZMJV is felkeresi a
nemzetiségi önkormrányzatokat ez ügyben, bér ezmég az idei évben nem történt meg, a képviselő
javasolja, hogy azegyüttműködést vizsgáljaaz SZNÖ felnl.2020-ban határozatszületett az elnök
döntésérŐl a pénzigyi kötelezettségvállalásokat illetően, 100.000 Forintról, 200.000 Forintra
emelkedett. Az egyittműködési megállapodásban 100.000 Forint költséghatár szerepel, ezt
mindenképpen javasolni kell módosítani.

4. Napirendi pont: Egyéb (hatátozatot nem igénylő)

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

39 12021. (12.13.) sz. SZ.N. Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkorm ányzattestülete jegyzőkönyv vezetésére F'arkasné Wéber
Zsuzsanna alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna képviselőt választja meg, az
ismertetett napirendi pontokat és előterjesztéseket elfogadja.

Az l. n?rrirendi pont a 2021,. évi végi programok szakmai és pénzügyi összegzéseo évértékelés,
évzárás keretében a levezető elnök előadja, hogy a kialakult járvanyügyi helyzethez igazodva
eredménYes decemberi hónapot zárt a szegedi német közösség, ugyanezmondható el a2021-es évről,
Lehetőség nyÍIt a szakmai kapcsolatok elmélyítésére, újak kialakításfua. Az év elején tewezett
Programok a lehetőségekhez képest megvalósításra kerültek. A többi szegedi nemzetiségi
ÖnkormánYzattal is gÖrdÜlékeny szakmai kapcsolatot ápolt, valamint a Német Egyesület, mint civil
szervezettel is sikerÜlt közös programokat megvalósítani. Azelnök bízik benne, hogy a2022-es évben
a járváúyügyi helyzet javulni fog, így lehetőség lesz még több szakmai és kulturális program
megvalósítáSétra. A'202l-es évben Új német önkormányzati kapcsolatra is szert tettünk, megállapodás
szÜletett a Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Guillaume néwel
kapcsolatban érdekérvényesítési feladatkört is ellátott az szNö.

A november végi programok tekintetében Tenkné Auer Zsuzsanna előadja, hogy a2O2L november 24_
én a német versmondó versenyre 5.000 Forint értékben a könyvutalvány megvásárlásra került, melyet
az első helyezett számáraátadtak.
A decemberi programok tekintetében azelnök előadja, hogy azSZNö képviselő testülete résá vett a
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Német Egyesületi adventi programokon2l2l. november 29-december 2.közöít valamint a december
I3-i évadzáró ülésen is, amelyekhez dekorációval (fényfiizér, német diótörő figura, asztaLi dekoráció,
szalvéta, teamécses, összesen 36.475 Ft összegben), valamint édességgel (stollen,szaloncukor,egyéb
éde s sé gek, 1 5 5 8 8 forint értékben) ho zzáj árult.
Ezen felül az SZNÖ kiosztott minden jelenlevő egyesületi tagszáméra az önkorményzatáltal korábban
elkészített szegedi német logós kitűzőt, ezzel is hozzájarulva az identitás és közösségi hovatartozás
erősítéséhez.
Az évzárő esemény jól sikerült. Kulturális program keretében a német kórus német karácsonyi dalokat
adott elő, valamint a német adventi hagyományokról halott a közönség előadást. A program hozzájarult
a német identitás és hagyományápolás erősítéséhez, a szegedi német közösség kohézíőjanak
megerősítéséhez.
Farkasné Wéber Zsuzsarlna a napirendi pont keretében előadja, hogy elkészü|t az SZNÖ Ex libris
feliratú pecsétje is @200 Ft), amellyel az SZNÖ könyl,tári állományába bekerülő könyveket pecsételik
le.
A levezető elnök elmondja továbbá, hogy az SZNÖ székhelyén használatos nyomtató karbantartásra
szorult, valamint a tintapatron készletek is feltöltésre kerültek. Ezen kívül a számitőgéphez tartoző
ESET NOD vírusírtót is frissíteni kellett, mert az éves előfizetés lejárt. A karbantartási költségek az
alábbiak szerint alakultak: patronok és tisztítás 60 579 Forint, vírusírtó előfizetése 10 700 Ft,

Az alább felsorolt kiadások költségei szánr]ával igazoltan a SZMJV Közgazdasági Irodája felé
elszámolás ru és lezárásra kerültek.

A levezető elnök elmondja, hogy az SZNÖ szakmailag és gazdaságilag is rendezeíí évet zárt,
gazdálkodása jó volt, likviditási gond nem lépett fel. A pénzügyi évet202l.december l4-énlezárta, a
SZMJV Kőzgazdasági Iroda felé maradéktalanul elszámolt a készpénzforgalommal, számlákkal,
val amint az átutalásr a v ér ő tétel ek i s utalvány ozásr a kerültek.
A levezeiő elnök megállapítja, hogy a közgytilés hatarozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testiiletet a 202L évi vógi
programok szakmai és pénzügyi összegzése, évértékelés, évzárás első napirendi pont vonatkozásában.
3 i gen, 0 tartózko dás, 0 nem szav azattal az alábbi határ ozat szül etett :

40 t2021,. (12.13.)sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete az ismertetett számokkal elfogadja az
elnök 2021. évi végi programok szakmai és pénzügyi összegzéseo évértéke|és, évzárás szakmai és
pénzügyi beszámolóját: dekoráció (fényfüzér,,német diótörő figura, asztali dekorációo szaMéta,
teamécses, összesen 36,475 Ft értékben), édesség (stollen,szaloncukoroegyéb összesen 15.588
forint értékben), pecsét (4200 Ft), számítástechnikai karbantartás, vírusírtó ( 60 579 Ft, 10 700
rt). A felmerülő költségek számla ellenében maradéktalanul elszámolásra kerültek a SZMW
Kőzgazdasági lrodáj a felé.
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A 2. napirendi pont a Beszámoló az önkormányzati képviselői tiszteletdíjak, valamint a Német

Egyesület vezetősége díjazásának elszámolásáról keretében a |evezető elnök előadja, hogy a

3Il2O2y (11,20.) sz. SZ.N.Ö., valamint 32l202L (11.20,) sz. SZ.N.Ö,határozatalapján a SZ.N.Ö.

képviselői számára a SZMJV Közgazdasági Iroda áItal számfejtett tiszteletdíjak nettó összege

december elején mindhárom képviselő számára áiutalásra került, valamint az egyesületi vezetőség

számárais a megbízási szerződésen alapuló megbízásí díj nettó összege egy fo esetében áíutalásra,

kettő fő esetében készpénzformájában kifizetésre került. A tiszteletdíjak, valamíntmegbízási díj után

keletkezett adókat a SZMJV KözgazdaságíIrodája átutalta a NAV felé.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűIés határozatképes, további hozzászÓlás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, igy szavazásta kéri fel a képviselő testületet a Beszámolő az

önkormanyzati képviselői tisáeletdíjak, valamint a Német Egyesület vezetősége díjazásának
elszámolástáról napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazaffal az alábbihatérozat született:

41 t202l. (12 J3) sz. SZ.N. Ö.
HATÁROZAT

A3lt2020 (11.10), valamint a32t202l. (11.20.) sz. SZ.N.Ö,határozat alapján a Szegedi Német

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete elfogadja az elnök beszámolóját a SZ.N.O.

képviselői tisztetetdíjánako valamint a Német Egyesület vezetőségének megbízási jogviszonyból

keletkező megbízási díjának kifizetésének beszámolójáról. A SZMJV Közgazdasáhi Iroda által

számfejtett tiszteletdíjak nettó összege az §Z.N.Ö. képviselők számára átutalással, a Német

Egyesület számárakettő fő részére készpénzben, egy fő esetében átutalással kerültek teljesítésre.

A tiszteletdíjakból, valamint a megblzási jogviszony után keletkezett adók a NAV számára

Közgazdasági Iroda által szintén átutalással kiegyenlítésre kerültek

A 3. napirendi pont keretében A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzatának eg;rüttműködósi megállapodásának felülvizsgálata keretében

"fllj3;}Í,'ile-.t Nemzetiségi önkorm ányzat 2020. jam:árjábanújította meg azegyüttmúködési

megállapodását Szeged Megyei Jogú Varos Önkorményzatíwal. A szerződés áttekintésére és

megújítására minden év végén sor kerül.

A hatályban Iévő szerződés áttekintését követően, alevlzető elnök javasolja a2.6. pontban szereplő

100.000 Ft-os kötelezettségvállalásí előzetes pénzügyi ellenjegyzésrészmódosítását 200.000 Forintra

a3012020. (11.10.) sz, SZ.N.Ö.határozatalapján. A2020,11.10-ónkelthatározatszetitlt, a Szegedi

Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az önkormányzat elnökét, hogy 200.000,-Ft

összeghatárigaz önkorményzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalásokat illetően döntsön. Ezel<ről a

kötelezettségvállalásol<ről az elnök utólag, a soron következő testületi ülésen tájékoztatást nyújt a
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testület számára, mely tájékoúatás elfogadásáról a testülethatározatban dönt. Továbbá, a Szegedi

Német Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az ötlkormányzat elnökét, hogy a testiilet tagiaitól
elektronikus levélben megkért és általuk megküldött előzetes vélemény alapián döntsön az

önkormányzatot érintő 200,000,-Ft és 500.000,-Ft összeghatar közé eső pénzügyi

kötelezettségvállalásokat illetően. Ezekről a kötelezettségvállalásokról az elnök utÓlag, a soron

következő testületi ülésen tájékoztatást nyriljt a testület sz,árnátta, mely tájékoztatás elfogadásarÓl a

testület hattározatban dönt.
A testiilet alevezető elnök javaslatélvaIegyetértett és felkérte az elnököt, hogy a módosítási javaslatról

tájékoztassa a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati Iroda

Művelődési Osztály illetékes képviselőjét, hogy az együttműködési megállapodás 2.6. pontjábart

szereplő szövegben, idézve o,A Nemzetiségi Önkormányzat á|tal határozattal elfogadott pénzigyi,
ellenjegyzési, kötelezettségvállalási, szakmai teljesítésigazolásí, érvényesítési, utalványozási
szabáIyzat szerint a 100 eFt feletti kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a
Közgazdasági Iroda vezetője jogosult. .." az összeg 200.000 Forintra módosításra kerüljön.
A levezető elnök megáIlapítja, hogy a közgyulés hatérozatképes, továbbí hozzászólás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet a Szegedi Német
Nernzetiségi Önkormányzat és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködési
me gállapodásának felülvizs gálata napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazatlal az aléhbihatfuozatszületett:

42t202l. (12.13.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkorm ányzat2!2l.januárjában újította megaz együttműködési
megállapodását Szeged Megyei Jogú Város Onkormányzatáva|. A, sze.rződés áttekintésére és

megújítására minden év végén sor kerül. A Szegedi Német Nemzetiségi Onkormányzat3012020.
(11.10.) sz, SZ.N.O.határozat alapján javasolja, hogy az együttműködés 2.6. pontjában szereplő

,,A Nemzetiségi Önkormányzat által. határozatta| elfogadott pénzügyi, ellenjegyzési,
kötelezettségvállalási, szakmai teljesítésigazolási, érvényesítési, utalványozási szabáIyzat szerint
a 100 eFt feletti kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Kőzgazdasági lroda
vezetője jogosult..."szövegrészben az összeghatár 200.000 Forintra módosításra kerüljön. A
módosítási javaslatról az elnök tájékoztatja Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Kőzszo|gálati lroda Művelődési Osztály illetékes képviselőj ét.

Egyéb hozzászőIás nem étkezett,javaslat, határozat nem született, így alevezető elnök megköszönte
a képviselőtarsaknak az ülést, valamint az egész éves munkájukat I8:I2 órakor bezártnak tekintette.
A képviselők az ijlést követően Egyesület évadzétrő ünnepségéhez,

í^
1\ri]*D
't.u*}"rrl }***:r d>!tH..

Tenkné Áuer Zsuzsanna
jk. hitelesítő

{,tW, ffu*

rarkasne w eDer zsuzsanna
jk. vezető

5/5


