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ELŐTERJESZTÉSEK 

 

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: SZ.N.Ö; székhelye: 6721 Szeged, Osztróvszky u. 

6) 2020. évi soron következő testületi üléséhez. 

Az ülés helye: Nemzetiségek Háza, 6721 Szeged, Osztróvszky u.6 

Az ülés időpontja: 2020. február 06. csütörtök 13.00 óra 

 

1.  napirendi pont: : A 2020. évi első félévi költségvetés tervezet megbeszélése az ismert költségvetési 

sarokszámok ismeretében.  

 

Előterjesztés: A 2020 évi állami működési, az SZMJV és a feladatalapú támogatás ismeretében az 

önkormányzat költségvetési tervezetet készít az évi programterv alapján. A közgazdasági irodától kapott 

adatok szerint január végén érkezik az állami működési támogatás  első fele 520 000,-,  Február: SZMJV-

től a második .részlet: 100.000,-Ft.Márciusban SZMJV-től 300-000- Ft.Áprilisban a feladatalapú I. fele.  A 

támogatások többi része jun, jul-ban érkeznek. 

       Előterjesztő: Korom Alexandra 

 

2. napirendi pont: Hozzájárulás a nemzetiségi bál tombola tárgyaihoz és az egyesület énekkarának báli   

meghívóihoz.  

Előterjesztés:  Az előző évekhez hasonlóan a bál tombola tárgyaihoz, valamint a német egyesület női kórus 

tagjainak   belépőjéhez hozzájárul az önkormányzat.  Ebben az évben a belépő árának felét fizeti a a kórus 

tagjainak. 

Előterjesztő: Korom Alexandra  

 

3. napirendi pont: : A német farsang megrendezése. 

 

Előterjesztés: 2020. februárjában az önkormányzat az egyesülettel közösen szervezi a farsangot. Ennek 

keretében a német hagyományok szerinti ünnepségre kerül sor. A jelmezes mulatság mellett német farsangi 

étkek készítésére is sor kerül. Az anyagi hozzájárulást az önkormányzat és az egyesület közösen fedezi. 

Előterjesztő: Korom Alexandra 

 

4. napirendi pont: A 2020. évi német  kirándulás tervezése. 

Előterjesztés: A 2020  májusában  tervezi önkormányzatunk az egyesülettel közös kirándulását. Tervek szerint 

német nyelvterületre szervezzük a kirándulást 

Előterjesztő: Korom Alexandra 

 

5. napirendi pont: Döntés a „Minden nap németül” magazin megrendeléséről. 

Előterjesztés: A német nyelven történő társalgás és a nyelvtanulás hatékony segítés érdekében az 

önkormányzat 10 db  Minden Nap Németül című magazint rendel meg.  

Előterjesztő:Korom Alexandra 

 

6. napirendi pont: Döntés Korom Kati és dr. Beck János verses kötete bemutatásának időpontjáról. 

 

Előterjesztés: Elkészült a német egyesület tagjának Dr. Beck Jánosnak német nyelvű verses kötete, melyhez 

Korom Kati az egyesület titkára készítette a  grafikákat. Ennek bemutatásáról szükséges döntést hozni. 

Előterjesztő: Korom Alexandra 

 

Dátum: Szeged, 2020.01.30. 

 

Korom Alexandra elnök h. 

Farkasné Wéber Zsuzsa elnökhelyettes 

Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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