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Jegyz6kiinyv

Kdsziilt a Szegedi N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat (tovdbbiakban sz.N.O.) 2020.02.06.-6n 13.00
6rakor tarlott ii16sdr61.

Helye: Szeged, 6721 Osztr6vszky u. 6.

Jelen vannak, a mell6kelt jelenldti iv szerint:
. Korom Alexandra SZ.N.O eln6k
r Farkasn6 W6ber Zsuzsarna - SZ.N.O elndkhelyettes
o Tenkn6 Auer Zstzsanna - SZ.N.O kdpviseld
r Balogh llmr6nd - a N6met Egyesiilet elnoke, meghivott tan6cskozrisi joggal
o Koromnd T6th Katalin- a N6met Egyesiilet titkrira meghivott, tan6cskoz6si joggal

Levezeta elndk: Korom Alexandra (SZ.N.O elndk)

A levezet6 elniik kdszdntcitte a megjelenteket 6s megdllapitotta, hogy a Szegedi N6met Nemzetis6gi
Onkorm6nyzat tagiai 100 sz6zal6k ar6nyban megjeGntel, igy az tiies hat6iozatk6pes. A napirenJi
pontokat 6s el6terjeszt6siiket kor6bban mar a testiilet tagjai megkaptrik. Az e1n6k id6krizben felmeriilt
napirend javaslatokkal eg6sziti ki a kor6bban elktildcitt napirendeket 6s el6terjesztdseket, amelyet a
testtiiet elfogad. A megadott hatiirid6ig tovribbi napirendi javaslat nem 6rkezett.

Kie96szit6sek:
Szegedi Nemzotis6gi Onkormrinyzatok Tarsul6sa 6s Nemzetisdgi Sz6vetsdg 2020 6vi tags6ganak
meger6sit6se, Farkasnd Wdber Zsuzsanna LDU kiktildet6se.

Az e1n6k a napirendek elfogadSsrira k6ri fel a k6pvisel6 testiiletet:

3 igen, 0 tart6zkodSs, 0 nem szavazattal az al(hbihatlrozat sziiletett:

0l 12020. (02.06.) sz.SZ.N.O.
HATAROZAT

A Szegedi N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat testiilete jegyz6ktinyv vezet6s6re X'arkasn6 W6ber
Zsuzsanndt, hitelesit6s6re Tenkn6 Auer Zsuzsannit vflasztja meg, 

^z 
ismert napirendi pontokat

6s el6terjeszt6seket elfogadja.

ktilts6svet6si saroksz6mok ismeret6ben.
Elfteri e sztd ; Kor om Alexandr a
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Elfteriesztis: A 2020 dvi dllamt
dnkormdnyzat kOltsdgvetdsi tervezetet
kapott

adatok szerint .janutir vdgdn drkezik
SZMJV-I1| a miisodik rdszlet: I00.
feladatalapil I. .fele. A tdmogatasok nbb

Az elndk kieg6szitette a napirendi

Az elnrik ti4ekozlatl.a a resriiletet,
paragrafusa szerint a Gazdashgi
h6rom 6vre kiildn hat6rozatban m
Onkormrinyzat ad6ss6got keletkeztet6
Az eln6k a stabilitdsi t6rv6ny elfo

3 igen, 0 tar16zkod6s, 0 nem szayazattal

A Szegedi N6met Nemzetis6gi Onko
keletkezletd iigyleteib6l ered<i

Tiirv6ny szerint, az iinkormdnyza
ered6 lizet6si kiitelezetts6ge nincs.

EZ kcivet6en elncik ismertette az SZN
1.040.000 Ft. Az dsszes els6 r6sze 520.
femtart6si, 6s mijk6d6si t6mogat6sa
dtutalrisra. E gyet6rtettek abban, hogy az
programok megval6sitris6t kiv6nia
kdltsdgvetds 2019 6vi mandvdnya 7 .57 4

Az elndk tov6bb6 ismertette a 2020.
hasonl6an ezekb6l a trimogat6sokb6l,
gazd6lkodni.

A k<i1ts6gvet6si tervezetet 6s el6terj
elndk megbesz6l6sre, megvitat6sra
mell6klet6t k6pezi.

Az elndk terveziett kiad6sokat szd

a k6pvisel6k dnkormrinyzati
<isszege+j6rul6kok:300.000 Ft, 47250
kdnyr''trirunk b6vit6se, melyre az e
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dt in Szeged

az SZMJI/ ds a feladatalap tdmogatds ismeretdben az
az dvi programterv alapjdn. A kr;zgazdasdgi iroddt6l

dllami m[ik)dd,si tdmogatds elsd .fele 520 000,-, Februdr:
t1t ApnusDan a,-Ft. Mdrciusban SZMJVafI 300-000.-

risze jtiniusban 6s jilliusban 1rkeznek.

a stabilit6si t6rv6ny ismeftet6s6vel.

a 2012.6ta hal6lyban 16v6 Allarnh6ztafidsi T6rv6ny 29lA
1 sz6l6 T<irv6ny alapltn a kdlts6gvet6si 6vet a kcivetkez6

;|llapitani sziiksdges. A Szegedi Ndmet Nemzetis6gi
1eteib61 ered6 fizetdsi kdtelezetts6gnek 6fi6ke 0, azaz nulla.
kdrte fe1 a testiiletet.

al|bbihat{rozatsziiletett:

. (02.06.) sz.SZ.N.O.
HATAROZAT

testiilete elfogadja tz nkormfnyzat
ktitelezetts6gnek 6rt6k6t: 0, azaz nulla. A
sajft bev6teleinek 6s ad6ssdgot keletkeztet6

ad6ssdgot

Stabilitfsi
iigyleteib6l

2020. 6vi mrikcid6si, fenntart6si c6hi rillami t6mosat6st" ami
Ft vdrhat6an febru6rban 6rkezik mes. Az SZMJy v6rhat6

1.000.000 Ft. Ez az dsszes tobb r6szletben keriil

gatni, illetve
a tetvezett bev6telekb61 rdszben az egyesiileti
sai6t krvezetl. programjait val6sitja meg. A

19 Fr.

k<ilts6gvet6si torvezetet (1sd. me116k1et). Az elmrilt 6vekhez
esetleges phlyAzati fonrisokb6l lotd az }nkorm|nyzat

2020. 02.f 5-ig a tisztelt kdpvisel6t6rsak megkaptik,lgy az
a telvezetet, amely a jegyz6kdnyv elengedhetetlen

is megindokolta: K6pvisel6i tiszteletdij el6irlnyzata, amely
fakad6 kiad6sait kivrinia fedezni. Ennek

jdrul6k. Tavalyi 6vhez hasonl6an is, v6rhat6 szakmai
kolts6g javaslat 215.000 Ft, hiszen a kdnyvek 6r16ke
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sajnos nagyon magas.

nyomtatv6nyok,

irodaszerek v6siirliisa, hiszen fogy
karbantafi6si kdltsdge 6ves szinten kb
programj aink, egy6b a kultur6lis
orsz6gos 6nko.rm6nyzattal, a Baiai
rendezv6nyek szervez6s6hez eleng
betervezni. Kiad6sok 6fa tartalma
35.000 Ft-ot javaslok beterueznl.
javaslok az elmrilt dvek tapasztalata
Altalanos tarta.16k 6vk6zi kiadasi rdbbi
t6bbletigdnyeire fordithat6. igy u
feladatlapri.y es a 2019. dvi kcj

6vben gazd6lkodni tud az <inkorm6nyzat.

A k6pvisel6 tesriilet tagjai a p6nziigyi 6s

nem drkezett. Az elndk szavaz6srak6mi
hat rozatothozla:

A Szegedi N6met Nemzetis6gi 6nko
megtdrgyalta a 2020. 6vi a
kibontdsrit a jegyz6kiinyv mell6klete

in Szeged

szinvonalinak fenntartii.s6hoz ndlkiildzhetetlen a

zdk. Erre 261.150 Ft-t javaslol<. Sz6mit6gdpiink, nyomtat6
35.000 Ft. Egy6b iizemeltet6si, fenntad6si szols6ltat6sok

kapcsolatos kiad6sok) dija 380.000 Ft. Az
iroddval rendszeres kapcsolatlart6s, programok,

titikdlts6g tervez6se 6ves szinten 100.000 Ft-ot javaslok
160.000 Ft, el6re nem l6thar6 egy6b dologi kiad6sok

c6iri t6mogat6sok, tagdijak, p6nzeszk6z 6tad6sok terhdre
an 500.000 forintot. Lehetos6g van tartaldk k6pz6sre.

javaslat 1 ,57 4 .7 1 9 Ft, amely az lvkdzi kiaddsok
. kdltsdgvetds, a v6rhat6 bev6telekkel (kiv6ve m6g a

maradvdnnyal <isszesen 3.614.719 Forint, amelyb6l az idei

szakmai javaslattal egyetdrtenek, egy6b hozz6sz6lLis, javaslat
bl a testriletet, amely 3 igen 0 nem 0 tart6zkod6ssal az allbbi

(02.06.) sz.SZ.N.6.
HATAROZAT

az el6z6 6vi p6nzmaradvdnyt j6v6hagyja, valamint
eryeztetett kiilts6gvet6si tervezetet, amely r6szletes

6s az aldbbi szdmokkal elfogadta:

3/ts



Szegedi Ndmet Nemzetisdgi dnkormdny7at
Selbstverwaltung der DeutschenNationalitcit in Szeged
672I Szeged, Osztr6vszky 6.

www. sze gedinemetek.hu

2020.

-1 57471

kdrus tagjainak beldpdjdhez hozztijdrul
a kdrus tagjainak.

a bdl totnbola tdrgyaihoz, valamint a ndmet egyesijlet n6i
dnkormdnyzat. Ebben az 6vben a beldpd drdnakfel1t fizeti

r.. L L L .l l L I ,l
I

l3r AzAHT-r6l6l6 2011. A/i cxcv rv.24 S (4) bfk. c) podjasrirtiko'a/ddtt*mgtbkd,e.6*oftttd.2o2o6rr
I mr tat rvilvh €s rE n tsvez

bdli meehiv6ihoz.
El 6terj es zt 6 : Kor om Al exandr a

Eldteriesztds: Az el6zd dvekhez

Elndk: A. nemzetis6gi bril tombola tdrgyaiho z az elozb 6vek gyakorlatrihoz hasonl6an a Szegedi N6met
Onkormdnyzat is hozzhjarul. Ene 12.000rFt drtdkben felaj6nl tombola tirgyakat.
Az elndk m6dosft6sra javasolja az el6terjpsztdsben .lavasolt b61i iegyek t6iit6senek s o%o-ftt. Javaslata, a
Ndmet Egyesiileti k6rus tagiai szfumdra a btiJi be16p6 jegyeket tOO X-ban va16 megt6rit6se, mivel a
k6rus ebben az 6vben20 dves 6s igy szerbftrd, az onkotminyzat megkdszdnni eddigi ;unk6jukat Ez S-
9 f6t 6rint.
A N6met Egyesiilet 6s Onkorm6nyzat liezet6sdgi tagjai 6s 1 f6 kis6r6 szdmara szint6n 100 %-ban
t6ritjiik a be16p6 iir6t. Ez maximum 12 f6it 6rintene dsizesen.

A vezet6slg tagjai megkdszdntdk a felaj6rfl6st.
Tenkn6 Auer Zsuzsanna k6pvisel6 elv6llata a b61i tombola ajrind6kok beszerz6sdt.

"zirad6kt Jelen hatrirozat a 201s.i 6vi L. tiirv6ny 9. melldklet 1, 2. r6sz "1" frand6
6rdekk6pviseleti-nyelvhaszndlati pontj{ szerinti diint6snek min6slll.,,
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3 igen, 0 tart6zkodris, 0 nem szavazatt a\ az al bbi hatirozat sziiletett:

0412020. (02.06.) sz.SZ.N.O.
HATAROZAT

A Szegedi N6met Nemzefis6gi Onkormdnyzat megtfrgyalta 6s elfogadta a 2020, 6vib6li tombola
tdrgyak vrisfrldsdt 6s a bfli bel6p6jegyek tdmogatdsdt az egyesiileti vezet1i 6s az iinkormi{nyzat
tagai sz6mhta. A 2020.02.22.-6n megrendez6sre keriil6 a Szegedi Nemzetis6gi 6nkormrinyzatok
T:irsu}isa 6s a Nemzetis6gi Sziivets6g :iltal szervezett szegedi Nemzetis6g Bril rendezv6nyhez brlli
jegyek 6s tombola ajdnd6kok v6s6rlis6val hozz6jrirul.

"zhrad6k: Jelen hatfrozat a 2018. 6vi L. tiirv6ny 9. mell6klet 1.2. r6sz "3r' egy6b (tfrsadalmi
egyiittmiikiid6s pontja szerinti dijnt6snek min6siil. "

3. napirendi plrnt: A n6met farsang megrendezdse.
Eldterj eszt6 ; Korom Alexandra

Elftetiesztds: 2020. februdrjdban az onkarmanyzat az egyestilettel kazdsen szervezi a farsangot. Ennek
keretdben a ndwtet hagtomtinyok szerinti nnepsdgre keriil sor. A jelmezes mulatsdg mellett n6met

farsangi 6tkek kesz{tdsdre is sor keriil.
kr)zdsenfedezi,

Az anyagi hozzdjdruldst az onkormdnyzat ds az egyes let

A n6met egyesiilet vezet6sdge drdmmel veszi a kezdem6nyez6st 6s a kcizds munk6t. A rendezv6nyhez
az egyesiilet is hozzdj|rul. A farsang megszervezds6vel a kdpvisel6k az 6nkorm(nyza! ftszer6l.
Farkasnd W6ber Zsuzs6t b izta meg.

A napirendi ponthoz egyeb hozz\sz6l6s, valamint nem 6rkezett, az eln'kszavazsra k6ri fel a testiiletet.
3 igen, 0 tart6zkod6s, 0 nem szavazallal az al6bbthat6rozat sziiletett:

0512020. (02.06.) sz. SZ.N.6.
HATAROZAT

A szegedi N6mret Nemzetis6gi Onkormfnyzat megt6rgyalta 6s elfogadta a 2020. 1vihagyom:inyos
N6met Farsang megszervez6s6t 6s kiilts6ginek fedez6s6t a N6met Egyesiilettel ktiztisen.

"Z{rad6k: Jelen hatfrozat a 2018. 6vi L. tiirv6ny 9, mell6klet I. 2. r6sz
iinkormfnyzati pontja szerinti diint6snek min6siil."

4. napirendi pont: A 2020. 6vi n6met kir6nduliis tervezdse.
El 6terj e sztd : Kor om Al exandr a
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ElStefiesztds: A 2020 mdjustiban tervezi onkormdnyzatunk az egtesiilettel kazos kildndutdsdt. Tervek
szelint ndmet q)elvter letre szervezzi,ik a kiranduldst.

2020 jitniusriban a N6met Egyestilet az el6zit 6vhez hasonl6an tanulmiinyutat szervez. A tanulm6nyrit
cdlja m6g sz6lesebb kapcsolatok ki6pit6se a magyarorszitgi telepiildseken 616 n6met nemzetis6gi
csoportokkal ds a tdbbi n6met nemzetisdgi dnkormSnyzattal. Ebben az 6vben a kiriindul6st Tatina, a
Tatai Ndmet Nemzetis6gi Onkormdnyzathoz tervezziik. A tanulm6nyrit szinvonaldnak emel6se
6rdek6ben 100.000 Ft t6mogat6s javasol a k6pvisel6testiilet, mely felhaszn ii6s6r6l az egyesiilet a
kir6ndul6st kdvet6en besz6mo1.

A napirendi porLthoz egy6b hozzasz6l6s, valamint nem 6rkezerr, az elnokszavazfusra k6ri fel a testiiletet.
3 igen, 0 tart6zkod6s,0 nem szavazattal az aldbbi hatdrozat szilletett:

06/2020. (02.06.) sz.SZ.N.6.
HATAROZAT

A szegedi N(fmet Nemzetis6gi onkorm |nyzat K6zgytll6se megtfrgyalta 6s tdmogatja az
egyesiileti tanulmdnyrit megszervez6s6t. A testiilet 100.000 Ft trlimogatisr6l diintiitt, mely
felhasznfldsdrdl az egyesiilet a kirrindul{st kiivet6en besziimol.

" Zhrad6kt Jehn hatr{rozat a 2018. 6vi L. ttir"v6ny 9. mell6klet L 2. r6sz "3" egy6b (t6rsadalmi
egyiittmiikiid6s pontja szerinti diint6snek min6siil."

El 5t e rj e sz ci ; Korom Al exandra

Eldteriesztds; A ndmet nyelven tr)rtdi6 tdrsalgds ds a nyelvtanulds hatdkony segitds drrlekdben az
)nkormdnyzat 10 db Minden Nap Ndryetiil cim{i magazint rendel meg.

A n6met an'yanyelvri trirsalg6s, a nyelr'tud6s szinvonal6nak elm6lyitdse, 6s a ndmet nyelr,tanuliis
segitdse 6rdek6ben az dnkormrinyzat a ,,Minden nap n6rnetiil" magaLzin e16fizet6sdr61 d6nt6tt. A
havonta megjelen6 kiadv6nyt 12 h6napra fizetjiik el6. Fontos, hogy a magazin min6l tcjbb
egyesiileti tag haszn6l1a, ezert 10 p6ldany el6fizet6s6t javasoljuk.

A napirendi ponthoz egydb hozz6sz61iis, valamint nem 6rkezett, az elnlkszavazsra k6ri f'el a
testtiletet.

3 igen, 0 tart6zkodds, 0 nem szavazattal az aliibbi hatdrozat szijletett:

07 /2020. (02.06.) sz.SZ.N.O.
HATAROZAT
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" Zhrad6k: Jelen hatirozat a 2018. 6vi L. tiirv6ny 9. mell6klet l, 2. r6sz
6rdekk6pviseleti-nyelvhaszndlati pontja szerinti diint6snek min6siil.,'

irandri

A Szegedi N6rnet Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Kdzgyiillse megtdrgyalta 6s diintiitt a ,,Minden
nap n6mettilo' magazin 12 havi el6fizet6s616l l0 p6ld6nyban,

6.

Eldterj eszt6 : Korom Alexandra

ElSteriesztds: Elkesztilt a ndmet egyes let tagjdnak Dr.
melyhez Korom. Kati az egtestilet titkat a kdszitette a
dAntdst hozni.

Beck Jdnosnak ndmet nyelv[i verses katetu,
grafikdkat. Ennek bemutatdstir1l szt)ksd ges

A k6nyv bemutat6jara a k61t6szet napja rendezvdny keretd keriil sor. A verseket magyar 6s n6met
nyelven is egyesrileti tagok 6s meghivottak olvass6k fe1. A kdnyv kiad6s6t az onkormiinyzat is
t6mo satta.

A napirendi ponthoz egy6b hozzdsz6l6s, valamint nem drkezett, az elnokszavazsra kdri fel a testiiletet.
3 igen, 0 tart6zkodds, 0 nem szavazattal az al6bbi hatdrozat szijletett:

08 12020. (02.06.) sz.SZ.N.6.
HATAROZAT

A szegedi N6met Nemzetis6gi onkorminyzat elfogadta a Korom Kati 6s Becsk J:inos
kiinyv6nek bernutat6sdnak programjritn amely ktilts6geihez hozz6j6ral.

" zfrad6k: Jelen hatdrozat a 2018. 6vi L. tiirv6ny 9. mell6klet l, 2. r6sz "2r' kultur6lis
iinkormdnyzati pontja szerinti diint6snek min6siil."

7. napirendi pont: Eev6b a kdlts6evetdst 6rintd ddntdsek.
El6terjeszt6: Korom Alexandra elndk

El1terjesztds: A napirendi pontba javaslom, hog,, az Orszdgos Ndmet Onkormtinyzat tal val6
kapcsolattartdsra Farkasnd Wdber Zsuzsa elnr)khelyettesl delegdlja az ankormdnyzat. A
kapcsolattartdssal kapcsolatban fetmerill6 zifikattudgeket, utdlagos elizimoltissal az dnknimdnyzat
q kikxildathxek me gtdr[ti.
Tovdbbd: S:'a.N.O. 2020 Tagsdgok: Nemzetisdgi Szdvetsdg, Szegedi Nemzetis1gi Onkormdnyzatok

Tdrsuldsa, Mindkdt szervezetben a tagsdgunk meghosszabb{tasdnik iavaslata.
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Elntik: A Nemzetisdgi SzAvetsdgben, valamint a Nemzetisdgi )nkormanyzatok Tarsulasaban is 6vek 6ta
tagok vagyunk Remek egt ttm[[kodds atakult ki a tabbi nemzetisdgi szervezettel, a Nemzetis|gi Hftz
munkatdrsai is segitik, tdmogatjdk munkdnkat. Javaslatom, hogy a 2020. 6vben is tartsuk fent
tagsdgunkat,

A tagsdgi dfjak az aldbbiak szerint alakulnak; Nemzetisdgi Szdvets1g:30.000 Ft/nemzeti
ankormdnyzat/ in, a Nemzetisdgi szbvetsdg tagdlj drtesitdje alapjdn. (sd.melldklet)

Nemzetisdgi Onkormtinyzatok Tdrsulasa (Nemzetisdgek Hdza). 150.000 Ft, ct Tiimogatdsi-tagsdgi
me gdllapo dds drtelmdben. (s d. me lld kl et).

A tagdijakat dtutaldssal javaslom a szervezetek altal megadott szdmlaszdmra kiegtenlitenr

A napirendi ponthoz egydb hozzitsz6l6s, valamint nem 6rkezett, az elndkszavazitsra k6ri fel a
testtiletet.
3 igen, 0 tart6zkodAs, 0 nem szavazattal az aldbbi hatirozat szr.iletett:

09 12020. (02.06.) sz.SZ.N.6.
HATAROZAT

A Szegedi N6nnet Nemzetis6gi dnkormr{nyzat Farkasn6 W6ber Zsuzsan n6t bizza meg az LDU -
Orszdgos N6m,et Nemzetisdgi 6nkorminyzattal val6 kapcsolattartisra, annak programjan val6
megielen6sre. A kikiildet6ssel j:[r6 kiilts6g eket az iinkorminyzat ut6lagos finansziroziissal
megt6riti.

" Zirad6k: Jelen hatirozat a 2018. 6vi L. tiirv6ny 9. mell6klet l. 2. r6sz
6rdekk6pviseleti-nyelvhasznflati pontja szerinti diint6snek min6siil."

irand6

l0 12020. (02.06.) sz.SZ.N.6.
HATAROZAT

A Szegedi N6met Nemzetis6gi dnkorminyzat a Nemzetis6gi Sziivets6gben 2020 6vben is
fenntartja tags:igit, 6s elfogadja a tagdij iisszeg6t, melyet a szewezet bankszdmlij6ra 6tutal.

K6rjiik a SZMJV Ktizgazdas6gi lroddjrit, hogy a Nemzetis6gi Sziivets6g K&H Bankn6l vezetett
10402805-50526582-55671009 sz. bankszdmlaszimdra 30.000 Forintit ritutalni sziveskedjen.
Kiizlem6nyben feltiintetve: Sz. N6met 6nk tagdij 2020.

1112020. (02.06) sz. SZ.N.6.
HATAROZAT
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Selbstverwaltung der DeutschenNationalitc)t in Szeged
6721 Szeged, Oszf6vszky 6.

www.szegedinenoetek.hu

A szegedi N6met Nemzetis6gi Onkorm funyzat a Szegedi Nemzetis6gi dnkorm lnyzatok
T{rsulrisdban a 2020.6vben is fenntartja tagsfugirt, 6s elfogadja a ,,Timogat6s-tags6gi
megrillapodist" valamint az abban foglalt tagdij iisszeg6tn melyet a szervezet bankszdmlij6ra
dtutal.

K6rjiik a szMJV Kiizgazdasdgi Irod6j6t, hogy a T6mogat6s tags6gi- megdllapodris alapjrin a
szewezet bankszfmlaszrimflra az esed6kes iisszegeket a hatdrid6ig itutalni sziveskedjen.
Kiizlem6nyben feltiintetve: Sz. N6met Onk tzgdi! 2020.

8. napirend: Egvdb

Balogh Imr6n6 az egyestilet elndke felhfr,ta a figyelmet, az egyesiilet 6s az dnkormriny zat ho1iapjina.
Egy haszn6lhat6" j6 fel6pit6sri honlapra van sziiksdg. A jelenlegi elar,r t, nehezen kezelhet6. Korom
Alexandra e1n6k elmondta, hogy m6r beszdlt szakembenel, de 6 nem v6llalta a fejlesztdst. Az eln6k
igdretet tett, hogy megold6st keres a probl6mara. A tdbbiek titnogat6sara is sz6mit, amire igdretet is
kaoott.

Egy6b hozz6sz616s nem drkezett, javaslal hal|rozat nem sziiletett, igy a levezet6 eln6k megkdsz6nte a
k6pvisel6trirsaknak az il6st 14:25 6rakor bez6rtnak tekintette. A k6pvisel6k az iil6st k6vet6en t 6voztak.

KMF.

r/tt A

#^:a^L...WA*4{-..
Korom Alexandra

elndk

i-}-^l'\",*
Tenknd Auer I

,---', 1 r, /').- 71 r (_-l{' // H'-+/r''u. rl"f? v{h,,ul--

Farkasn6 W6ber Zsuzsanna
j.k. vezet6
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Sze gedi Ndmet Ne mzetisdgi Onkormrinyzat
Selbstverwaltung der DeutschenNationalitdt in Szeged
6727 Szeged, Osztr6vszky 6.

Trrtr**t*.hu
Mell'klet azZl2020 (02.06) sz SZN.O: hat6rozati ponthoz

Saj6t bevdtel ds addss4got keletkedeto

ij$4e1b6l eredit fzeldsi kittelezeflsdg a

drtdkesitdse ds riszesedesek messainds6hez

6y(ek)b€n keletk€zett fizet6si kiitelezetts6e3

I{itelvisan}t megtestesitti ifl6kpapfb6l eredb fzeldsi

TtuS/dvbenkeletl<ezett, illewe keletkezo, t6r$/6vetterhel6 fzetdsi

Hitelviszonlt n€gtestesitd drtdkpapirbdl eredti fizetdsi
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Szegedi Ndmet Nemzetisdgi O nkormdnyzat
Se lbstverw altung der DeutschenNationalitcit in Sze ped
6721 Szeged, Osztr6vszky 6.

www. sze gedinemetek.hu

gmm ( 0206,) sz SZN,0. hatt@t mll6kote

Nffdisegi ijnkornEryzat 2020. eli tervezdt ber,ftlei

NelEdiqi o*o,nrfi,zd rik&S#( diart &
drko'llh,zdi t*rl$&Sdl ryqtotfoneFj
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Szege di Ndmet Nemzetisd gi 0 nkormdny zat
Selbstverwaltung der DeutschenNqtionalitcit in Szeged
6721 Szeged, Osztr6vszky 6.

www. sze gedinemetek.hu

03/2020 (02.06,) sz SZN,0. tatir@t nBIt6kete

Narudisrili dnkam6nyzat 2020. 6/i terv€zdt kia(hsai

Tsvedt kidai rotdok 6 josind(

Tsvdl kldek bevAdl forr&ok szsirt

kidbk ddtsiE (Br. X 38,35% )
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Szegedi Ndmet Nemzetisdgi Onkormtinyzat
Selbsnerwaltung der DeutschenNationalitcit in Szeged
6721 Szeged, Osztr6vszky 6.

www. sze gedinemetqk.hu

032020 ( 02-06.) sz SZ.N.0. hatar@t nE 6kete

Nenrzetisegi exrkorm6nyatn6l foglalk@tatoftak
l6teAm el6r'rdnpata

Ti'bb 6ves kdtelgzettsegvSllal6sok felrErese

A Nencdisfui dnkamin&t 2019. 6vi be{deli 6 kiadd el6irinyatok tdiedtesid ke6zitett el6irdnyzat fdlner6l6s' iitsnterv
ezglorinrba
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