
El6terieszt6sek a Szetedi Szerb Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

2022.0L.24-i rendkiv li testiileti iil6s6re

Napirendi pont:

1. napirendi pont. EBytittmUkiid6si megiillapod:isok k0t6se partner szerb nemzetis6gi

6n korm6nyzatokkal

El6terieszt6: M6lb6ski Niida

2. napirendi pont: Beszdmo16 nemzetis6Bi szindarabon tiirt6n6 r6szv6tel16l, annak
tdmogatiisiir6l

El6terjeszt6: Mdlb6ski Niida

3, napirendi pond: Beszdmol6 ortodox kar6csonyi 6s rij6vi rendezv6ny megval6su15sd 16l

El5terjeszt6: M5lbiiski Nida

4. napirendi pont: Szent Sz6va-[inneps6g szervez6se a szerb isko16ban 6s a szerb templomban
El6terjeszt6: Miilb6ski Niida

5. napirendi pont: A Somogyi utca 3. szdm alatt sz6khely b6rleti dijfizet6si megSllapodds

megbesz6l6se

El6terjeszt5: M;ilbSski N6da

6. napirendi pont: A Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok Tdrsul5sdhoz ttirt6nd csatlakoz6s
megbesz6l6se dijnt6shozatallal
El6terjeszt6: Miilb;iski Nrida

A 11 szegedi nemzetis6gi rinkormdnyzat kozLil 8 tagja a Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok
Tdrsuldsdnak. Az 6ves tagdij 150.000 Ft, amit k6t r6sz etben, dprilis 15-ig, illetve szeptember
15-ig kell befizetni. A tags:lggal a Tdrsulds a kovetkez6 szolgdltatilst nyrjjtja:

a) El5k6sziti 6s postdzza a testLlleti r"1l6sek meghiv6it 6s el6terjeszt6seit, valamint
levelez6s6t.



b) Magyar nyelven vezeti a testilleti ril6sek jegyz6konyv6t.

c) Seg6dkezik a testi..lleti 6s tiszts6gvisel6i dont6sek el5k6szitds6ben.

d) Elliitja a testUleti 6s tiszts6gvisel5i dont6shozatalhoz kapcsol6d6 nyilvii nta rt6si,
sokszorositdsi, postdz6si feladatokat.

a) Az dltala fenntartott Nemzetis6gek Hiizdhoz kulcsot, a nyitvatart6si iddn tUli
programokhoz 0gyeletet biztoslt. A Nemzetis6gek Hdza a tagrinkormSnyzatok sz6khelyek6nt
szo lgd lhat.

b) A m(kod6shez sajiit hasznalatu ir6asztalt 6s konyvszekr6nyt biztosit.
c) Seg6dkezik pdlyrizatok, szabdlyzatok 6s szerz6d6sek elk6szit6s6ben, tov5bb6 grafikai
6s informatikai k6rd6sekben.

d) Vdllalja a Nemzetis6gek Hdz;iban taliilhat6, tagonkormilnyzati tulajdonban l6v6
szdmitdstechnikai eszkdzok karbantartdsdt a Tdrsulils vonatkoz6 szerzdd6s6nek keretein
be ltl l.

e) R6szt vesz a tagonkormdnyzatok kulturdlis, oktatilsi programjainak szervez6s6ben.
f) Lehet6sdget biztosft a Tdrsul6s telekommun ikici6s flottdjdhoz val6 csatlakozdsra a

Tdrsulds flottasza biilyzatilba n foglaltak szerint.

C) Gondoskodik a Nemzetis6gek Hdzdban megval6su16 programok reprezentdci6j:i16l.

Amennyiben hatdrozatot hozunk a csatlakozdsi i96nyr5l, azt j6vdhagydsra a tdrsuliisi
kcizgy(l6s ele kell terjeszten i.

7. napirendi pont: Tagdiifizet6s a Nemzetis6gi Sz6,vets6g r6sz6re
El6terjesztS: MiilbSski Niida

Javasolom, hogy a Nemzetis6gi Szovets6gben 2022-ben is tartsuk fenn a tagsdgunkat, 6s
ennek 6rtelm6ben hatdrozzunk 30.000 Ft tagsiigl dij dtutaliisiir6l a Nemzetis6gi Szovets6g
K&H Bankndl vezetett 10402805-50526582-5567:]09. sz. sziiml6jdra. A Nemzetis6gi
szovets6g keretein belLil tdbb interetnikus projektben vesziink r6szt, ami a szegedi szerb
haszndt szolgdlja. Ezeken beltll ki kell emelni a szerb t6nchdzak 6s balkiin t6nchdzt5borok
szervez6s6t.

Szeged, 2022. januSr 20.
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