
JEGYZOKONYV

K6sz0lt 2022-01-24-an, 1,4.30 6rakor a szegedi szerb Nemzetis69i onkormdnyzatnak a szeged,
Osztrovszky u.6. sz. alatt (Nemzetis6gek Hjza)tartott k6pvisei6testrlleti Lll6s6n.

lelen vonnok:

M d lbdski Ndda elnrik
Emra Senad elnokhelyettes

MSlbdski Ndda: Kdszdntom a megjelenteket. Megdllapitom, hogy a szegedi szerb Nemzetis6gi
Onkormdnyzat 2 f6 jelenl6t6vel hatdrozatk6pes. Emra Senad szem6ly6ben javaslatot teszek a
jegyz6konyv h itelesit6j6 re.

A testlilet 2 igen szavazattal a kcivetkez5 hatdrozatot hozza:

L/2022. (1.24.1sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel5testUleti hat6rozat

HATAROZAT

A szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat Emra senadot jegyz6kdnyv-hitelesit6nek megv6lasztja.

A hotdrozot hotdlybo lepesenek ideje: ozonnal.

M'ilbiiski N5da: Javasolom, hogy a Szegedi Szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat a kiki.lldcjtt meghiv6ban
szerepl6 napirendi pontokat fogadja el.

A testLilet 2 igen szavazatta, a k6vetkez6 hatjrozatot hozza:

2/2022. ll.Z4l sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testiileti hat6rozat

HATAROZAT

A szegedi Szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat az aldbbi napirendi pontok megtii rgya l;ls j 16l haijroz:
l napirendi pont: Egyi.ittm[ikcid6si megdllapoddsok kotese partner szerb nemzetis6gi

on kormd nyzatokka I

2 napirendi pont: Beszdmor6 nemzetisegi szindarabon t6rt6nd r6szv6ter16r, annak
timogat;isd16l

3. napirendi pond: Beszdmor6 ortodox kardcsonyi es (j6vi rendezv6ny megvar6su16sd16r

4. napirendi pont: szent sz6va-rinneps6g szervez6se a szerb iskol5ban 6s a szerb templomban

5 napirendi pont: A somogyi utca 3. sziim aratt sz6khery berreti dijfizet6si megdlapodds
megbesz6l6se

6. napirendi pont: A Szegedi Nemzetis6gi onkormdnyzatok TdrsulSsihoz tort6n6 csatlakoz6s
megbesz6l6se dont6s hozata llal

7. napirendi pont: Tagdijfizet6s a Nemzetis6gi Szovets6g resz6re

A hotdrozot hotdlybo lepesenek ideje: ozonnol.



1. napirendi pont. Egyiittmfikiid6si megdllapodisok kiit6se partner szerb nemzetis6gi
tinkorm6nyzatokkal

M5lbtiski Niida: A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkormdnyzat sok rive egyLittm(kcid6sben dll partner
szerb nemzetis6gi onkormdnyzatokkal a c6lb6l, hogy a nemzetis69i nyelvet 6s kultrir5t kcizosen
;1poljdk. Az [jszentivdni, magyarcsanddi, ferencv5rosi szerb onkormd nyzatokka I javasolom a zoz2.
6vre is meg[jitani az egyr.]ttm r:l kdd 6s i meg6llapodiist, a deszki szerb onkorm6nyzattal pedlg
javasolom fenntartani a 2024. november 3O-ig fenndl16 megii llapod;isun kat.

A testi.ilet 2 igen szavazattal a kovetkez6 hatdrozatot hozza:

3/2022.ll.24.l sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testaileti hat6rozat

HATAROZAT

A szegedi szerb Nemzetis6gi onkorm5nyzat 2o2zre fieglji)a az egyuttm(kod6si meg5llapoddsokat
az [jszentivdni, magyarcsan6di 6s ferencvdrosi szerb nemzetis6gi onkormdnyzatokka l, a Deszki Szerb
nemzetis6gi 6nkormdnyzattal pedig fenntartja a 2024. november 30,ig fenn;lll6 egyiittm(kaid6si
megdllapoddst. (1. sz. mell6klet: egyiittm(kod6si megdllapoddsok).

A hotdrozot hotdlyba ldpdsdnek ideje: ozonnol

2' napirendi pont: Beszdmol6 nemzetis6gi szindarabon ttirt6n6 r6szv6telrdl, annak
temogat6si16l

M5lb6ski NSda: szegeden, az tfjisi)gi Hazban, 2022. janudr 23-;ln, a szegedi Nemzetis68i
6nkormdnyzatok Tdrsul6sa szervez6s6ben megrendezesre kerLilt a Szobacsoda cim( szindarab
el6addsa a Magyarorszdgi Nemzetis6gek Szinhdzi Tdrsulata .iltal. Ez egy olyan multikulturdlis,
interetnikus tdrsulat, melyben valamennyi magyarorszdgi, azaz a tizenhjrom nemzetis6g m[iveszei,
az orm6ny, gordg, szerb, szlovdk, szlov6n, lengyel, ruszin, ukrdn, bolgdr, n6met, horvdt, roma es
romdn k6pviseltetik magukat. A szintdrsulat ez[ttal a Vigadalom 6s a Levesben cim[i nagysiker(
darabok mellett, megy vardzslatos zen6s mese.idt6kkal lepte meg a fiatal szin h 5zrajo ngokat. a Szegedi
Szerb Nemzetis6gi 0nkorm6nyzat a Nikola Tesla Szerb Tanitdsi Nyelv( 6voda, Altaldnos lskola,
Gimndzium, Koll6gium 6s Konyvtdr 33 tanul6ja 6s kis616ik szdmdra tette lehet6v6 a szindarab
megtekint6s6t az 5ltal, hogy a bel6p6jegyek drdt a Tjrsu16s fel6 ;itvdllalta. A szindarab nagyon
6lvezetes volt, a116l f6nykdpes dokument6ci6 is k6szL t. K6rem a beszdmol6m elfogaddsdt.

A testLilet 2 igen szavazattal a kdvetkez6 hatjrozatot hozza:

412022. (1.24.1sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testiileti hat6rozat

HATAROZAT

A szegedi szerb Nemzetis69i 6nkormdnyzat elfogadja az eln6kasszony al5bbi beszdmol6j;it
nemzetisegi szindarabon tort6n6 r6szv6telr5l, annak tii mogatai sd 16l, valamint a 2. sz. mel16kletben
szerepl6 fot6dokumentdci616l: ,,szegeden, az tfjisiigi Ha)zban, 2022. janu:ir 23-i5n, a szegedi
Nemzetis6gi onkormSnyzatok Tdrsuldsa szervez6s6ben megrendez6sre kerrllt a Szobacsoda cimii
szindarab el6addsa a Magyarorszdgi Nemzetis6gek szinhiizi rirsulata iiltal. Ez egy olyan
m u ltikulturdlis, interetnikus tdrsuiat, melyben valamennyi magyarorszdgi, azaz a tizenh6rom
nemzetis69 m(v6szei, az orm6ny, gcirog, szerb, szlovdk, szlov6n, lengyel, ruszin, ukrdn, bolgdr,



n6met, horvdt, roma 6s romdn k6pviseltetik magukat. A szintiirsulat ez[ttal a vigadalom 6s a

Levesben cim( nagysiker( darabok mellett, megy vardzslatos zen6s mesejdt6kkal lepte meg a fiatal
szinhdzrajong6kat. a Szegedi Szerb Nemzetisegi 6nkormdnyzat a Nikola Tesla Szerb Tanitdsi Nyelv(
6voda, Altaldnos lskola, Gimndzium, Koll6gium 6s Konyvtdr 33 tanul6ja 6s kis6rdik szdmdra tette
lehet5v6 a szindarab megtekint6s6t az 6ltal, hogy a bel6p5jegyek drdt a T;lrsul6s fel6 jtviillalta."

A hotdrozot hdtdlybo ldpdsenek ideje: ozonnol

3. napirendi pond: Beszdmo16 ortodox kar6csonyi 6s rij6vi rendezv6ny megval6suldsi16l

M:tlbiiski N6da: Minden 6vben az 6nkormanyzat es az egyhdz kcizds tdmogatds;ival kerLll
megrendez6sre a kardcsonyi 6s tij6vi rendezv6ny, az iskol6ban 6s az 6vod6ban kr.llon, illetve a

templomban is. Az tij6vi rendezv6nyen 6s szent liturgidn az eddigi hagyomdnyoknak megfelel6en
ptispoki szent liturgia kertilt megrendez6sre. Ebben az 6vben is ajdnd6kcsomagokkal kedveskedtLlnk a

gyerekeknek, A templomi rendezv6nyen a szerb kozoss6gb6l kb. 7o-Bo f6 vett r6szt. A
hagyomdnyokhoz hiven tcilgyfa dgat ajdnd6koztunk a r6szvev5knek. A liturgia ut6n forralt borral 6s
kisebb ven d 6gliitiissa I (agap6val) kedveskedtLlnk a 16sztvev6knek.

A testi.llet 2 igen szavazattal a kcivetkez5 hat6rozatot hozza:

512A22. (1.24.l.sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testaileti hatdrozat

HATAROzAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi 6nkorm;lnyzat elfogadja az elnokasszony aliibbi beszdmol6jiit ortodox
kardcsonyi 6s rij6vi rendezv6ny megval6sul6sd 16l, annak tdmogatiisd16l, valamint a 3. sz.
mell6kletben szerepl6 fot6dokumentjci6r6l: ,,Minden 6vben az onkormdnyzat 6s az egyhdz kcizos
timogatds6val kerUl megrendez6sre a kardcsonyi 6s rij6vi rendezv6ny, az iskoldban 6s az 6voddban
kLlldn, illetve a templomban is. Az r1j6vi rendezv6nyen 6s szent liturgidn az eddigi hagyom6nyoknak
megfelel6en ptispoki szent liturgia kerillt megrendez6sre. Ebben az 6vben is aj;lnd6kcsomagokka I

kedveskedt0nk a gyerekeknek. A templomi rendezv6nyen a szerb kozoss6gb5l kb. 70-80 f6 vett r6szt.
A hagyomSnyokhoz hiven tolgyfa 6gat ajilnd6koztunk a r6szvev6knek. A ljturgia utdn forralt borral 6s
kisebb vend6gliitiissal (agap6val) kedveskedt0nk a r6sztvev6knek.

A hdtdrozot hotdlybo lepdsenek ideje:ozonnol

4. napirendi pont: Szent SzSva-[inneps6g szervez6se a szerb iskolSban 6s a szerb templomban

Emra Senad: Mint minden dvben, ebben az evben is megszervezzr-lk a szerb iskol6kat, k6rhzizakat
alapit6 Szent Szdva Linnep6t. Ennek alkalm;ib6l gyerekek kisebb programot dllitanak ossze, amelyet
ei5adnak a templomban, es iskoldban is, Ezen kivrll kaldcsot 6s bJzdt szentelunk a templomban,
valamint megem16kez6st tartunk szent Szdva 6 et6161 6s munkdssdgd16l. A rendezv6nyen mindig
elhangzik Szent Szdva himnusza, amelyet elSszcir Szegeden adtak el6 az 1800-as 6vekben. Az r.lnnepre

ianuAr 27-6n kerLll sor, A Szegedi Szerb Nemzetisegi onkormdnyzat sajdt k6szit6s( kaldccsal es
bIzdval, 6s Krisztus v6r6t jelkepez6 liturgikus borral jdrul hozzd az Unnephez. Az 6voda es az iskola
gyermekei szAmAra, kisebb ajdnd6kokkal k6szr.llLlnk. K6rem, hogy a fenti rendezv6nytervet a testLllet
szavazza meg.



A testUlet 2 igen szavazattal a kovetkez6 hatdrozatot hozza:

6/2022.ll.24.l sz, Szegedi Szerb Nd k6pvisel6testiileti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkormdnyzat elfogadja az elnokhelyettes alSbbi el6terjeszt6s6t a Szent
Szdva-iinneps6g megszervez6s6re vonatkoz6an: ,,Mlnt minden 6vben, ebben az 6vben is
megszervezz0k a szerb iskol6kat, k6rhdzakat alapit6 Szent Szdva 0nnep6t. Ennek alkalm6b6l gyerekek
kisebb programot iillitanak ossze, amelyet el6adnak a templomban,6s iskoldban is- Ezen kivul
kaldcsot 6s bizAt szentelLink a templomban, valamint megeml6kez6st tartunk Szent Szdva 6let616l 6s
munkilssdg6r6l. A rendezv6nyen mindig elhangzik Szent sz6va himnusza, amelyet el5szor Szegeden
adtak e16 az 1800-as 6vekben. Az iinnepre januar 27 ,6n kerr"ll sor. A szegedl szerb Nemzetis6gl
Onkormdnyzat saj6t k6szitdsr:i kaleiccsal 6s brjz6val, 6s Krisztus v6r6t jelk6pez6 liturgikus borral j6rul
hozzd az 0nnephez. Az 6voda 6s az iskola gyermekei szdmdra, kisebb ajiind6kokkal k6szL.ilLink.,,
A lebonyolitds6rt felel: Emra Senad.

A hotdrozot hotdlyba ldpdsenek ideje: ozonnol

5. napirendi pont: A Somogyi utca 3. szim alatt sz6khely bdrleti d,jfizet6si megrillapodiis
megbesz6l6se

Mrilbiiski Niida: A szegedi szerb Nemzetls6gi onkormdnyzat sz6khelye a szeged, somogyi utca 3. sz.
alatt tal:ilhat6, a szerb ortodox egyhiiz par6ki6jdn, ami a szegedi szerbek taldlkoz6helye a kezdetek
6ta. 2021-ben (gy a b6rleti dijat, mint a helyis6g giiz-, 6s dramkolts6g6t a Szegedi Szerb Nemzetis6gi
onkorm;inyzat 6llta, az lnternet kdlts6g6t pedig a szegedi Helyi szerb Kdzoss6g. Javasolom, hogy
2022-ben a szegedi Helyi szerb Kozoss6g fel6 forduljunk azzal a javaslattal, hogy tartsunk egy
megbesz6l6st a k6lts6gek (b6rleti dij 6s rezsi) megoszt6s6nak tekintet6ben.

A testUlet 2 igen szavazattal a kijvetkez6 hatdrozatot hozza:

712022.11.24.) sz. Szegedi Szerb N6 k6pvisel6testiileti hatiirozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkormdnyzat azzal a javaslattal fordul a Szegedi Helyi Szerb Kdz6ss6g
fel6, hogy a k6t szervezet tdrgyaljon a sz6khelyhaszndlat (szeged, somogyi utca 3. sziim) k6lts6geinek
(b6rleti dlj 6s rezsi) megosztdsd16l.

A hdtdrozot hotdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal

6' napirendi pont: A szegedi Nemzetis6gi 6nkorm5nyzatok T5rsulSsdhoz t6rt6n6 csatlakoz6s
megbesz6l6se dijnt6shozatallal

Millbiiski Nida: A 11 szegedi nemzetisegi rinkormdnyzat kdzUl 8 tagja a szegedi Nemzetisegi
6nkormdnyzatok Tiirsul6s6nak. Az 6ves tagdij 150.000 Ft, amit k6t reszletben, iiprilis 15 ig, illetve
szeptember 15-ig kell befizetni, A tagsdggal a Tirsulds a kovetkez6 szolgdltatiist nyujtja:

a) El6k6sziti 6s postdzza a testrlleti Lil6sek meghiv6it 6s el5terjeszt6seit, valamint levelez6sdt.
b) Magyar nyelven vezeti a testrlleti Lll6sek.jegyz5konyvet.



c) Seg6dkezik a testi.ileti 6s tiszts6gvisel6i dont6sek eldk6szit6s6 be n.

d) Elldtja a testUleti 6s tiszts6gvisel6i drint6shozatalhoz kapcsol6d6 nyilvd nta rtiisi,
sokszoros[t6si, postdzdsi feladatokat.

a) Az dltala fenntartott Nemzetis6gek Hdzdhoz kulcsot, a nyitvatartdsi id6n tfli programokhoz
ilgyeletet biztosrt. A Nemzetis6gek Hdza a tagonkormdnyzatok sz6khelyek6nt szol96lhat.
b) A m(kod6shez sajiit haszndlatd ir6asztalt 6s kiinyvszekr6nyt biztosit.
c) Seg6dkezik piilydzatok, szabdlyzatok 6s szerz6d6sek elk6szit6s6ben, tov:ibbd grafikai es
informatikai k6rd6sekben.

d) Vdllalja a Nemzetisegek Hdz;iban tal:ilhat6, tagon korm d nyzati tulajdonban ldv6
sziimftdstechnikai eszk6zok karbantartdsdt a Tirsulds vonatkoz6 szerz6d6s6nek keretein belill.
e) R6szt vesz a tagonkormSnyzatok kulturiilis, oktatjsi programjainak szervez6s6ben.
f) Lehet6s6get biztosit a Tdrsul6s telekommun ikdci6s flottdjiihoz val6 csatlakozjsra a Tdrsulds
flottaszabdlyzat;iban foglaltak szerint.
g) Gondoskodik a Nemzetis6gek H;iz;iban megval6su16 programok reprezentiici6jii16l.

Amennyiben hatdrozatot hozunk a csatlakoz6si ig1nyr6L azt j6vdhagydsra a tSrsulisi k6zgyfl6s el6
kell terjeszteni. A csatlakoz6st az6rt javasolom, mert azt tapasztalom, hogy onmagunkban nem
rendelkeziink annyi informdci6val, mint amennyivel a tobbi onkorm5nyzattal szorosabb
egyfittm(kdd6sben kaphatndnk, illetve a m (kcid6s{.inkhoz tobb segits6gre szdmithatn6nk. Ez6rt
javasolom, hogy csatlakozzunk a szegedi Nemzetis6gi onkormdnyzatok 16rsuliisdhoz:

A testiilet 2 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza:

812022.ll.24.l sz, Szegedl Szerb NO kdpvisel6testaileti hatdrozat

HATAROzAT

A Szegedi Szerb Nemzetisdgi Onkorm6nyzat testtlete jelen hatdrozatiival k6ri a Szegedi Nemzetis6gi
Onkormilnyzatok Tdrsuldsdhoz val6 csatlakozdst. A tagsSg felt6teleit megismerte, a Tersuliis iiltal
nydjtott szolgialtatilsokkal, a tagsdggaljS16 jogokkal 6s kotelezetts6gekkel tisztdban van.

A hdtdrozot hatdlyba ldp6senek ideje: ozonnol

7. napirendi pont: Tagd0fizet6s a Nemzetis6gi Sziivets6g r6sz6re

Miilb:iski N5da: Javasolom, hogy a Nemzetis6gi szovets6gben 2022-ben is tartsuk fenn a
tags6gunkat, 6s ennek 6rtelm6ben hatdrozzunk 30.000 Ft tagsdgi dij dtuta16sd16l a Nemzetis6gi
Szovets6g K&H Bankniil vezetett 10402805-50526582-55671009. sz. sziimliijdra. A Nemzetis6gi
szovets6g keretein belul t6bb interetnikus projektben veszunk r6szt, ami a szegedi szerb kiizoss6g
haszniit szolgiilja Ezeken bel0l ki kell emelni a szerb t6nchdzak 6s balkiln tiinchdzt6borok szervez6s6t.

A testulet 2 igen szavazattal a kiivetke26 hatdrozatot hozza:

912022.ll.24.l sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testa,ileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi 6nkormiinyzat 2022-ben is fenntartja a Nemzetis6gi Sz6vets6gben va16
tagsiigdt, 6s ennek 6rtelm6ben hatilroz 30.000 Ft taBs6gi dij dtutaldsiir6l a Nemzetis6gi izovets6g
K&H Banknill vezetett 10402805-50526582-5s67Loo9. sz. szdml;ijira. A Nemzetis6gi szovets6g



keretein beliil az onkormdnyzat tobb interetnikus projektben vesz 16szt, ami a szegedi szerb kdzdss6g
haszndt szolgellja. Ezeken bellll ki kellemelni a szerb tdnchdzak 6s balkdn tdnchSzt6borok szervez6s6t.

A hotdrozot hotdlybo ldpesenek ideje: azonnol

Miilbdski Nida: Amennyiben nincs tijbb megbesz6lni val6, zdrjuk a mai ill6sunketl
A k6pvisel6k 15.50-kor elhagyjdk az iil6st.

Szeged, 2022. janudr 24.
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