
JEGYZ6KONYV

K6szult 2022-02-24-dn, 08.00 6rakor a szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzatnak a szeged,
Osztrovszky u.6. sz. alatt (Nemzetis6gek H6za) tartott k6pvisel6testi.ileti til6s6n.

Jelen vannok:

Mr5lbiiski N6da eln6k
Emra Senad elnokhelyettes

Miilbriski Nida: Kdszdntom a megjelenteket. Megdllapitom, hogy a szegedi szerb Nemzetis6gi
Onkormilnyzat 2 f6 jelenl6t6vel hatiirozatk6pes. Emra Senad szem6ly6ben javaslatot teszek a
jegyz6k6nyv hitelesit6j6re.

A testUlet 2 igen szavazattal a kovetkezS hatdrozatot hozza:

LO | 2022..(11,24,1 sz, Szegedi Szerb N0 k6pvisel6testiileti hat6rozat

HATAROZAT

A szegedi szerb Nemzetis6gi 0nkormdnyzat Emra senadot jegyz6k6nyv-hitelestt6nek megv6lasztja.

A hatdrozot hatdlybo lepdsdnek ideje: azonnol.

M6lb'iski N5da: Javasolom, hogy a Szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat a kikiild6tt meghlv6ban
szerepl6 napirendi pontokat fogadja el, illetve azokat eg6szitse ki egy G. 6s 7. napirendi ponttal a
sz6beli tiij6koztat6som szerint.

A testlilet 2 igen szavazattal a kdvetkez6 hatdrozatot hozza:

fL|2022. (11.24) sz. Szegedi Szerb Nd k6pviseldtesti.ileti hatdrozat

HATAROZAT

A szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat az aldbbi napirendi pontok megtdrgyaldsdrol hatjroz:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Szegedi Szerb Nemzetisegi Onkormdnyzat ad6ss:igot keletkeztet6 r.igyleteibdl
ered6 fizet6si kotelezetts6g bemutatdsa az Allamhdztartrsi t6rvenV 29./A S_a szerint

2. napirendi pont: A szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat 2022. 6vi ko lts6gvet6se n e k

elfoga d d sa

3. napirendi pont: A szerb sz6sz6l6i tervek bemutatdsiihoz szegedi helyszin biztosit6sa
4. napirendi pont: Besz6mo16 a Szent Szjva-iinnepseg megval6sitdsd rol
5. napirendi pont: Beszdmol6 a szegedi Helyi szerb Kozoss6ggel kdtott megdllapodds16l a

sz6khelyhaszn;ilat feltdteleit illet6en
6. napirendi pont: Elmaradt tdmogatdsi okirat al6lr5sdnak elfogaddsa a Szegedi Szerb Ortodox

Egyhdzkozs6g szdmdra



7. napirendi pont: A Szerb Orszdgos Onkormdnyzat jltal anyiiknapi {materice) Llnnepsdgre

kapott 6s fel nem haszndlt tdmogat6si osszeg visszautaldsa

A hotdrozot hotdlybo ldpdsenek ideje: ozonnol.

1. napirendi pont: szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat ad6ssdgot keletkeztet6
iigyleteib6l ered5 fizet6si kirtelezetts6g bemutat6sa az Allamhdztart6si tcirv6ny 29.lA 6-a
szerint

Miilb5ski Ndda: A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkorminyzat 2022. evi kdlts6gvet6s6nek elfogad6sa
el6tt k6rem a gazdasJgi stabi itjsi torv6ny szerinti hatdrozat elfogaddsdt (1. sz. melleklet).

A testlllet 2 igen szavazattal a kdvetkez6 hatdrozatot hozza:

L212022. (11.24) sz. Szegedi Szerb Nd kdpvisel6testi.jleti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkormdnyzat a 2022. evi kolts6gvet6set a gazdasdgi stabilitdsj torveny
szerinti hatdrozattal elfogadja (1. sz. melleklet).

2. napirendi pont: A szegedi szerb Nemzetis6gi onkormSnyzat 2022^ 6vi ktilts6gvet6s6nek
e lfogadd sa

M;ilbiiski Ndda: K6rem a szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat 2a22. evi kolts6gvet6s6t a 2. sz.

meli6klet szerint elfogad n i.

A testlilet 2 igen szavazattal a kovetkez6 hatjrozatot hozza:

13/1022. (11.24) sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testU teti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi 0nkormdnyzat a 2022. 6vi elemi koltsegvet6 st a 2. sz. mell6klet szerint
elfoga dja.

3. napirendi pont: A szerb sz6sz6l6i tervek bemutatdsdhoz szegedi helyszin biztositdsa

M6lb6ski NSda: A Szerb Orsziigos OnkormJnyzat nemzetisegi list6jit nyilvdntart6sba vette a Nemzeti
Vdlaszt6si Bizotts6g. A lista vezet6je szerb nemzetis6gi sz6sz6l6kent fogja k6pviselni a magyarorszagi,
azon belLll a szegedi szerbeket. Javasolom a jovend5beli sz6sz6l6t Szegedre meghivni, 6s szdmjra,
valamint az orszagos klildotts6gnek a Nemzetis6gek Hdzdban helyet biztositani a c6lb6l, hogy
tdj6koztatist hallhassunk az elk6pzelesei16l, valamint a v6lasztds m6dj;i16l,

A testLilet 2 igen szavazattal a k6vetkez6 hat6rozatot hozza:

t4/2022. (11.24) sz. Szegedi Szerb NO k6pviset6testiiteti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetisdgi 0nkormdnyzat elfogadja az elncjk el6terjeszt6s6t, miszerint a Szerb
Orszdgos 0nkormdnyzat nemzetisegi listiijdt nyilvintartisba vette a Nemzeti VSlasztdsi Bizotts6g, A
lista vezet6je szerb nemzetis6gi szosz6l6kent fogja kepviselni a magyarorszigi, azon belLll a szegedi



szerbeket. A Szegedi Szerb Nemzetis6gi 6nkormilnyzat meghrvja a jovend6beli sz6sz6l6t Szegedre,6s
szdmdra, valamint az orszdgos ki.ilddtts6gnek a Nemzetis6gek Hdzdban helyet biztosit a c6lb6l, hogy
ti,j6koztatilst hallhassunk az elk6pzel6sei16l, valamint a vilasztis m6dj;i16l. A k0ldotts6g 6rkez6s6nek
ideje: 2022.02.25. 18 6ra

4. napirendi pont: Besz6mo16 a Szent Szdva-iinneps6g megval6sitiisd16l

M:ilbSski N:ida: A Szegedi Szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat 6/2022. 1.24.) sz. hatdrozatdnak
megfelel6en megrendez6sre kerL]lt a szent Szdva-r]nneps6g. Felk6rem Emra senad k6pvisel6t, hogy
tartsa meg e116l a besz6mol6jdt, amelyet k6rek elfogadni.

Emra Senad: M int minden 6vben, a szerb ortodox egyhiiz ja nuitr 27 -6n megeml6kezik Szent Sz6ve 16l,

az els6 6rsekr6l, aki iskoliit, k6rh6zat alapitott. lgy a tanu16k 6s az lskoldsok v6d6szentje lett. Erre az
alkalomra egy kis programmal, szavaldssal, 6nekl6ssel eml6keztr.ink meg. A liturgia utdn a szerb
dltal6nos iskola 6s 6voda, valamint a Szlavisztika Szerb Tansz6k tanu16l rovid m(sorral kedveskedtek.
A gyerekek r6szrire az onkormdnyzat 6s az egyhiz ajiind6kkal kedveskedett. D6lutiin az iskola
meghiviisdnak eleget t6ve az onkormdnyzat az iskolai megeml6kez6sen is r6szt vett, ahol kal5cs- 6s
brjzaszentel6s tort6nt. Kulonos megtiszteltet6s az egyh6z 6s a szerbs6g szdmdra a szent szdva-
himnusz el6nekl6se, amelyet 150 6vvel ezel6tt szegeden illitottak ossze 6s 6nekeltek el.

M;ilb5ski NSda: Az esemenyr5l a 3, sz. fot6doku mentdci6 szdmol be.

A testi]let 2 igen szavazattal a kdvetkez6 hat;irozatot hozza:

L512022. (11.24) sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testi.ileti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkormdnyzat elfogadja a beszimol6t, miszerint a Szent Szdva iinnep
alkalmdb6l a liturgia utiin a szerb 6lta16nos iskola 6s 6voda, valamint a Szlavisztika Szerb Tanszrik
tanul6i rovid mfisorral kedveskedtek. A gyerekek rdsz6re az onkormdnyzat 6s az egyhdz ajilnd6kkal
kedveskedett. D6lutin az iskola meghivdsdnak eleget t6ve az onkormdnyzat az iskolai
megeml6kez6sen is r6szt vett, ahol kaldcs- 6s bIzaszentel6s tort6nt. KLilonds megtiszteltet6s az
egyhiiz 6s a szerbs6g szam|ra a Szent Szdva-himnusz e16nekl6se, amelyet 150 evvelezeldtt Szegeden
6llitottak ossze 6s 6nekeltek el. (3. sz. mel16klet: fot6doku ment;lci6)

5. napirendi pont: Besz6mol6 a szegedi Helyi szerb Kiiz<iss6ggel ktjt6tt megdllapodesr6l a
sz6 khe lyhasz n6lat felt6teleit illet6en

Mdlb5ski N6da: A szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat 712022. (r.24.\ sz. hatdrozatdnak
megfelel6en megbesz6l6st folytatott a szegedi Helyi szerb Kozoss6g k6pviseldj6vel a somogvi utca 3.
szdm alatti szekhelyr-ink kolts6geinek visel6s616l. Megillapocltunk abban, hogy a kdzris sz6khely eves
berleti dudb6l t h6napot a Kozoss69, 3 honapot pedig az onkormdnyzat vdlar magdra. A
rezsikolts6get az onkornrdnyzat fizeti, annak a fel6t kiszjmldzza a kozoss6gnek. A szerz5d6s 6s
megdllapodds a 4. sz. mell6kletben olvashat6.



A test0let 2 igen szavazattal a kAvetkez6 hatSrozatot hozza:

L5/2022. (11.24) sz, Szegedi Szerb NO k6pvisel6testi.ileti hatdrozat

HATAROZAT

A szegedi Szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat a sz6khelyhaszn;llattal kapcsolatos elnoki beszSmot6t
elfogadja. Ennek 6rtelm6ben a szegedi szerb Nemzetis6gi onkormiinyzar 7lzoz2. (1.24.) sz,

hatdrozat6nak megfelel6en megbesz6l6st folytatott a Szegedi Helyi Szerb Kozdss6g k6pvisel6j6vel a

Somogyi utca 3. szdm alatti sz6khelyrink k6ltsdgeinek visel6s616l. Megiillapodott abban, hogy a kozcts
sz6khely 6ves b6rleti dijiib6l g h6napot a Kclzoss6g, 3 h6napot pedlg az onkormdnyzat vdllal mag6ra.
A rezsikolts6get az dnkormdnyzat fizeti, annak a fel6t kiszdml6zza a kozciss6gnek. A szerz6d6s 6s
megdllapod;is a 4. sz. mell6kletben olvashat6.

6. napirendi pont: Elmaradt tSmogatesi okirat aldirSs6nak elfogadiisa a szegedi szerb Ortodox
Egyhrizkiizs69 szSmiira

M6lbriski N6dai Javasolom, hogy a szegedi szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat ut6laBosan irja ald a

szegedi szerb ortodox Egyhizkozs6ggel kdtdtt 100.ooo Ft 6rt6k( megdllapoddst az 5. sz. mell6klet
6rtelm6ben.

A testiilet 2 igen szavazattal a kovetke26 hatdrozatot hozza:

L712022. (11.24) sz, Szegedi S2erb Nd k6pviset6testi.iteti hatCrozat

HATAROZAT

A Szegedi szerb Nemzetis6gi 6nkormdnyzat j6viihagyja a szegedi szerb ortodox Egyh6zk6zsdggel
kcltcitt 5. sz. mell6klet szerinti megi5llapoddst.

7. napirendi pont: A szerb orsz6gos 6nkorminyzat ,ltal anyeknapi (materice) iinneps6gre
kapott 6s fel nem haszn6lt t5mogatdsi iisszeg visszautaldsa

Miilbiiski N6da: Javasolom, hogy az anyiiknapi unnepsdgre kapott orszdgos onkormdnyzati
t6mogatds 6sszeg6t fizessiik vissza a Szerb orsz5gos onkormdnyzat szdm 6ra, 6s az dtutaldssal bizzuk
meg a SZ.M.J.V. gazdas6gi hivataliit.

A testailet 2 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza;

L812022. (11.24) sz. Szegedi Szerb NO k6pvisel6testiileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Szerb Nemzetis6gi onkormdnyzat elrendeli a szerb Orszdgos onkormiinyzatt6l anydknapi
(materice) i.inneps69re kapott 6s fel nem haszndlt tdmogatdsi dsszeg visszautalds6t.

M6lbiiski N5da: Amennyiben nincs tdbb megbeszdlni valo, zdr.iuk a mai r.ll6sLlnketl
A k6pviselSk 09.00-kor elhagVjdk az L 6st.



Szeged, 2022. f ebruAr 24.
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