
Szegedi Cigdny Nemzetisegi 0nkormiinyzat

6725 Szeged, Rilk6czi u. 11.

Mobil sz.: 0670 9407887

E-mail: nasymihalv63L2 @gmail.ce.l!

El6terjesztris

A 202L. november 29-6n, 09.00 6rakor, Szeged, Rdk6czi utca 11. sz. alatt tartand6 test0leti iil6s
napirendi pontjainak el6terjeszt6sei:

A testrileti iil6s napirendi pontjai:

napirendi pont: Besziimo16 a 2027. augusztus 3-iin megval6sult roma holokauszt-

megem16kez6sr6l

El6terjeszt6s: A 2021.. augusztus 3-dn megval6sult roma holokauszt-megeml6kez6sen jelen

volt a Csongriid-Csan;id Megyei Cigiiny Nemzetis6gi Onkormdnyzat elnokhelyettese, az

,,Elszalasztott 1000 6v" KHE vezet6s6ge, valamint a szegedi roma kozciss6g tagjai. Az

esem6nyr6l fot6dokumentiici6 k6sziilt (1. sz. mel16klet), 6s a D6lmagyarorsz6g napilap is

beszd molt 16la: https://www.delmasva r.hu/kozelet/helvi:kozelet/a-meesvilkolt-romakra-

em lekeztek-7812779/

K6rem a beszdmo16 elfogadilsiit.

napirendi pont: Beszdmolo a 202!. szeptember 4-6n megtartott roma csaliidi napr6l

El6terjeszt6s: A roma csaliidi napot az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel koz6s szervez6sben

Dorozsma, Arpa utcdban tartottuk. A csaliidi nap tdmogat6i voltak: az Orszdgos Cigiiny
0nkormdnyzat, valamint Mih6lffy 86la, 6nkormdnyzati k6pvise16 voltak. Kdt 401-es

bogrdcsban k6sztilt a sertdspdrkolt, term6szetesen frisslt6 ildft6kkel is tudtunk kedveskedni

az ott 616 csaliidoknak. Az esem6nyen r6szt vev6 roma t6rsaink autentikus zen6vel 6s

ti{ncokkal dobtiik fel a rendezv6nyt. Az esem6nyr6l fot6dokumentdci6 k6szUlt (2. sz.

mell6klet).

K6rem a beszdmo16 elfogadiisi{t.

3. napirendi pont: Beszdmol6 a nyiiri Erzs6bet-tiibor megval6suldsd16l 6s a tdmogatds
felhaszndliis16l
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El6terjeszt6s: Az esem6ny az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kdzos szervezdsben kerUlt

megval6sftdsra. Az Erzs6bet-tdborban 30 roma tanodds gyermek vett r6szt. A kapott
tdmogat6sb6l a gyerekeknek 6s feln6tt kis6r6iknek ruha, cip6, papucs, f0rd6ruha,
tisztdlkoddsi eszkozdk, ttiri.ilkoz6k, vdlltdskdk lettek vdsdrolva. A tdbor ot napos volt. Az

esem6nyr6l fot6dokumentdci6 k6szUlt, amely az elszdmoldssal egyi.itt a jegyz6k6nyv 3. sz.

mell6klet6t k6pezi.

K6rem a beszdmo16 elfogadiisiit.

napirendi pont: Beszdmol6 a roma tanoddba jdr6 gyerekek 6tkeztet6si tiimogatdsdnak
elszdmoldsd16l

El6terjesztds: A roma tanoda hdtkdznapokon, d6lutdnonkdnt m(k6dik. Az oda j516 gyerekek
6tkeztet6sben r6szesiilnek, illetve a szUlet6snapokon minden gyermeket tortdval koszontiink.
A gyermekek 6tkeztet6sdrdl a CNo az,,Elszalasztott looo 6v" KHE-vel kotott megdllapodds
alapjiin gondoskodik. A civil szervezet a tdmogatdsrol a 4. sz. mel16klet szerint szdmolel.

K6rem a beszdmo16 elfogadilsiit.

napirendi pont: Beszdmo16 a roma tanodiiba szervezett jdrv6nyiigyi felvildgositds
megva l6suliisii 16l

El6terjeszt6s: A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi 0nkormiinyzat, valamint az ,,Elszalasztott LOOO

Ev" KHE kozcis szervez6s6ben meghfvtunk k6rhdzi orvosokat, illetve a covidon 6tesett
szem6lyt, hogy tartsanak felvilSgosltiist a vdd6oltiis fontossdgiS16l. A covidon iitesett szem6ly
beszdmolt a116l is, hogyan 6lte meg a betegs6get. Prevenci6s tekintetben a telthiizas
r6szv6telfi esem6ny kifejezetten sikeresnek tekinthet6. Az esemdnyr6l fot6dokumentiici6
k6szUlt (5. sz. mel16klet).

K6rem a beszdmo16 elfogadiisdt.

napirendi pont: Beszdmol6 a szegedi k6t szegregdtumban 616 roma csaliidok r6sz6re eg6sz
6vben kiosztott szdjmaszkok megval6suliisd16l

El6terjeszt6s: A jiirvdny id6szak6ban tobb ezer szdjmaszkot varrattunk tdrsadalmi munkdban,
6s osztottuk azokat sz6t a szegedi cig6ny lakoss6g ko16ben. Ezzel is hozzd tudtunk jiirni a

v6dekez6s hat6konysiigd nak n6vel6s6hez.

K6rem a besz6mo16 elfogad;isdt.

napirendi pont: Beszdmol6 a 2020. november 6ta, napi szinten foly6 6lelmiszeradom6nyok
sz6tosztdsii16l a rdszorul6 csaliidok r6sz6re

2020. novembere 6ta minden h6tkriznap 6lelmiszeradomdnyt gyfijtotttink 6s osztottunk sz6t
szegedi rdszoru16 roma csalddok r6sz6re. Az 6lelmiszerbank kimutatdsa alapjiin az eltelt
id6szak alatt kb. 10 milli6 Ft 6rt6ket 6rtek el az adomdnyok. Ezt a tev6kenys6get jelent6s
m6rt6kben tette lehet6v6 a roma tanoda tavalyi tdmogatdsi p6nzmaradviinydb6l, illetve az
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,,Elszalasztott 1000 Ev" KHE kiegdszit6 hozz;ijiiruliisdb6l beszerzett gdpjiirmfi. A Szeged MJV-

vel kdtdtt 6ves megiillapoddsunkba belekerlilt a 96pjiirm( vdsdrldsa 6s hasznosftdsa is. A

i{rmfi beszerzds6t a roma tanoda mfikodtet6se, 6s azon kfvi.jl az adomiinyok osszegyfijt6se 6s

kiosztiisiival indokoltuk. Az adomilnyok osztdsii16l sok fot6 is k6szi.ilt (6. sz. mel16klet).

K6rem a besziimo16 elfogadds;it.

A B-16. napirendi pontok el6terjeszt6i: El6terjeszt6k: Jakab J6zsef, Lad6nyi Ldszl6, Rostds
Sd ndor

8. napirendi pont: SZMSZ m6dositdsdnak elfogadilsa

9. napirendi pont: P6nziigyi, Szociiilis-6s Kulturiilis Bizottsiig tagjainak 6s eln6k6nek
megviilasztdsa.

10. napirendi pont: Gdpjiirm0 haszniilati szabiilyzat elfogadiisa.
11. napirendi pont: A Szegedi CNO vagyontdrgyainak kijekilt helyis6gben tiiroliisa.
12. napirendi pont: A Szegedi Cru6 k6pvise16 testUlet6nek Ladiinyi Ldszl6, Rostds Sdndor, 6s Jakab

J6zsef k6pvise16k szdmdra 3 db laptop, ill. 1db multifunkciondlis nyomtat6 beszerz6se,
mel 16kelve megk6 rt ii rajii n latok a la pjd n, tovii bbii hasznd latba addsa.

13' napirendi pont: 202L. 12. 06. napjdra 200.000 ft, azaz kett6szdzezer forint c6losszeg
elktilonit6se, mikuldscsomagokra.

L4. napirendi pont: Krizisintervenci6s alap L50.000, ft. azaz szdzotvenezer forint c6ldsszeg
elktll6nft6se.

15. napirendi pont: A megszokott m6don kiosztott kardcsonyi csomagok n6vsorlistiijdnak
meg0jitiisa, ill, e116l sz616 d0ntdshozatal.

16. napirendi pont: Egy6b

Szeged, 2021. november 24.

Szegedi Cigdny

Nagy Mihdly
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