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Szegedi Cigdny Nemzetis6gi 0nkormdnyzat

6725 Szeged, Rdk6czi u. L1.

Mobil sz.: 0670 9407887

E-mail : nagymihaly63 12@gmail.com.

EE6tenjesztds

A 2021' december X3-5n, 09.00 6rakor, Szeged, Raik6czi utca 11. sz. alatt tartand6 testiileti i.il6s

napirendi pontjainak el6terjeszt6sei:

A testiileti lil6s napirendi pontjai:

napirendi pont: Beszdmol6 a 2021. augusztus 3-5n megvalosult roma holokauszt-

megeml6kez6sr5l

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

volt a Csongrdd-Csandd Megyei Cigdny Nemzetisegi Onkormdnyzat elnokhelyettese, az

,,Elszalasztott 1000 6v" KHE vezet6s69e, valamint a szegedi roma kozoss69 tagjai. Az

esem6nyrdl fot6dokumentdci6 kdszult (1. sz, melleklet), es a D6lmagyarorsz;ig napilap is

beszd mo lt 16la: https://www. delInae-Va r. h u/kozelet/h e lvi-koze_l_q,t/a-meggvilko lt-ro rn a kra_-.

erdslssle&J_8JU19L

Kdrem a besz6mo16 elfogaddsdt.

napirendi pont: Beszdmolo a 2O21. szeptember 4-6n megtartotr roma csalddi napr6l

ElcJterjeszt6s: A roma csalddi napot az,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kozos szervez6sben

Dorozsma, Arpa utcdban tartottuk. A csalidi nap tdmogat6i voltak: az Orszdgos Cigdny

0nl<ormdnyzat, valamint Mihdlffy 86la, onkormdnyzati k6pvisel6 voltak. K6t 401-es

bogrdcsban k6szult a sert6sporkolt, termdszetesen frisslt6 uditdkkel is tudtunk kedveskedni

az ott dl5 csalSdoknak, Az esem6nyen r6szt vev5 roma tdrsaink autentikus zen6vel es

tdncokkal dobtdk fel a rendezv6nyt. Az esem 6nyr6l fot6dokumentiicio k6szLllt (2. sz.

melleklet).

K6rem a beszdmol6 elfogaddsdt,

3. napirendi pont: Beszdmol6 a nydri Erzs6bet-tdbor megval6sulilsii16l 6s a tdmogatds

felhaszndlds16l
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El6terjesztds: Az esem6ny az,,Elszalasztott 1000 ev" KHE-vel kozos szervez6sben kerult

megvaldsitdsra, Az Erzsdbet-tdborlcan 30 roma tanodds gyermek vett rdszt, A kapott

t6mogatdsbdl a gyerekeknek 6s felncjtt kise16iknek ruha, cip6, papucs, furd6ruha,

tisztilkoddsi eszkozok, torulkoz6k, vdlltdskdk lettek vdsdrolva. A t6bor ot napos volt. Az

esemenyrdl fot6dokumentdci6 k6szult, amely az elszdmoldssal egyutt a jegyz6konyv 3. sz.

mell6klet6t k6pezi.

l(6rem a beszdmol6 elfogaddsdt.

napirendi pont: Beszdmol6 a roma tanoddba jdro gyerekek 6tkeztet6si tdmogatdsdnak

elszdmoldsd 16l

El5terjeszt6s: A roma tanoda h6tl<oznapokon, d6lutdnonk6nt m(kodik. Az oda jd16 gyerekek

6tkeztet6sben r6szesulnek, illetve a szulet6snapokon minden gyermeket tortdval koszontr-1nk.

A gyermekek 6tl<eztet6s6rcjl a CNd az,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kotott megdllapodds

alapj;ln gondoskodik. A civil szervezet a tdmogal.dsrol a 4. sz. melleklet szerint szimol el.

K6rem a beszdmol6 elfogaddsdt.

napirendi pont: Beszdmol6 a roma tanoddba szervezett jdrvdnyugyi felvilSgosftds

megva l6su ldsd 16l

El6terjesztes: A Szegedi Cigdny Nemzetisdgi 6nlcormdnyzat, valamint az ,,Elszalasztott 1000

Ev" KHE kozos szervez6s6ben meghivtunk k6rhdzi orvosokat, illetve a covidon 6tesett
szemdlyt, hogy tartsanak felvildgositdst a v6dSoltds fontossdgiirol. A covidon dtesett szemdly

beszdmolt ar16l is, hogyan 6lte meg a betegs6get. Prevenci6s tekintetben a telthdzas
rdszvetel( esem6ny kifejezetten sikeresnek iel<inthet5. Az esem6nyrcil fot6dokumentdci6
kdszult (5. sz. mell6klet).

K6rem a beszdmol6 elfogaddsdt,

napirendi pont: Beszdmol6 a szegedi k6t szegregdtumban 616 roma csalddok r6sz6re eg6sz

6vben kiosztott szdjmaszkol< megvalosuldsd16l

Elclterjeszt6s: A jdrvdny idSszakdban tobb ezer szdjmaszkot varrattunk tdrsadalmi munkdban,
6s osztottuk azol<at szdt a szegedi cigdny lal<oss5g ko16ben. Ezzel is hozzd tudtunk jdrni a

vddekez6s hat6konysd96 na k novel6s6hez.

K6rem a beszdmol6 elfogaddsiit,

napirendi pont: Beszdmol6 a 2020. november 6ta, napi szinten foly6 6lelmiszeradomdnyok
sz6toszt6sii16l a rdszoru16 csaliidok r6sz6re

2020. novembere ota minden h6tl<oznap 6lelmiszeradomdnyt gyfijtottunk es osztottunk szet
szegedi rdszoru16 roma csalddok r6sz6re. Az 6lelmiszerbank kimutatdsa alapjdn az eltelt
idcjszak alatt kb. 10 milli6 Ft 6rt6ket 6rtek el az adomdnyok. Ezt a tev6kenys6get jelent6s

mertekben tette lehet6ve a roma tanoda tavalyi tdmogatdsi p6nzmaradvdnydbol, illetve az
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,,Elszalasztott 1-000 Ev" KHE kieg6szitcl hozzAjArul|sdb6l beszerzett g6pjdrmU. A Szeged MJV-

vel kdtott 6ves megdllapoddsunkba belekerult a g6p16rmfi vdsdrldsa ds hasznos[tdsa is. A
jArmfi beszerz6s6t a roma tanoda m(kodtet6se,6s azon kivul az adomdnyok osszegylijt6se 6s

kiosztiisdval indokoltuk. Az adomdnyok osztdsa16lsokfot6 is keszult (6. sz. melleklet).

l(6rem a beszdmol6 elfogadds5t.

A B-16. napirendi pontok el6terjeszt5i: El6terjesztcjk: Jakab J6zsef, Laddnyi Ldszl6, Rostds

Sd ndor

8. napirendi pont: SZMSZ mddositdsdnak elfogaddsa

L napirendi pont: P6nzugyi, Szoci6lis-6s Kulturdlis Bizottsag tagjainak 6s elnokenek
megvd lasztdsa.

10. napirendi pont: G6pjdrm( hasznillati szabAlyzat elfogaddsa.

1-L. napirendi pont: A Szegedi CNO vagyontdrgyainak kijelolt helyis6gben tdrol6sa.
12. napirendi pont: A Szegedi CNO kepvisel6 testulet6nek Laddnyi Ldszlo, Rostds 56ndor, 6s lakab

J6zsef k6pviselSk szdmdra 3 db laptop, ill. 1db multifunkciondlis nyomtat6 beszerz6se,

mell6kelve megk6rt drajdnlatok alapjdn, tovdbbd haszndlatba addsa.

1-3. napirendi pont: 2A21. 1,2. 06. napj;ira 200.000 fl. azaz kettSszdzezer forint c6losszeg

elkulonlt6se, mikuldscsomagokra.

L4. napirendi pont: Krlzisintervenci6s alap 150.000, fl. azaz szdzotvenezer forint c6losszeg
elkLllonit6se.

15. napirendi pont: A megszokott m6don kiosztott kardcsonyi csomagok ndvsorlistdjdnak
megdjitdsa, ill. e116l sz6l6 dont6shozatal.

16, napirendi pont: Egy6b

Szeged, 2021-. november 29.

Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi O

elnok

Nagy Mihdly


