
Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi

OnkormSnyzat

K6pvisel6-testi.ilet6nek

2021.jrilius 09. 6n

megtartott

testiileti iil6s6nek

jegyz6kiinyve

Tervezet napirendi pontok:

1./ Fa rka s J6zsefn6 rdsz6re cse ree lhe lyez6s ka pcsd n fe lme ri.i lt t6 rit6si dij ki.llcinbclzet megfizet6s6hez

tii mogatds nytijtiisa.

5. Egyebek.

El5ad6: Naey Mih6lv eln6k



Jegyz6k<inyv

K6szillt: 2021.07.09. en 17:00 6rakor, a szegediCigdny Nemzetisegi Onkorm6nyzat k6pvisel6 testi.lletenek
tlle s6 r5l.

Jelen vannak: Nagy Mihdly- elnrik

Rdcz Liiszl6- elniikhelyettes

Rostits Sdndor k6pvisel6

Laddnyi Liiszl6 k6pvise l6

Ul6s helye: Szeged Cigilny Nemzetisdgi onkormdnyzat

6725 Szeged Riik6czi utca 11.

Nagy Mih6ly -elniik:

Kdszonti a k6pvisel6 testiilet tagjait, majd megdllapitja, hogy a testillet hatdrozat k6pes. tsmerteti a

napirendi pontokat 6s k6ri ezen pontok alapjiin tartsjk meg a testi.tleti t_i16st.

Felteszi a k6rd6st, hogy a napirendi pontokat elfo8adjiik-e a k6pvise16 testt.ilet.

Az elncik megiillapitja, hogy a k6pvise16 testiilet 4 igen szavazattal egyhangrilag elfogadta a napirendi
pontokat.

76. I 2021.(v lt.09. ) cig sz :



Hatdrozat

A K6pvise16 testUlet 4 igen szavazattalegyhang(lag elfogadta a napirendi pontokat.

Nagy Mih5ly-elntik:

A jegyz5konyv hitelesit6j6nek, javasolja Laddnyi Lilsz16 -k6pvisel5t,

Ladiinyi Liiszlo a jelcilest elfogadta.

L7. I 2oZr.lv 11.09.) cig sz:

Hat5rozat

A K6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal egyhangflag elfogadta Ladiinyi [5szl6 szem6ly6t a jegyz5kcinyv

hitelesit6s6re.

1./ Napirendi pont:

Farkas J6zsefn6 16sz6re csereelhelyez6s kapcsdn felmeriilt t6rit6si dij ktlliinbiizet megfizet6s6hez

tdmogatds ny(jtdsa.

Nagy Mih6ly-elniik:

Tisztelt k6pvisel6 testiilet!

Farkas J6zsefnd r6sz6re csereelhelyez6s kapcs6n felnieriilt t6rit6si dij kiikinbozet megfizetds6hez t6mogat6s
nyrijt6s6t az al6bbiak szerint javaslom!

Farkas J6zsefn6 (sziil.: Kolomp6r Rozrilia, Szeged, 1954.09.27., an.: Kov6cs Anna) a 6725 Szeged, Vrilyog
kdz l. fszt. 2. szitm alatti lak6sb6l csereelhelyezdssel kijlttjzik a Szeged, Boross J. u. 15. fszt. 1. sz6m alatti
lak6sba. A bemutatott iratok alapj6n a lak6scsere kapcs6n nevezettnek 326.250,- Ft osszegri t6rit6si dij kii-
ldnbdzet fizet6si kdtelezettsdge ell fenn, melyet egy Osszegben kell megfizetni az IKY Zri. fel6.
Farkas J6zsefn6 2021.06.26.6n kdrelemmel fotdult a Szegedi Cig6ny Nemzetisdgi dnkorm6nyzathoz, hogy
szociiilis kdriilm6nyeire tekinteftel a fenti dsszeg megfizet6s6hez t6mogat6sban rdszesitse.

A havi 48.000/h6 nyugdij6b6l a fenti risszeget nem tudja kifizetni.

A kdpviselii testiilct az elniik jayaslat6t 4 igcn szlvazattal cgyhangrian t6mogatja, a F ark:rs J6zsclird
t6rit6si dij kiiliinbiizet t{nrogatisrival kapcsolatban.



t8. I 2o27.(v 11.09. ) cig sz:

Hatdrozat

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi Onkorrnirnvzat t6mogat.ia F:rrkas J6zscfn6
k6rclm6t 6s r6sz6re a rncgillapitott 326.250,- Ft t6rft6si dij kiiliinbiizet 80%-rinak
megfclclri iisszegii, azaz26l.000,- Ft trimogatis kifizet6s6t javasolja a Szegcd

Megyei Jogf Virros Onhormrinyzata 6s a Szegedi Cigirny Nemzctis6gi
On lro rm 6 nyzat kiiziitt 202 1.03.03. na pj in l<6tbtt 0l I 27 00 -6 I 202 l. sztim /'

t:irnogat{si szerz6tl6sben foglaltak szerint. A trlmogatis hiizvctlcni.il az IKY Zrt-
hez I<erii I utal6sra.

Egyebek:

Nagy Mihdly-elndk m6s hozzisz6l5s nem l6v6n, megktisziini a r6szv6telt 6s az iil6st 202f .07.O9,6n 18.00-
kor bezd rja.

///u4,
Nagy Mih6ly elniik

/rkr
LadSnyi L5szl6 k6pvisel6


