
Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi

6nkormSnyzat

K6 pvi se l6-testti let6ne k

2021.irilius 19. 6n

megtartott

rend kivti I i testiileti ti l6s6nek

jegyz6kiinyve

K6szUlt: 2A21,07,t9. en 17:00 6rakor, a Szegedi Cigdny Nemzetis6gi 6nkormdnyzat kepvisel6 testtllet6nek

ul6s6r6l, .6725 Szeged Riik6czi utca 11.s2. alattisz6khelyen

Jelen vannak: Nagy Mihdly- elnok

Ja kab J6zsef -k6pvisel6

Rost6s 56ndor- k6pviselS

Laddnyi Ldszl6- kepvisel5

Tervezet napirendi pontok:

1../ Besz6mol6, a SzegediCigiiny Nemzetis6giOnkormdnyzal2O2l..6viels6f6l6vi beveteleirdl ds kiaddsair6l.

2./Beszdmol6, az ez evi folyamatban l6vd antiszegregdci6s terv megval6sitdsd16l.

3./Dontes a kozos szervez6sre az ,,Elszalasztott 10006v KHE-tel 6s tdmogatds odaftel6se az ifirisdgi es

kulturdlis csalddinap (a szikin) megval6sftdsdval ka pcsolatban.

4. Egyebek.



El6ad6: Naev Mih6lv elntik

Nagy Mihrily -elniik:

Koszonti a k6pvisel6 testrllet tagjait, majd megiillapitja, hogy a testulet hatdrozat kepes. lsmerteti a

napirendi pontokat 6s k6riezen pontok alapjdn tartsdk meg a testuleti ril6st.

A testtileti iil6s16l hangfelv6tel k6sztil.

Felteszia k6rd6st, hogy a napirendi pontokat elfogadjdk-e a k6pvisel6 testulet.

Az elnok meg6llapitja, hogy a k6pvise16 testrllet 4 igen szavazattalegy hangtllag elfogadta a napirendi
pontokat.

L9. I 2O2L (Vl l. 19.) cig sz:

Hatdrozat

A K6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.

Nagy Mihrily-eln6k:

A jegyz6ko nyv h iteles [t6j6 ne k, javasolja Ladd nyi Ldszl6 k6pvise l6t,

Lad6nyi Ldszl6 a jelol6st elfogadta.

20.l2O2L (Vt l. 19.) cig sz:

Hat6rozat

A K6pvisel6 testi,ilet 4 igen szavazattal egyhangrilag elfogadta Lad6nyi Ldsz16 szem6ly6t a jegyz6ktinyv

hitelesit6s6re.

1./ Napirendi pont:

Beszdmol6, a Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat2O2l,.evi els5 fel6vi bev6teleirSl es kiaddsai16l.

Nagy Mih6ly-elniik:

Tisztelt k6pvisel6 testUlet !

Az ellzetesen rn6r eloterjesztdsben 5t adott kimr"rtat6s az onkorm6nyzatunk bev6teleirol 6s kiad6sai16l , a

k6pviselo t6rsaim betekint6st szerezhettek.

K6rem a k6pvisel6 testiilet, hogy a besziimol6rnat fogadja el, vagy vegy6k tudom6sul!



Ladrinyi Lrlszki-k6pvise16

Nem 6rt egyet a civilszervezetnek 6tutalt t6mogatdsokkal kapcsolatban, mivel irgy gondolja, hogy

ez osszef6rhetetlen.

Ez iigyben megfogja anezetni a megfelelo hatos6ggal.

Nagy Mih6ly- elniik

Felhivom a k6pviselok figyelmdt, hogy most ebben a napirendi pontban a2021.elso f'6levi

bevdtelekrol 6s kiad6sokr6l van sz6!.

Az dsszefdrhetetlensdggel kapcsolatban 6n is megfogom n6zetni, hogy jogilag megfelel-e!

2.szirmu melldkletkdnt csatolom az osszeferhetetlens6ggel kapcsolatos tdrvdnyi kivonatott.

2L.I2O2L (Vll.19.) cig sz:

Hatdrozat

A K6pvisel6 testiilet 3 nem 6s 1 igen szavazattal nem fogadta el az eln6k besz6mol6j6t a 2021.e1s6 f6l6vi

bev6telei161 6s kiad6sai16l.

2./ Napirendi pont:

Besz6nrol6, az ez dvi folyarnatban l6vo antiszegreg6cios terv rnegval6sit6s6r6l.

Nagy Mih6ly-elniik:

Tisztelt k6pvisel6 testiilet!

Az Arpa utcai szegreg6tum felirjft6s6val 6s lakhat6sijogviszony6nak elomozdit6s6r6l, illetve a Cserepes sor

felsz6rnolSsriban ( a rnegfelelo lak6scserdk illetve a rlag6ntulajdonosok tisztess6ges kiv6s6rl6s6r'ol) vegzett
munk6rnr6l a besz6rnol6t megtafiottam.

K6rem a k6pviselo testtiletet, hogy a besz6mol6mat fogadja el.



Jakab J6zsef - k6pviselo jelezte, hogy kdr6ssel fordult hozzhFarkas J6zsefird a csere elhelyez6s6vel

kapcsolatban, mivel h6tr6nyos helyzet[i, valarnint nyugdij6b6l nern tudja kiflzetni a 16 eso t6rit6si dij

ki.ilonbdzetett.

Ezdrt Jakab J6zsef kdpviselo javasolja, hogy Farkas J6zsefnd k6r6s6t fogadjuk el 6s a t6rft6si di.i kiilonbozet

16 eso r6sz6t 65.250 Ft. Fizesslik ki.

Tov6bb6 jelzi a k6pviselo ir ,hogy lakoss6gi f6rumot szeretne osszehivni a cserepes soron 6lo dnkdnyes

lak6sfoglal6k iigy6ben.

I sziimfr rnelldkletkdnt csatoljr"rk Farkas J6zsefir6 kdr6s6t.

22.I2OZL (Vll.19.) cig sz:

Hat6rozat

A K6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal egyhang{lag elfogadta Jakab J6zsef k6pvisel6 javaslatit,
miszerint Farkas J6zsefn6 t6rit6si dij kiiliinbiizet20o/o-6t,, azaLz 65250 Ft-ot 6tv6llalja, 6s egyben felk6ri
a gazdashgi irodit, hogy a t6mogatrist kiizvetleniil az IKY Zrt 12067008-00104623-00200004

sz6ml6j6ra utalja. Kiizlem6ny rovatba: Farkas J6zsefn6 /Szeged, Boross J. u. 15. fsz.l. I t6rit6si dij
kiiliinbiizet keriilj iin.

3./ Napirendi pont:

Dont6s a kozos szervez6sre az,,Elszalasztott 10006v KHE-tel6stdmogatds odalt6l6se az ifi0s5gi 6s kulturdlis

csa lddi na p (a Sziki n) megva l6sltdsdva I ka pcsolatba n.

Nagy Mihdly-elniik:

Tisztelt k6pvisel6 testiilet !

Azel6z6 6vekhez hasonl6an az id6n is az,,Elszalasztott 1000 6v" KHE, a SZMJV onkormilnyzat 6ltal kiirt

ifitlsdgi es kulturdlis pdlydzatdn nyert.

A pdlydzati kiirdsban szerepel, hogy az elnyert osszeg melle ugyan annyi onr6szt kell hozzd adni.

Ez6rtaz egyesulet mindig a Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat tdmogatiisdt k6rte, hogy megtudja

val6sitani a roma csalddi napot.



Most is k6rem a k6pviselS testtilet tagjait, hogy az onr6szt tovSbbra is biztosftsa az Egyestilet r6sz6re, hogy

megtudja val6sftani a m6lyszeg6nysdgben 616 roma csalddok egynapos ifj0sdgi 6s kulturdlis csalddi napj6t,

Jakab J6zsef , Laddnyi Ldszl6 6s Rost6s Sdndor k6pvisel6k nem tdmogatjdk az egyesUlet k6r6s6t, mivel

egyr6szt a kdrt tdmogat6st mds fontosabb dolgokra is ellehet kolteni, mds r6szt osszef6rhetetlen, mivel az

elnok 6s az elnokhelyettes vezet6i az Elszalasztott 1000 6v" KHE-nek.

23.I2O}L (Vl1.19.) cig sz:

Hatdrozat

A K6pvisel6 testiilet 3 nem I igen szavazattal elutasitja az elndk k6r6s6t az Elszalasztott 10006v"I(HE

I{fs6gi 6s kulturdlis csalddi napjdhoz k6rt iinr6sz tdmogatishval kapcsolatban.

Egyebek:

Jakab J6zsef- k6pvisel6

Tisztelt k6pviselS testtilet szeretn6m, hogy 2O2t.O8.L6.ra tartsunk f6rumot a Cserepes

soron 616 csalSdok lakhatdsi probl6miiik, kildt6saik, megolddsi lehet6s6gei16l.

Nagy Mih6ly-elncik:

Tisztelt k6pvisel6 testi.i let !

A felvetett t6m6val kapcsolatban tdjekoztattam a k6pvisel6 testrlletet, a Cserepes sori b6rl6k illetve
tulajdonosok ugy6ben. A lakds csere iigyben a b6rl5k egy kiv6tel6vel nem panaszkodtak, aki panaszt tett az

nem szocidlis alapon jutott b6rlem6nyhez ,, ezert kolts6gelvfi lakb6rt fizet, a tobbiek megel6gedessel

fogadtdk a fol ajdnlott lakiisokat.

A magdntulajdonosok kivdsdrldsdrol annyit, hogy egy sem panaszkodott, mivel sajdt tulajdont tudtak
vdsdrolni a folajSnlott osszegb5l.

Az onkenyes lakds fogla16k lakdshoz jutdsSval kapcsolatban, tobbszor a SZMJV onkormdnyzatlhoz
fordultam, az onkormdnyzat vdlaszul a SZMJV lak6srendeletere hivatkozva, nem tud lakdst biztos(tani az

onk6nyes lak6sfoglak r6sz6re.

A vdlaszomat a k6pvisel6 tudomdsulvett6k.

A f6rumot megis megfogjdk szervezin a meg adott id6ben!



Nagy Mihrily-elniik m6s hozzdsz6l6s nem l6v6n, megk6sz6ni a r6szv6telt 6s az [i

kor bez6rja.

t.07.t9.6n 18.00-

Laddnyi Ldszl6

jegyzSkonyv hiteles[t6

./' \
i

Nagy Mihrily

elnok ffi



szegedi Cig6ny Nemzeti s6gi Onko rmanyzat
testiileti ril6s6rol

Szeged 6725 R6koczi utca 1 1.

Nagy Mih6ly elnok
Lad6nyi Ldszlo k6pvise15.......
Jakab J6zsef k6pvisel6 .

Rost6s S6ndor kdpviselo'. rynq)

Szeged 2021.07 .19. ffi

Jelenleti iv



Nagy Mih5ly-eln6k:

Tisztelt k6pvisel6 testtilet !

2.szAmu mellekletk6nt csatolom az osszef6rhetetlens6ggel kapcsolatos torv6nyi kivonatot.

Az osszef6rhetetlens6grSla Kotelezetts6gvdllaliisiszabdlyzat lX. fejezete 6s az Egyrittmfikod6siszabiilyzat

2. Kolts6gvet6s v6grehajtdsa 3.1 fejezete rendelkezik, hivatkozva az AVR 60 5 (2) bekezd6s6re,

"(2) * Kotelezetts6gvdllalSsi, penzrigyiellenjegyz6si, 6rv6nyesit6si, utalvdnyozdsi 6s teljesit6s igazolSsdra

irdnyu16 feladatot nem vdgezheti az a szem6ly, akiezt a tev6kenys6g6t a PolgdriTorv6nykonyv szerinti

kiizeli hozzdtartoz6ja, vagy maga javdra lStnd el.

Mivel nem a szem6lyes javunkra, hanem a roma kozoss6g 6rdek6ben szervezet programra k6rtuk a

tdmogatdst ezdrt azosszef6rhetetlens6g nem 5ll fennl



l,dl'. "Ml-A/LhI

rERrlEvr

Ozv. FarkasJ6zsefn6 (Szril. Szeged, 1954. 0g.27. An: Kovdcs Anna) 6725. Szeged, Vdlyog koz

t. fsz.2. alatti lakos azzal a kdresssei fordulok a Szegedi Cigiiny Nemzetis6gi
Onkormdnyzalhoz, hogy a Szegedi Onkormdnyzat b6rlakdscserehez k6rt t6rit6si dij
kti16nbozet ZO%o-a, azaz 65000 Ft. t6rit6sidfjat kifizetni nem tudom, mivela nyugdijam
43 905 Fl/ho, s egy6b j6vedelemmel nem rendelkezem, ez6rt k6rem a kifizet6sben
segitse ne k.

Szeged, 2027. 07 . 20.

Melleklet: 2021.. 06. havi Eredeti nyugdljszelv6ny
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6zv. Farkas

I

J6zsefn6
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