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A Szegedi CigSny Nemzetis6gi OnkormAnyzat2O2L december 13-i

testilleti [il6s6nek

JEGYZ6K6TUVVT

Helye:5725 Szeged, R6k6czi u. 11. (SZCNd sz6khelye)

ldeje: 2021. december 13.09.00

Jelen vannak: (1. sz. mell6klet)

- Nagy Mihdly, elnok

- Rdcz Ldszlo, elnokhelyettes

- Jakab J6zsef, testuleti tag

- Rost6s Sdndor, testuleti tag

- Laddnyi LAszl6, testuleti tag

- Purosz Alexandrosz, meghivott jegyzcikonyvvezet6 (Szegedi Nemzetisegi Onkormdnyzatok

Tdrsuldsa)

Nagy Mihdly tidv6zli a megjelenteket, megdllapltja, hogy az tlles hatdrozatk6pes. lsmerteti a

napirendi pontokat 6s megnyitja az iilest.

LadSnyi L6szl6 jelzi, hogy az ul6sekkel kapcsolatos anyagok mindig csak neki vannak megkrildve. Ezt

Nagy Mihdly azzal magyarazza, hogy a tobbiek nem adtdk meg az elektronikus el6rhetcis6geiket,

illetve Lad6nyi Ldszl6 mindig hdrm6juk neveben nyilatkozik. Rost6s SSndor jelzi, hogy 6 mar

kordbban leadta, majd a kepvisel5k m6gy egyszer lediktdljdk a clmeiket, amelyeket az elnok feljegyez.

Laddnyi Liiszl6 keri, hogy ezent0l mindenkinek legyenek a dokumentdci6k megkuldve.

A napirendi pontok megszavazasdval kapcsolatban Jakab Jozsef a napirendi pontok sorrendj6nek

megv6ltoztatdsdt k6ri az al6bbiak szerint:

1. napirendi pont: SZMSZ modositdsdnak elfogaddsa

2. napirendi pont: Gepjdrm[i haszndlati szabdlyzat elfogaddsa.

3. napirendi pont: P6nzugyi, Szocidlis-es Kulturdlis Bizottsdg tagjainak 6s elnok6nek

megvdlasztdsa.

4. napirendi pont: A Szegedi CNO vagyontdrgyainak kijelolt helyis6gben tdroldsa.



5. napirendi pont: Beszdmolo a 2021. augusztus 3-dn megvalosult roma holokauszt-

megemlekezes16l

6. napirendi pont: Beszdmolo a 2021.. szeptember 4-6n megtartott roma csalddi naprol

7. napirendi pont: Beszdmo16 a ny5ri Erzsebet-tdbor megval6sulSsdrol es a tdmogatds

felhasznd lds16l

8. napirendi pont: Beszamolo a roma tanod6ba jdro gyerekek 6tkeztet6si tdmogatdsdnak

elszdmoldsd 16l

9. napirendi pont: Beszdmolo a roma tanoddba szervezett jdrvdnyUgyi felvildgositds

megva losu lasa rol

10. napirendi pont: Beszdmol6 a szegedi ket szegregdtumban 615 roma csalddok resz6re eg6sz

6vbe n kiosztott sz6j maszkok megva losu I dsdrol

11. napirendi pont: Beszdmol6 a 2O2O. november 6ta, napi szinten foly6 elelmiszeradomdnyok

sz6tosztdsd16l a rdszorul6 csalddok reszere

12. napirendi pont: A Szegedi CNO kepviselcj testLilet6nek Laddnyi Laszlo, Rostds 56ndor, 6s lakab

J6zsef k6pviselc5k szamara 3 db laptop, ill. 1db multifunkciondlis nyomtato beszerzese,

mell6kelve megkert Srajdnlatok alapjdn, tovdbbd haszndlatba addsa.

13. napirendi pont: 2021.. 1.2. 06. napjdra 200.000 lt. azaz kett5szdzezer forint c6losszeg

elkrllonitese, mikuldscsomagokra.

L4. napirendi pont: Krizisintervencios alap 150.000, ft. azaz szdzotvenezer forint c6losszeg

e lkulon it6se.

1-5. napirendi pont: A megszokott modon kiosztott kardcsonyi csomagok n6vsorlistdjdnak

megrijltdsa, iIl. errcjl sz6lo donteshozataL

16. napirendi pont; Egy6b

17.

Jakab J6zsef kijelenti, hogy amennyiben az elnok megakaddlyozza a szervezeti 6s m(kodesi

szabdlyzatrol val6 szavazdst, akkor indltvanyozza a testulet feloszlatds6t. Ezzel kapcsolatban a

meghivott Purosz Alexandrosz v6lem6ny6t k6rdezi, aki elmondja, hogy ugyan nem feladata jogi

6szrev6telekettenni, de ha a feloszlatds nem lett napirendk6nt meghirdetve, akkora116l nem lehetet

hatdrozatot hozni. Nagy Mihdly elnok ugyanezt mondja.

A testiilet 5 igen szavazattal a ktivetkez6 hat6rozatot hozza:

24 / 2021. (X! l. 13. ) sz. Szeged i Cigd ny N 6 k6pvisel6testiileti hati rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi OnkormSnyzat a 2O2L.L2-13-i testiileti i.il6s napirendi pontjait az

aldbbiak szerint fogadja el:

1. napirendi pont: SZMSZ modositdsdnak elfogadSsa

2. napirendi pont: G6pj6rmfi haszn6lati szab6lyzat elfogad6sa.

3. napirendi pont: P6nzi.igyi, SzociSlis-6s Kulturdlis Bizotts6g tagjainak 6s elniik6nek

megvdlasztdsa.

4. napirendi pont: A Szegedi CN0 vagyontdrgyainak kijel6lt helyis6gben tdrol6sa.



5. napirendi pont: Besz6mol6 a 2021. augusztus 3-6n megval6sult roma holokauszt-

megeml6kez6srSl

5. napirendi pont: Beszdmol6 a 2021. szeptember 4-6n megtartott roma csalSdi napr6l

7. napirendi pont: Beszdmol6 a nySri Erzs6bet-t6bor megval6sul6sd161 6s a tSmogat6s

felhaszn5l6s16l

8. napirendi pont: Beszdmolo a roma tanoddba jir6 gyerekek 6tkeztet6si tdmogatdsdnak

elszdmolSsd16l

9. napirendi pont: Beszdmolo a roma tanod6ba szervezett jSrv5nyi.igyi felvilSgositSs

megvalosulSsdrol

10. napirendi pont: Besz6mol6 a szegedi k6t szegregdtumban 616 roma csalddok r6sz6re eg6sz

6vben kiosztott szdj maszkok megval6su l5s6 16l

11. napirendi pont: Besz6mol6 a2O2O. november 6ta, napi szinten foly6 6lelmiszeradomSnyok

sz6tosztdsS16l a r6szorul6 csal6dok r6sz6re

12. napirendi pont: A Szegedi CNO k6pvisel6 testtilet6nek Laddnyi LSszlo, Rost5s Sdndor, 6s

Jakab J6zsef k6pvise15k sz6m6ra 3 db laptop, ill. 1db multifunkciondlis nyomtato

beszerz6se, mell6kelve megk6rt drajdnlatok alapjdn, tov6bb6 haszndlatba ad5sa.

13. napirendi pont: 2O2L. L2. 05. napjdra 200.000 fl. azaz kettdszdzezer forint c6liisszeg

elktikinit6se, mikuldscsomagokra.

14. napirendi pont: Krizisintervenci6s alap 150.000, f1.. azaz szSziitvenezer forint c6ltisszeg

elki.ikinit6se.

15. napirendi pont: A megszokott modon kiosztott kardcsonyi csomagok n6vsorlistdjdnak

megrijit6sa, ill. e116l sz616 diint6shozatal.

16. napirendi pont: Egy6b

A testulet elfogadja az elnok javaslatdt a jegyzcikonyvvezet5 szemelyere, valamint Jakab Jozsef

javaslatdt a hitelesitSk szem6ly6re vonatkoz6an.

A testiilet 5 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza:

25 I ?:OZL. (Xl l. 13. ) sz. Szegedi Cigd ny N 6 k6pvisel6testtileti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi CigSny Nemzetis6gi 6nkormdnyzat a 2O2L.L2-L3-itesttileti iil6s6,nek

- jegyz6krinyvvezet6je: Purosz Alexandrosz,
- jegyz6k6nyv-hitelesitcije: Rdcz Ldszlo, Jakab Jozsef, Rostds Sdndor 6s LadSnyi L6szlo.

1. napirendi pont: SZMSZ m6dosit6s6nak elfogaddsa

Nagy Mihdly jelzi, hogy az SZMSZ-szel kapcsolatban [gy a torv6nyessegi felugyelet, mint Szeged

Megyei Jogri Vdros Jegyzoi lroda reszercjl megfogalmaz6dtak aggdlyok, illetve 6szrevetelek. Jobbnak

talSlnd az szmsz modositdsd16l ezek rendez6s6t kdvet6en donteni, de ettcjl fuggetlenul, tobbs69i

hatdrozattal lehet donteni. Jakab J6zsef a hat6rozathozatalt javasolja, az eszrevetelek orvosldsdt

pedig v6lem6nye szerint a kovetkez6 kozgy(leseken is meg lehet tenni.



A testtilet 3 igen 6s 2 nem szavazattal a krivetkez6 hatdrozatot hozza:

2612021. (X11.13.) sz. Szegedi Cig5ny NO k6pvisel6testiileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi Onkormdnyzat elfogadja a szervezeti 6s mfikrid6si szabdlyzat

m6dositds6t (2. sz. mell6klet).

2. napirendi pont: G6pjdrmfi-haszn6lati szabdlyzat elfogaddsa

Nagy Mih6ly elmondja, hogy Szeged MegyeiJogri Vdros 2020. oktober 15-i hatdllyal megalkotta mdr

a nemzetis6gi onkormdnyzatok gepj6rm(haszndlattal kapcsolatos szabdlyzatdt, amelyet kinyomtatva

korbead. A jegyz5i lroda vdlem6nyez6s6re hivatkozva [gy veli, hogy az [jraszabdlyozds indokolatlan.

Jakab J6zsef azt javasolja, hogy a testulet fogadja el az Uj szabdlyzatot, amelyet majd ut6lag lesz

lehetclseg m6dositani.

A testiilet 3 igen 6s 2 nem szavazattal a krivetkez6 hat6rozatot hozza:

27 I 202t. (Xl l. 13. ) sz. Szeged i Cigd ny N 6 k6pvisel6testi.i leti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi dnkorm6nyzat elfogadja az <inkorm6nyzat rij g6pjdrmfi-haszndlati

szabdlyzatdt (3. sz. mell6klet).

3. napirendi pont: P6nzUgyi, SzociSlis 6s KulturSlis Bizottsdg tagjainak 6s elniik6nek megvdlasztdsa.

Az el5terjeszt6ssel kapcsolatban felmerril, hogy hdny belscjs taggal kell l6trehozni a bizottsdgot,6s

hogy a krllscjs tagoknak van-e szavazati joguk. Jakab Jozsef Purosz Alexandrosz velemeny6t keri, aki

elmondja, hogy tudomdsa szerint a hdromtag[ bizottsdg k6t tagja lehet kulscjs, akiknek szavazati

joguk van,6s ugyanaz vonatkozik rdjuk, mlnt a k6pviselci-tagokra. A bizottsdg minden tagjdt az

onkormdnyzati testulet vdlasztja meg.

Jakab J6zsef javasolja, hogy a bizottsdg elnoke legyen Lad5nyi L5szl6, a helyettese Rostds S6ndor, 5

maga pedig legyen a harmadik tag.

A testiilet 3 igen 6s 2 nem szavazattal a kcivetkezS hatdrozatot hozza:

28 I 2O2L. (Xl l. 13.) sz. Szegedi Cigd ny N 6 k6pviselStestiileti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi 6nkormdnyzat megalakitja a h6romtagri P6nzi,igyi, Szoci6lis 6s

Kultu16lis Bizottsdgdt, amelynek elncik6til Laddnyi Ldszl6t, elniikhelyettes6til Rostds Sdndort,

harmadik tagjak6nt pedig Jakab J6zsefet v6lasztjdk.



4. napirendi pont: A Szegedi CNO vagyontdrgyainak kijeltilt helyis6gben tdroldsa.

Nagy Mihdly elmondja, hogy a Szeged Megyei .log( Vdrossal kotott 6s 6venk6nt meg[j[tott
megdllapodds 6rtelm6ben a leltdroza{a vonatkozoan letezik mdr szabdlyzat. A onkormdnyzat

sz6khely6 nincs hely minden eszkoz tdroldsdra. Vagy b6rel e celb6l az onkormdnyzat egy raktdrat,

vagy pedig elfogadja azt, hogy az eszkozok egy r6sze ndla van, amit a Vdrost6l mindig leellenSriznek,

6s iddig hiSny sosem volt. Jakab J6zsef k6ri, hogy az elnok biztositson lehetciseget a testLileti tagok

szdm6ra a ndla l6vcj eszkozok leellencjrz6s6re. Nagy MihSly felajdnlja, hogy az eszkozoket dtadds-

dtv6teli jegyz6konyvvel bdrki elviheti, de tudom6sul kell venni, hogy azokert miisku16nben 6 felel.

Jakab J6zsef javasolja, hogy e-mail-en legyen jelezve, ha valaki valamlt kolcsonvesz, hogy ezdltal

lehessen kovetni az eszkozok helyet. LadSnyi L5szl6 azt k6rdezi, ez iddig hogy tortent a kolcsonz6s,

amire az elnrik azt vdlaszolja, hogy a kiadott eszkozoket mindig el szokta kiserni. Lad6nyi L6szl6

javasolja a napirendi pontrol szolo hatdrozat elnapoldsdt.

A testi.ilet 5 igen szavazattal a k<ivetkezd hatSrozatot hozza:

2912021. (Xt1.13.) sz. Szegedi Cigdny NO k6pvisel6testtileti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi OnkormSnyzat testiilete a vagyontdrgyak egy helyen tcirt6n6

6rz6sdr 6l sz6lo hatd rozat meghozata l6t el na polja.

5. napirendi pont: Besz6mol6 a 202L. augusztus 3-6n megval6sult roma holokauszt-

megeml6kezisrdl

Nagy Mihdly elmondja, hogy 2021.. augusztus 3-dn megval6sult roma holokauszt-megemlekezesen

jelen volt a Csongrdd-Csandd Megyei Cigdny Nemzetrs6gi 6nkormdnyzat elnokhelyettese, az

,,Elszalasztott 1000 6v" KHE vezetSs6ge, valamint a szegedi roma kozosseg tagjai. Az esem6nyrc5l

fot6dokumentdci6 keszult, 6s a Delmagyarorszag napilap is beszdmolt rola:

https://www. del-masva r. h u/koze let/he lvi-keze let/a-messvilkglt-ro ma kra-em lekeztek-7812779/ K6ri

a besz6mol6 elfogaddsdt.

A testtilet 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hatdrozatot hozza:

30 I 2021. (Xl l. 13. ) sz. Szeged i Cigd ny N 6 k6pvisel5testi.ileti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat testtilete elfogadja az elniik aldbbi beszdmol6jSt:

A 2O2L. augusztus 3-5n megval6sult roma holokauszt-megeml6kez6sen jelen volt a Csongr5d-

CsanSd Megyei Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat elntikhelyettese, az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE

vezet6s6ge, valamint a szegedi roma kiizciss6g tagjai. Az esem6nyr6l fot6dokumentdci6 k6sziilt (4.

sz. mell6klet), 6s a D6lmagyarorszdg napilap is besz6molt r6la:

https://www.delmaevar.hu/kozelet/helvi-kozelet/a-mesevilkol!-romakra-emlekgzt{!-73]17191



6. napirendi pont: Besz6mol6 a2021. szeptember 4-6n megtartott roma csalSdi naprol

Nagy Mih6ly elmondja, hogy a roma csa16di napot az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kozos

szervez6sben Dorozsma, Arpa utcdban tartottuk. A csalddl nap tdmogat6i voltak: az Orszagos Cigdny

0nkormdnyzat, valamint Mih;ilffy B6la, onkormdnyzati k6pviselci. Ket 401-es bogrdcsban k6szult a

sert6sporkolt, term6szetesen frissitcj uditcjkkel is tudtunk kedveskedni az ott 6lcj csalddoknak. Az

esem6nyen r6szt vev6 roma tdrsaink autentikus zen6vel 6s tdncokkal dobtdk fel a rendezv6nyt. Az

esemenyrcll fotodokumentdci6 keszult. Jakab Jozsef a beszdmol6val kapcsolatban megk6rdezi, hogy

az onkormanyzat eszkozoket biztosftott-e a rendezv6nyhez. Ezzel kapcsolatban az elnijk a116l

tdj6koztat, hogy a feladatalapu tdmogatdsok meglt6l6se soran 6rtekelik a nemzetisegi

onkorm6nyzatok 6s a civil szektor kozotti egyuttm(kod6st.

A testiilet 5 igen szavazattal a k<ivetkez6 hatdrozatot hozza:

3L I 202L. (Xl l. 13.) sz. Szeged i Cig6 ny ttt 6 k6pvisel6testiileti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat testiilete elfogadja az eln<ik alSbbi besz6mol6j6t: A

roma csal6di napot az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kciziis szervez6sben Dorozsma, Arpa utcSban

tartottuk. A csal6di nap tdmogat6i voltak: az Orsz6gos Cigdny 6nkorm6nyzat, valamint Mihdlffy

86la, iinkorm6nyzati k6pvisel5. K6t 401-es bogrdcsban k6sztilt a sert6spiirkrilt, term6szetesen

frissit6 i.idit6kkel is tudtunk kedveskedni az ott 616 csal6doknak. Az esem6nyen reszt vev6 roma

tdrsaink autentikus zen6vel 6s tdncokkal dobtdk fel a rendezv6nyt. Az esem6nyr6l

fot6dokumentSci6 k6sziilt.

7. napirendi pont: Besz6mol6 a nydri Erzs6bet-tdbor megval6sul6sd161 6s a t6mogat6s

felhaszn6lds16l

Nagy Mihdly elmondja,hogy az esemeny az,,Elszalasztott 1000 ev" KHE-vel kozos szervezesben

kerult megvalositdsra. Az Erzsebet-tdborban 30 roma tanodds gyermek vett reszt. A kapott

tdmogatdsb6l a gyerekeknek 6s feln5tt kfserciiknek ruha, cip6, papucs, furd6ruha, tisztdlkoddsi

eszkozok, torulkoz6k, v;illtdskilk lettek vdsdrolva. A tdbor ot napos volt. Az esem6nyr5l

fotodokumentdci6 k6szult, amely az elszdmolSssal egyutt a jegyzcikonyv mell6klet6t kepezi. Keri a

beszd mol6 elfogaddsdt.

Jakab J6zsef es LadSnyi L5szl6 a koltesekkel kapcsolatos sz6mldkat 6s az elszdmoldsokat kerik. Ezek

bemutatdsdt kovetSen megvitatjdk, hogy a gyermekek r6sz6re vdsdrolt ftlrdcjruhdk 6s egyebek sorsa

mi lesz, majd megdllapltjdk, hogy annak nincs realitdsa, hogy ezek leaddsra keruljenek.

A testi.ilet 5 igen szavazattal a krivetkez6 hatdrozatot hozza:

3212021. (X11.13.) sz. Szegedi Cigdny trtO k6pvisel6testtileti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat testiilete elfogadja az elncik aldbbi besz6moloj6t:



Az ,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kiizris szervez6sben keri.ilt megval6sitdsra. Az Erzs6bet-t6borban

30 roma tanodds gyermek vett r6szt. A kapott t5mogatSsbol a gyerekeknek 6s feln6tt kis6r6iknek

ruha, cip5, papucs, fiird5ruha, tiszt6lkod6si eszk6zdk, tiiri.ilktiz5k, vdlltdsk5k lettek vdsdrolva. A

tdbor iit napos volt. Az esem6nyr6l fot6dokumentdci6 k6sziilt, amely az elszSmol6ssal egytitt a

jegyz6kiinyv 5. sz. mell6klet6t k6pezi.

8. napirendi pont: Besz6mol6 a roma tanoddba jd16 gyerekek 6tkeztet6si tdmogat6s6nak

elsz6molSsd16l

Nagy Mihdly elmondja, hogy a roma tanoda h6tkoznapokon, d6lutdnonkent m(kodik. Az oda 16ro

gyerekek 6tkeztet6sben r6szesulnek, illetve a szulet6snapokon minden gyermeket tortdval

koszontunk. A gyermekek 6tkeztetes6rcjl a CNO az,,Elszalasztott 1000 6v" KHE-vel kotott

megdllapodds alapjdn gondoskodik. A civil szervezet a tdmogatdsrol a melleklet szerint szdmol el.

Rdcz Ldszl6 tdj6koztat 16la, hogy 03.3O-iin 95.000 Ft, 06.11-6n pedig 60.000 Ft lett dtutalva

etkeztetesre. Rostds Sdndor jelzi, hogy nem ldtja dt a tanodai tev6kenys6get. Nagy Mihdly elmondja,

hogy mindennap vannak foglalkozdsok. Az osszesen 155.000 Ft csak kiegeszitci tdmogatds a

gyermekek etkeztetesere, pl. a szrlletesnapokat is mindig megunneplik otthon keszitett tortdkkal.

Sajniilat6t fejezi ki, amiert a k6pviselcik nem jdrtak m6g a tanoddban. Jakab J6zsef elmondja, hogy ci

mdr volt. Rdcz Ldszl6 elmondja, hogy erre az 6vre sajnos nem nyertek pdlydzati p6nzt. Van viszont

egy mdsik tanoda, az ODU, cjk k6rtek gyerekeket, az elnoknek viszont a felt6tele az volt, hogy csak

parat nem irdnyit dt. Jakab Jozsef az elelmiszerekre koltott szdmldkat keri be, amit Nagy Mih6ly

teljesit. Elmondja, hogy az osszes etkezesi kolts6get az onkormdnyzat kb.ZO%-ban fedezi, a tobbi a

civil szervezet sajdt forrdsa. Lad6nyi L6szl6 6szrev6telezi, hogy iddig mindig csak szoveges

beszdmoloval taldlkozott, penzUgyivel nem. Nagy Mih6ly elmondja, hogy a tanodai tdmogatds

kereteben az ottani internetet is az onkormdnyzat fizeti. Jakab J6zsef megk6rdezi, hogy a tanoddban

l6v6 eszkozok kinek a tulajdondt k6pezi. Az elnok elmondja, hogy a civil szervezet6t, kiv6ve a

pdraelszlvot, amit az onkormdnyzat vdsdrolt.

A testiilet 5 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza:

33/2021. (X!!.13.) sz. Szegedi Cigdny NO k6pvisel5testiileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi 6nkormSnyzat testi.ilete elfogadja az elniik 6s az ,,Elszalasztott 1000

6v" KHE beszdmol6j5t a roma tanod6ba j616 gyerekek 6tkeztet6sitSmogatds516l. (5. sz. mell6klet)

9. napirendi pont: Beszdmol6 a roma tanoddba szervezett j6rvdnyUgyi felvilSgositds

megval6sulSs616l

Nagy MihSly elmondja, hogy a Szegedi Cigdny Nemzetrs6gi 6nkormdnyzat, valamint az,,Elszalasztott

1000 Ev" KHE kozos szervezeseben meghlvtak korhdzi orvosokat, illetve egy a Covidon dtesett

szem6lyt, hogy tartsanak felvildgositdst a ved5oltds fontossdgd16l. A Covidon dtesett szem6ly

beszamolt arrol is, hogyan elte meg a betegseget. Prevencios teklntetben a telthazas reszvtitel(



esem6ny kifejezetten sikeresnek tekinthetcj. Az esem6nyrol fotodokumentdcio kesztllt a mel16klet

szerint. A k6pviselik megbeszdlik az oltds fontossdgdt, illetve azt, milyen okokra vezethetcj vissza az

emberek tart6zkoddsa. Jakab J6zsef felveti a politika felelcisseget, Laddnyi Ldszl6 pedig azt, hogy az

onkormdnyzat sz6khelyere is kellett volna hlvni egy prevenci6s elcjaddst. Ezzel kapcsolatban Jakab

J6zsef megjegyzi, hogy Szegedre jobban oda kellene figyelni,6s nem csak Dorozsmdra. Az elncik

egyet6rt azzal, hogy Szegeden is legyen felvildgosito program, es kulon k6ri ennek

jegyz5 konyvvezeteset. K6ri a beszd mol6 e lfogaddsdt.

A testi.ilet 5 igen szavazattal a kdvetkezS hat6rozatot hozza:

3412021. (X1t.13.) sz. Szegedi Cig6ny NO k6pvisel6test0leti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat testi..ilete elfogadja az elntik beszdmol6jdt a

jSrvdnyiigyifelvilSgosit6 esem6nyr5lannak 7. sz. mell6kletet k6pez5 dokumentdciojdval egyiitt.

A testtilet 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hatdrozatot hozza:

351202L. (X11.13.) sz. Szegedi Cigdny NO k6pvisel6testiileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat test0lete fgy hatdroz, hogy a j6rvSnyhelyzettel

kapcsolatban Szeged belteri.ilet6n 616 cig6nyok sz6mdra is prevenci6s felvil5gosit5st szervez.

10. napirendi pont: Beszdmolo a szegedi k6t szegregdtumban 615 roma csalSdok r6sz6re eg6sz

6vben kiosztott sz5jmaszkok megvalosul5sd16l

Nagy Mihdly elmondja, hogy a jdrvdny idcjszakdban az onkorm6nyzat tobb ezer szdjmaszkot varratott

tdrsadalmi munkdban, 6s osztott sz6t a szegedi cigdny lakossdg koreben. Ezzel is hozzd tudott jdrulnia

v6dekez6s hat6konysdgdnak novel6s6hez. A maszkokon kivulfertcjtlenitcj szappanokat is osztott, amit

a Caritastol kapott. Lad6nyi Ldszl6 6s Jakab P6ter felvetik, hogy ezekrcjl az egytittmrikod6sekrcjl 6s

projektekr6l a testulet nem lett tdj6koztatva,6s hogy csak a beszdmol6 sordn taldlkozhatnak a

kepviselcik velrlk. Nagy Mihily 0gy v6li, hogy minden kepviselc5 r6szt vehetett volna az

adomdnyozdsban, de tobbLlk munkdra hivatkozva nem ert r5. Megk6rdezi, hogy ki hdny 6rdt forditott
a projektek megval6sitdsdra. Laddnyi Ldszl6 lgy veli, hogy idcjben kellene sz6lni, 6s akkor tudndk

alakitani az elfoglaltsdgaikat. A csomagosztdssal kapcsolatban hozzAfiizi, hogy mdg a n6vsor sem

ismert szdmukra. V6gUl a beszdmol6t a kepviselcik elfogadjdk.

A testilet 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hatSrozatot hozza:

36 / }OZL. (Xl l. 13.) sz. Szegedi Cigd ny N 6 k6 pvisel6testti leti hatS rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm5nyzat testi..ilete elfogadja az elniik beszSmol6jdt a szegedi

k6t szegreg6tumban 616 roma csal6dok r6sz6re eg6sz 6vben kiosztott szdjmaszkok

megvalosul6sSrol.



11. napirendi pont: Beszdmol6 a 2020. november ota, napi szinten foly6 6lelmiszeradomdnyok

sz6tosztdsd16l a rdszoru16 csalSdok r6sz6re

Nagy Mihrily elmondja, hogy az onkormdnyzat 2O2O novembere ota minden h6tkoznap

6lelmiszeradomdnyt gy(jtott 6s osztott szet szegedi rdszorul6 roma csalddok r6szere. Az

Elelmiszerbank kimutatdsa alapjdn az eltelt idcjszak alatt kb. 10 milli6 Ft 6rteket 6rtek el az

adomdnyok. Jakab J6zsef jelzi, hogy az adomdnyosztdsban 6 is szivesen 16szt v6llalna, igy p6lddul

keddi napon v6gigk[s6rnd az elnokot, aki ettcjl nem zdrk6zik el. Rost6s Sdndor az adomdnyosztds

tekintet6ben elismeri az elnok 6rdemeit.

A testiilet 5 igen szavazattal a kcivetkezS hat6rozatot hozza:

37 I 202t. (Xl l. 13. ) sz. Szegedi Cigd ny N 6 k6pvisel6testti leti hati rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi 6nkorm6nyzat testiilete elfogadja az elntik beszdmoloj6t arrol, hogy

a Szegedi CNO 2020. november 6ta napi szinten oszt adomdnyokat a 16szorul6 csalSdok r6sz6re.

12. napirendi pont: A Szegedi CNO k6pviselS testiilet6nek Lad6nyi L6szl6, Rostds Sdndor, 6s Jakab

J6zsef k6pviselSk sz6mdra 3 db laptop, ill. 1db multifunkciondlis nyomtat6 beszerz6se,

mell6kelve megk6rt Srajdnlatok alapj6n, tov6bbd haszndlatba addsa.

Nagy Mih6ly az elciterjesztesben szereplS eszkozokkel kapcsolatosan megk6rdezi, hogy azok

beszerzdse mely kiadds terh6re val6sulna meg, illetve az inditvdny nem mond-e ellent a kepviselcik

azon javaslatdnak, hogy minden eszkoz egy helyen legyen tdrolva. Jakab J6zsef elmondja, hogy az

onkormdnyzattal kapcsolatos munkav6gz6s teszi szrlks6gess6 az eszkozok beszerz6s6t, hiszen az

elncik nem szeretn6, ha a kdpviselcjk haszndlndk az onkormdnyzat iroddjdt. Lad6nyi Ldszlo hozzateszi,

hogy nyitvatartdsi idcjben a kepviselSk dolgoznak.Nagy Mihdly Ugy reagdl, hogy amennyiben a

k6pviselcik val6ban reszt szeretn6nek venni az onkormdnyzat munkdjdban, akkor nyitott rd, hogy

dtalakitsdk az irodahaszndlat rendj6t. Vegul a k6pviselcik a napirend elnapoldsdt javasoljiik.

A testtilet 5 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza:

38 I 202t. (X! l. 13. ) sz. Szeged i Cig6 ny N O k6pvisel6testii leti hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat testi..ilete a 12. napirendi pont elnapolSsd16l ddnt.

13. napirendi pont: 2021. L2. 06. napj6ra 200.000 ft. azaz kett6sz6zezer forint c6ltisszeg

el kiiltinit6se, mikulSscsomagokra.

Nagy Mihdly beszdmol rola, hogy 140.000 ft, osszertekben, T0 db,Mikulds-csomagokat osztottak a

rdszorul6k 16sz6re. Jakab J6zsef eml6keztet rd, hogy az eloz,d 6vben 100 csomagot osztottak sz6t a



k6pviselcJk, viszont ebben az 6vben a kepviselclk ebbcjl ki lettek hagyva, amit nehezm6nyez. Ezl az

elnok azzal magyar6zza, hogy a kepviselcSk eddig sem vettek reszt a munkdban. Rost6s Sdndor [gy

veli, hogy ennek az oka az, hogy az elnok nem hagyta. Felmerul a kepviselcik r6sz6rdl az is, hogy mi6rt

csak a szegregdtumban 616k kaptak csomagokat, a belvdrosiak miert nem. Az elnok ezt azzal

magyarazza, hogy 6k a rdszorul6k. A kepviselcjk a beszdmol6t elfogadjdk,6s hatdrozatban mondjdk ki

azt, hogy elcjre egyezteten idcjben 6s modon minden kepviselci hajlando reszt venni az

adomd nyosztdsba n.

A testiilet 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hat6rozatot hozza:

3912021. (xl!.13.) sz. Szegedi Cig6ny NO k6pvisel6testi.ileti hat5rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi OnkormSnyzat testUlete elfogadja az elncik beszdmol6jit a Mikul6s-

csomagok adom5nyoz6s6r6l.

A testi.ilet 5 igen szavazattal a k<ivetkez6 hatdrozatot hozza:

40 | }OZL. (Xl l. 13. ) sz. Szeged i Cigd ny N O k6pvisel5testti leti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat tagjai nyilatkoznak r6la, hogy elSre egyeztetett

id6ben 6s m6don bdrmilyen adomdnyoszt6sban mindannyian hajland6k r6szt venni.

14. napirendi pont: Krizisprevencios alap l6trehoz6sa 150.000, Ft. azaz szizolvenezer forint

c6kisszeg elkiil<init6se.

Nagy Mihdly elmondja, hogy k6pviselcSk 150.000 ft-tal egy krizispreveci6s alap l6trehozdsdt

javasoljdk a neh6z helyzetbe jutott romdk gyors megseg[t6s6re. Jakab J6zsef kifejti, hogy milyen

elethelyzetekben szorulhatnak az emberek ilyen segltsegre. Nagy Mihdly tdj6koztatdst ad r6la, hogy

az dllami tdmogatds felhaszndldsa nem vihetcj 6t a tdrgy6vet kovetcj id5szakra. Nem osztja az alap

l6trehozdsdnak gondolatdt az6rt sem, mert sem a javasolt osszeg, sem annak a sokszorosa nem lenne

eleg ilyen cdld felhasznalasara. Jakab J6zsef Ligy v6li, hogy a civil szervezeten keresztul lehetne azt

felhaszndlni, utdna kellene nezni az elszdmolSs lehetcis6g6nek. Ladinyi Ldszl6 szerint sok roma csalSd

azt nehezm6nyezi, hogy a szegregdtumban 6lcjk kapnak segits6get. Nagy Mihdly rigy v6li, hogy az

adom6nyok a szegregdtumban 6lcjk felzdrkoztatdsdt szolgdljdk. Nekik sokszor m6g cip6juk 6s

ennival6juk sincs. Jakab J6zsef felhivja a figyelmet arra, hogy a zen6sz cigdnyok is nehez helyzetben

vannak a munkaer6piacon, a belvdrosiaknak is szuksegUk lenne a segits6gre, nem szabad lemondani

16luk. Az elnrik elmondja, hogy az adomdnyokkal a belvdrosiak sokszor nem elnek. Ket csalddrol is

emlit6st tesz, akik j6 minciseg( b0torokat utasitottak vissza. Egyebkent pedig a CNO mindenkin seglt

a kulonboz6 egyUttmUkod6 partnereken keresztul. Tehdt a Vdrossal, illetve alapitvdnyokkal karoltve,

sok milli6 forint 6rt6kben. Laddnyi L6szl6 a k6rd6s rijragondoldsdt javasolja. Az elnok javasolja, hogy

vizsgillja meg az onkormdnyzat a jogi alapjdt egy jovcibeli krizisprevencios alap letrehozdsdnak.



A testiilet 5 igen szavazattal a ktivetkez6 hatdrozatot hozza:

4L / 2021. (Xl l. 13.) sz. Szegedi Cigd ny N 6 k6pvisel6testi.i leti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi CigSny Nemzetis6gi OnkormSnyzat testiilete
krizisprevenci6s alap l6trehozdsdnak jogi felt6teleit.

rigy hatdroz, hogy megvizsgdlja egy

.1
Ladiinyi Ldszlo

15. napirendi pont: A megszokott m6don kiosztott kardcsonyi csomagok n6vsorlistdjSnak

meg0jitSsa, ill. err5l sz6l6 dcint6shozatal.

Nagy Mihdly elmondja, hogy a listdban 280 ndv szerepel. Ezek b5vit6se lehetseges, viszont a neveken

valtoztatni nem lehet, errSl a Vdros Humdn Kozszolgdltatdsi lroddjdnak irodavezetcijevel kell

tdrgyalni. Jakab J6zsef megerSs[ti, hogy a zenesz cigdnyokat sem szabad kihagyni, a lovdri cigdnyok

pedig nagyon buszkdk, hozzdjuk mdshogy kell kozeliteni. Nagy Mihdly kifejti, hogy a tarjdni es

belvdrosi cigdnyok szamara is sokat segit az onkormdnyzat. Csak nem adomdnyokkal, hanem

osztondrja kka l, krllo n bozci igazolSsokka l, m u n ka le hetc5segekke l.

A testi.ilet 5 igen szavazattal a kcivetkez5 hat5rozatot hozza:

4212021. (X11.13.) sz. Szegedi Cigdny NO k6pvisel6testtileti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig5ny Nemzetis6gi Onkormdnyzat testiilete a kardcsonyi csomagok n6vsorlistdjdnak

jiiv6beli b6vit6s616l diint, amivel kapcsolatban kiizcisen fogj6k felkeresni a V6ros Humdn

KiizszolgSltat6si lrod6jSnak irodavezet5j6t.

l6.napirendi pont: Egyebek

A k6pvisel6k arrol besz6lnek, hogy a jovc5ben az egyuttm(kodci partnerekkel nem csak az elnok fog

tdrgyalni, abban nem 6rtenek egyet, hogy a kulonbozcj hatosdgok kepvisel6it a CNO sz6khelyere

hivj6k meg tdrgyalni, vagy a k6pviselcinek, illetve kepvisel6knek kell cjket felkeresni.

Miutdn a k6pvisel6k mindent dtbesz6ltek es tobb k6rd6s nem merult fel, az elnok 11.30-kor az ulest

lez6rja.

Szeged, 2021. december 13.
----)

Nagy Mih6ly

Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat

elnok

H itelesitcik:
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I I'*I t\
, Rdcz Ldpzl6\[

\'. i '...,

Rostds Sdndor

/
i

Jakab J6zsef



szegedi Cig6ny Nemzetisegi Onkormdnyzat
testtileti iildserol

Szeged 6125 Rakoczi utca I 1.

Ielenleti iv

Meghf vott:

Purosz Alexandrosz 1.,
t-t tl u

Szeged 2021 .12.13.
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Szdmla kimutatds az Erzs6bet tdborra adott tdmogatds elszdmol6sdra:

Decatlon arihlz

Decatlon Aruh6z

Auchan Sruhlz

Decatlon lruhdz

Auchan aruhlz

Decatlon 1ruhlz

osszesen: 311 349 ft.

A2470002r/ 0379/00003

A24100021/0379/OOOO2

At 18/0093937

A247 00021. / 03 90/0000 1

A11,8/0094321

A2470OO21/ 039s/00002

2021.05.1,5.

2021..05.L5.

2021.06.1.5.

2021.06.26.

2021.06.26.

2021..07.01,.

220 010 ft.

23 940 ft.

46 600 ft

8 740 ft.

1 939 ft.

10 060 ft.



Roma tanodiiban jii16 gyerekek 6tkez6si tdmogatdsi16l illetve a roma tanoda internet szolgdltatis
fi nansziroz6si16l kimutatds:

Metro {ruhAz

Metro 1ruhiz

Metro 1ruhAz

Metro 6ruh6z

Metro 6ruhfz

Osszesen: L74742ft.

lnternet szogdltatds:

5z6lmalom Mdbelt6ve Zrt.

5z6lmalom Kdbelt6v6 Zrt.

5z6lmalom Kdbelt6v6 Zrt.

5z6lmalom Kdbeltev6 Zrt.

5z6lmalom KSbelteve Zrt.

5z6lmalom K5belt6v6 Zrt.

dsszesen: 65 400 ft.

2021. -0 / O (1.s) 000 2 / OO 72 4e

2O2t -0 / O (1s)0007 / OO2OO2

2021-0 / 0 (1s) 0004/0 1 2 808

2021.-0 / O(Ls)0006/02048e

2021.-0 / O(1.s)000 6/02 1 9 3 8

1210021588

12 100382 10

1.21.0064t09

1210096820

12 101 1 1280

121 0138911

202L.O1..30.

2021..03.04,

2021.07.24.

2021.10.29.

202LL1.1.7.

2021..02.1.1..

2021.04.L3.

2021.06.10.

2021..08.25.

2021..10.04.

2021..1.2.O9.

37206 ft.

48945 fr.

33937 ft.

35303 ft.

19351 ft

11000 fr.

11600 ft

9800 ft.

1.2200 ft.

10400 ft.

10400 ft


