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A Szegedi Cigdny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat2022. februdr 11-i

rendkivtili testtileti iil6s6nek

JEGYZ6KOruYVT

Helye:5725 Szeged, R6k6czi u. 11. (SZCNO sz6khetye)

ldeje: 2022. febru6r 11.09.00

Jelen vannak: (1. sz. mell6klet)

- Nagy Mih6ly, elnok

- Rdcz Ldszl6, elnokhelyettes

- Jakab J6zsef, testrileti tag

- Rostds Sdndor, testrileti tag
- Laddnyi Ldszl6, testiiletitag
- Purosz Alexandrosz, meghfvott jegyz6konyvvezet6 (Szegedi Nemzetis6gi Onkormiinyzatok

Tdrsuliisa)

Nagy Mih6ly tidvozli a megjelenteket, majd Lad6nyi L6sz!6 felvet6s6re magyardzatot ad arra, mi6rt
rendkfvUli az iil6s: k6pvisel6k kezdem6nyezt6k. Az elndk jegyz6kdnyvvezet6nek Purosz Alexandroszt,

hiteles[t6nek pedig Laddnyi Ldszl6t javasolja.

A test0let 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hatSrozatot hozza:

Ot | 2022. ( I l. 1 1. ) sz. Szegedi Cig6 ny NO k6pvisel6test0 leti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi dnkormdnyzat a 2O22.O2.LL-i tikis iegyz6kiinywezet6j6nek Purosz

Alexandroszt, hitelesit6jdnek [ad6nyi L6szl6t vdlasztja.

Nagy Mihdly elmondja, hogy a k6pvisel6k k6lts6gvet6st befolydsol6 napirendi pontokat szeretn6nek
megvitatni, mikozben m69 nincs elfogadott koltsdgvet6s. Ezt kovet6en pdrbesz6d alakul ki:

Ladiinyi L6szl6: Pr6bSlta Papp G6bort el6rni 6s t6le segfts6get k6rni a kolts6gvet6si tervezettel

kapcsolatosan, de nem jdrt sikerrel.



Nagy Mih6ly: Bevdteli oldalon az iillami miikdd6si tdmogatdssal 6s a vdrosi m(kdd6si tdmogatdssal

lehet szdmolni. A feladatalapri tdmogatdssal addig nem lehet szdmolni, amig azt nem lt6lik meg. Az

6llami tdmogatds 1,04 milli6 Ft, a vdrosi tiimogatds 1 milli6 Ft. Ezzel szemben a meghiv6 szerinti

kiaddsok meghaladniik a 4 milli6 Ft-ot, ami nem lehets6ges.

LadSnyi L6szl6: Szeged Megyei Jog0 Vdrosnak biztosltani kellene a m(k6d6s felt6teleit egy roma

szd rmaz;is0 6rte I mis6gi a I ka I mazott biztositdsdva l.

Nagy Mih6ly: Nem lehet egy teljesithetetlen kolts6gvet6sr6l hatdrozni, mivel a vdgrehajtiis6rt az

elnok felel.

Jakab J6zsef: Tdrgyalni kell a vdrosi onkorm;inyzattal. Hatdrozatban kell megfogalmazni, hogy az

eln6knek mit kell k6pviselnie.

Nagy Mihiily: Az el6terjesztdsben nincs sz6 arr6l, ami iddig elhangzott. Az el6terjeszt6s
elfogadhatatlan. A kolts6gvet6st 6rint6 tervez6skor meg kell hatdrozni a fedezet forrdsdt is.

Jakab J6zsef: A hat6rozatban meg kell hatdrozni a szdnd6kokat, majd ezt k6vet6en az elnoknek
ezeket elint6zi.

Nagy Mih6ly: Amig nincs fedezet, addig nem lehet ilyenekr6l hatdrozni, Biztosftani kell a m(kod6s
felt6teleit. Az nem vesz6lyeztethet6. Nem tudja elfogadni a napirendi pontokat.

Jakab J6zsef: Kezdem6nyezni kell egy cigdny sz6rmazdsri 6rtelmis6gi foglalkoztatdsdt.

Nagy Mih6ly: A V6rossal kotott megdllapod6s 6rtelm6ben a m(kdd6s szem6lyi felt6teleiben a

Nemzetis6gek Hdza segft. R6szben ez is a feladatuk.

R6cz L5szl6: A vdrosi 6nkormdnyzat nem biztosit olyan stdtuszt, amilyen16l sz6 van.

Jakab J6zsef: Lehetne a Munkatigyi Kozponton kereszt0l.

Nagy Mih6ly: Tdbb szervezettel is van egytittmfikod6si megiillapoddsunk. A kolts6gvet6s

tervez6sekor mindenekel6tt a mfik6d6s felt6teleit kell biztositani.

Lad6nyi Liiszl6: Ha Papp Gdbor6k a felel6sek a p6nzi.igyi szabdlyossdg6rt, mi6rt nem jeleztdk, hogy az

irre5 lisa n magas tiszteletd fja k sza bil lyta la nok vo lta k?

Nagy Mihdly:A kolts6gvet6si6ven be[il lehet az el6irdnyzatokat m6dositani,

Ladiinyi L6szl6: Azok visszamen6legesen lettek megviiltoztatva. A p6nztigyi elszdmoliis 6vodds szint(.

Nagy Mih6ly: Minden k6pvisel6nek lehet6s6ge van a Kozgazdaslgi lroddn dokumentumokat kik6rni.

Jakab J6zsef: Nem tdrsadalmi megbizatdssal v6gzi az elnok a munkdjiit? Csak az elnok 6s az

el ndkhelyettes ka pott tiszteletd [jat.

Nagy Mih6ly: A tiszteletdfj nem torvdnytelen. Err6l kordbban mindig a testiilet dontott egyhang0lag.

Aki nem v6gzett munkiit, az mi6rt kapott volna tiszteletdijat?

Laddnyi [6sz!6: Aki hozz6nk fordul, annak segfttink elint6zni az i.igy6t.



Nagy Mih6ly:A romdk 6rdek6ben v6gzett munkd16l be kell szdmolni.

Lad5nyi L6szl6: A szem6lyis6gi jogok erre nem mindig adnak lehet6s6gek. Az elnok kiz|rja a

k6 pvise l6ket a do ku me ntu mo khoz v al6 hozzdf 616 st6 l.

R6cz [5sz!6: Nem lehet igy egyi.ittm(kodni. A k6pvisel6k nincsenek megfelel6en felk6sz0lve. Nagy

Mihiilynak van igaza. Besz6ljenek Papp Giiborral!

Jakab J6zsef: Nem akartak sosem vdltdst. Az elnok hajtsa v6gre a testiilet akaratdt. J6l kell szerveznie,

6s nem az akaratdt a testtiletre erdltetnie. A napirendi pontokr6l m6g mindig nem esett sz6.

Nagy Mih6ly: Az el6terjeszt6sekben nincs a116l sz6, hogy mit szeretn6nek a k6pvisel6k.

R6cz Ldszl6: Amfg nincs p6nz a kasszdban, addig nincs mivel tervezni. Addie legfeljebb az ,,Egyebek"
k6z6tt lehetne ezekr6l tiirgyal ni.

Jakab J6zsef: Nem m(kodik semmi. Az elndk a pand6mia alatt sok p6nzt vett fel.

Nagy Mih6ly: Megvddolta a k6pvisel6. Fejtse ki, hogy milyen p6nzekr6l van sz6.

Jakab J6zsef: A pand6mia alatt elvileg nem m(kodhetett volna a tanoda.

Nagy MihSly: Kiscsoportos foglalkozdsok folytak. Az egyesrilet finanszfrozta az 6tkez6st 6s a tdbort.

Jakab J6zsef: Milyen tdborr6l van sz6, hol vannak a sziimlSk?

Nagy Mihiily: Az el6z6 testlileti 0l6s elfogadta az err6l sz6l6 beszdmol6t. R k6pvisel6k sok mindent
nem tudnak, de vddaskodnak. A jegyz6konyvet 6k is a16irtdk.

Jakab J6zsef: A jegyz6konyvek koriibban nem t0krozt6k a val6siigot. Az elnok k6ptelen a testrllettel
dolgozni.

Nagy Mihdly: Amikor iakab J6zsef k6pvisel6nek jelentkezett, nem mondta, hogy h6t kozben nem fog
rd6rni a munkdra.

Jakab J6zsef: Az egyhdz mi6rt fizeti Nagy Mihiilyt?

Nagy Mih6ly: Hogy a romdk dolgait segftse, ami16l havi szinten beszdmol.

Jakab J6zsef: Huncutsdg van ebben.

Nagy Mih6ly: A romSk nem kizdr6lag az onkormdnyzat forrdsi5b6l gazddlkodhatnak. lddig 10 milli6 Ft

6rt6kfi adomdnyt lehetett sz6tosztani. Ezek a Caritason keresztUl kerriltek a romdkhoz.

Jakab J6zsef: Az elnok az adomdnyok sz6tosztdsdndl mely szervezet nev6t mondja? A CNO nev6ben

milyen munk6t v,6gez?

Nagy Mih6ly: A napirendi pontokat nem lehet megtSrgyalni, mivel az el6terjeszt6sekben nem

szerepel, hogy az el6terjeszt6 k6pvisel6k mit szeretndnek. Tulajdonk6ppen nincsenek el6terjeszt6sek.
Az i,il6st bezdrja.



Jakab J6zsef: Biirmilyen elszdmolds csak az [jonnan elfogadott szmsz 6rtelm6ben t6rt6nhet meg. A

vagyont a sz6khelyre kell vinni. A 96pjdrmfi-haszndlati szabdlyzatot be kell tartani.

A k6pvisel6k az ril6stermet 09.50-kor elhagyjilk.

Szeged, 2022. februir L1,.

Szegedi Cig6ny
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Jelenl6ti iv
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Nagy Mih6ly elnok .................../.
R:itcz Ldszl6 elnokhelyettes. .....
Laddny i L 6,szlo k6pvi s el 6
Jakab J6zsef k6pvisel6 ......S

Meghfvott:

PuroszAlexandros , (l- L

Szeged 2022.02.11.

Rost6s S6ndor k6pvisel6 .l!3'lrt.


