
Szegedi Cigdny Nemzetis6gi 0nkormiinyzat

6725 Szeged, Rdk6czi u. 11.

Mobil sz.: 0670 9407887

E-mail : nagymihalv63l2(@email.com

A Szegedi CigSny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat2022. febru6r 21-i

rendes testU !eti i.il6s6nek

JEGYZ6K6TVvVe

Helye: 6725 Szeged, R5k6czi u. 11. (SZCNO sz6khelye)

ldeje: 2022. febru6r 21.09.00

Jelen vannak: (1. sz. mell6klet)

- Nagy Mihdly, eln6k

- Rdcz Ldszlo, elnokhelyettes

- Jakab Jozsef, testtileti tag

- Rostds Sdndor, testrileti tag

- Laddnyi Ldszl6, testtileti tag

- Varga lldik6, Sz.M.J.V. aljegyz6je

- Purosz Alexandrosz, meghfvott jegyz6konywezet6 (Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok

Tdrsuliisa)

Nagy Mihdly bemutatja a testtilet tagjainak Varga lldik6 aljegyz6 asszonyt, 6s megk6rdezi, hogy

megkapta-e mindenki a februdr 11-6n elkiildott meghfv6t 6s el6terjeszt6st. Ezt kovet6en megnyitja

az rll6st, majd Jakab J6zsef figyelmeztet6s6t kovet6en megdllapitja, hogy mind az ot testtileti tag

jelen van, tehdt az ri16s hatdrozatk6pes. Jegyz6konyv-hiteleslt5nek Laddnyi Ldszl6t javasolja.

A testiilet 5 igen szavazattal a kiivetkez6 hatdrozatot hozza:

O212O22. (11.21.) sz. Szegedi Cig5ny NO k6pvisel6testiileti hatSrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a 2O22.O2.21i iil6s jegyz6kdnyv-hitelesit6j6nek

LadSnyi L6szl6t vdlasztja.

Nagy MihSty hozzdkezd a meghirdetett napirendi pontok ismertet6s6hez, azonban Laddnyi L5sz!6

kijelenti, hogy az els6 napirendi pont az legyen, amelyet 6k javasoltak megtdrgyalni. Ez a Szegedi

Cigdny Nemzetis6gi Onkormdnyzat feloszlatdsa, 6s ezen kivril mds napirendi pontr6l tdrgyalni nem





hajlandok, Nagy Mih6ly dszrev6telezi, hogy a kepviselSk ugyanarra az id6pontra kertek a rendkivrili

ril6s megtartdsdt, amelyre 5 mdr megktildte a meghfv6t 6s az el6terjeszt6st. Hozzdffizi, hogy a

k6pvisel6k dltal elSterjesztett napirendi pont megtdrgyaldsa az6rt sem lehets6ges, mert ahhoz nem

tartozott megfele16 frdsos el6terjeszt6s, 6s erre [rdsban is felhlvta a rendkivtili t]l6s

kezdem6nyez6inek figyelm6t. Mdrpedig egy ilyen horderej( dont6st megfelel5 m6don kell tudni

indokolni.

Lad6nyi Ldszl6 az aljegyzSasszonyhoz fordulva elmondja, hogy nem 6rti, mi6rt lenne szriks6g

magyardzkoddsra, hiszen a korilbbi testrlleti ril6sekre sem volt szokds olyan elSterjeszt6seket

k6sziteni, amilyeneket az elnok rajtuk sz5mon k6r. Varga llona elmondja, hogy az el5terjeszt6seket 5

nappal az rll6s elStt kell eljuttatni a k6pvisel6khoz. Az elnok joga es felelSssege megdllapitani, hogy

mit emel be a napirendi pontok koz6. Mdsfel6l pedig nincs indokldsi kotelezettseg.

Jakab J6zsef is k6ri, hogy az onkormdnyzat feloszlatdsdnak kdrd6se legyen napirendi pont. Nagy

Mih:ily megism6tli, hogy mivel ehhez nem lett megfelel6 el6terjeszt6s benyfjtva, err6l nem lehet

tdrgyalni. Arra van lehet6s6g, hogy az onkormdnyzatot feloszlassdk, de ezt csakis t6rv6nyesen lehet

megtenni.

Nagy Mihdly bejelenti, hogy az rll6st berekeszti.

Varga llona m6g elmondja, hogy ha a kolts6gvet6s mdrcius 15-ig nem kertil elfogaddsra, akkor az

dllami tdmogatds felftiggeszt6sre kerrll. Jakab J6zsef 6s Lad6nyi Ldszl6 s6relmezik, hogy nem az 0j

szmsz szerint folyik a munka, az elnok mindig berekeszti az i.il6s. Az 6 tdvolmaraddsuk a p6nzkeres6

munkdb6l ezdltal komoly vesztes6ggel jdr.

Varga llona eml6keztet, hogy 6szrev6teleket a Kormdnyhivatalndl lehet tenni.

A k6pviselSk 09-25-kor elhagyjdk az rll6stermet.

Szeged, 2022. februAr 21..
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