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- Rostds Sdndor, testlileti tag
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Meghivottak:

- Purosz Alexandrosz, meghivott jegyz6konywezet6 (Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok

Tiirsuldsa)

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

- Dr. Miilovics Gyorgy egyetemi tandr, Szegedi Tudomdnyegyetem gazdas6gtudomdnyi kar,
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Nagy Mih5ly ildvozli a megjelenteket, megdllapitja, hogy az iil6s hatdrozatk6pes, lsmerteti az aldbbi

napirendi pontokat 6s megnyitja az Ul6st.



A testiileti iil6s napirendi pontjai:

napirendi pont: A CNO 2022. 6vi kolts6gvet6s6nek elfogadiisa a Gazdasdgi Stabilit6si torv6ny
szerint

napirendi pont: A CNO 2022. 6vi elemi k6lts6gvet6s6nek elfogaddsa

napirendi pont: A CNO 2022. 6vi munkaterv6nek elfogadiisa

napirendi pont: A CNO 2022. 6vi program-napt616nak elfogaddsa

napirendi pont: A Szegedi Cigiiny Nemzetis6gi 6nkormiinyzat feloszlatiisdnak k6rd6se

Nagy Mi h6ly jegyz5 kd nyv-h iteles ft6 ne k La dd nyi Ldszlot javaso lja.

A testiilet 5 igen szavazattal a k6vetkez6 hat6rozatot hozza:

O312O22. (!11.18.) sz. Szegedi Cig6ny Nd k6pvisel6testiileti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi 6nkormSnyzat jegyzdkrinyv-hitelesit6nek LadSnyi L6sz!6t javasolja.

Nagy Mihdly az iil6st azzal kezdi, hogy a k6pvisel6k sz6moljanak be a munkdjukr6l, amit 6 el is kezd.

lad6nyi [6szl6 rigy v6li, hogy ez nem lakossdgi f6rum, nem kdzmeghallgatds. A napirendi pontokr6l
kell besz6lni. Nagy Mihiily szerint olyan fontos napirendi pontot fog megtdrgyalni a test[ilet, ami
6rinti az eg6sz roma kozoss6get, ez6rt a beszdmol6 elkeriilhetetlen. Lad6nyi tiiszl6 megk6rdezi, hogy
akkor mi6rt nem k6zmeghallgatds lett meghirdetve. Elhangzik, hogy az elnok iderendelte a sajiit
embereit. A r6sztvev6k egymiis szavdba vdgnak, Nagy Mih5ly rendre inti 6ket, 6s elmondja, hogy 6
fog sz6t adni.

Kov6cs Zolt5n megk6rdezi, hogy ha ezentfl segits6gre lesz sz[iks6g, akkor kihez kell fordulni.
Elmondja, hogy nem tudja kifizetni a sziimldit. Megjegyzi, hogy 6 nem embere senkinek.

Nagy Mihiily felolvassa a megh[v6t. Beszdmol a munkdjii16l:

- ZOLO ota 7,7 milli6 Ft mlnusszal vette dt az onkormdnyzatot. A tartozdsok kifizet6se 2 6vbe
kertilt, 4 6vbe kertilt, amig a Vdros elfogadta a m0kod6s6t 6s partnerk6nt kezdte kezelni. Az

tij sz6khely fel lett rij[tva, be lett b0torozva. Ezt kovet6en sz6les egyUttm(kod6s alakult ki az

egyetemmel, a rend6rsdggel, a Vdrossal. Hallgat6k jottek a Tanoddba segfteni,
egytittmfikodni. Az egyetem 2 6ve kittintette a Tanoddt.

- A Tanoda 201-3-t6 2018-ig kivdl6an m(kodott, Szegeden megszfint, de Dorozsmdn mfikodik.
- Sok csalddi program kertil megrendez6sre, Szikin a fiird6z6sek, csalddi napok, n6nap stb.
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3.

4.
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- EgyUttm(kdd6s alakult kiaz Elelmiszerbankkal, tdbb iiruhiizldnct6l napi szinte gy(jti 6s osztja

a felajdnldsokat.

- A V6ros sz6leskor( mfikod6st nyrijt, miutiin liitja, hogy az onkormdnyzat j6l mfikodik. igy

biztosit furgont is.

- Az antiszegregiici6s program keret6ben felsz6moljdk a szegregdci6s terrileteket, ebben

nagyon sokat seg(t a romdknak az nemzetis6gi onkormdnyzat.
- Az Arpa utcdban 2020-ig nem volt villany, akkor a Mdlovics Gyorggyel kozosen a Of UASZ-n6l

kijiirtiik, hogy legyen. A DEMASZ egytittm(kod6 volt.

- Villanyt kaptak, tet6tereket 0jitottak, nyilSszd16kat (jftottak fel. Folyamatban van a

vfzvezet6k fel0jitdsa, napelemek telep[t6se, az antiszegregdci6s tervbe ezeket be6pftette a

Vdros.

- A SzociSlis lrodilval kozosen lakb6rtdmogatiist dolgoztak ki, aminek k6sz6nhet6en nem kell

lakb6rt fizetni.

- Egyi.ittmfikod6s alakult ki a Jogklinikdval, 6vente egyszer-k6tszer jonnek jogi tandcsokat adni

a romdknak.

R6cz Ldszl6 a beszdmol6jdban a kovetkez6kr6l besz6l:

- 6 kezeli az adomdnyokat.

- Kapcsolatot tart az egyhilzakkal 6s az adakoz6kkal.

- Koriibban a Tanoddk m(kod6s66rt felelt.
- Koriibban gyiimiigyes kdrd6sekben sokat seg6dkezett.

Jakab J6zsef 6s Laddnyi Ldszl6 elmondj6k, hogy a napirendi pontokr6l kell besz6lni, 6k nem akarnak

vitdzni. Oey ldtjdk, hogy a pand6mia id6szakdban megvdltoztak a dolgok. Elnok rir nekik azt mondta,
hogy a k6pvisel6k szabadsdgon vannak. A k6pvisel6k k6rt6k a tandcskozdsi lehet6s6g fenntartdsdt. Az

elnok a kasszdb6l jelent6s osszeget vett ki tiszteletdfjra. Hidba jelezt6k ennek helytelens6g6t.
Tobbszor k6rt6k az egyrittmfikod6s lehet6s6g6t. K6rt6k, hogy engedj6k be 6ket az iroddba. Koriibban

olyan szmsz volt 6rv6nyben, ami az elnoknek nagyon sok jogositviinyt adott. Az IKV-ndl 6k is sok

rigyben jdrtak el. Segftettek mindenkinek, aki kereste 6ket. Err6l nem sz6moltak be. 6n nem

f6iilldsban v6gzik a tev6kenys6gtiket, az elnok a Pl6bdnidt6l kap fizet6st. A r6sztvev6k kozbesz6lnak.

Nagy Mihdly rendre inti 6ket. Kolompdr Eva kozbesz6l Laddnyi Liiszl6hoz sz6lva: ,,Kit tdmogattatok
n6v szerint? Kinek adtak csomagot?"

Jakab J6zsef javasolja, hogy tegy6k fel k6rd6snek, hogy maradjanak-e a napirendi pontokndl. Nagy

Mih5ly eml6keztet, hogy 6 adja meg a sz6t. Atadja a sz6t Mdlovics Gyorgynek.

M6lovics Gyiirgy elmondja, hogy 2010-11 6ta dolgozik egytitt a cigiiny 6nkormdnyzatba. Minden
h6ten jdr a Tanoddba, szegregdci6ba, tegnap is ott volt. Nem embere az elnoknek, s6t, sok vitiijuk is

van, pl. az antiszegregdci6 t6miiban, A kovetkez6ket mondja ,,2010-ben nem volt itt semmi. Korril kell

n6zni itt 6s Dorozsmdn, 6pUlt tdbb milli66rt egy hely, ahol lehet pl. frirdeni, M(kodik egy patr6nus

szervezet, a Misi6k rengeteg mindent csiniilnak, 6lelmiszert osztanak, rengeteg minden fejl6ddtt,
nem k6ne vesz6lyeztetni az onkormdnyzat munkdjdt. Az, hogy a Vdros tiimogatja a cigdny

onkormdnyzat munk6jAt, az a Misi munkdjiinak koszonhet6. Az az emlltett hatalmas tiszteletdfj
fejenk6nt f6l 6ven 6t nem 6rte el a 40 ezer forintot. K6kem6nyen dolgoznak, sokszor 6jszakig,



feladatalapU tdmogatdsra sokat kap az onkormdnyzat, ennek csak tdred6k6t veszi fel az elndk

tiszteletdijra. R6gebben rendszeresen raktak ki cigdnyokat IKV-s lakdsokb6l, ez a Misinek

koszonhet6en megvdltozott." Megism6tli, hogy nem vesz6lyeztetn6 az eddigi eredm6nyeket.

Jakab J6zsef elmondja, hogy 3 k6pvise16 lemondott a tiszteletdljakr6l, Nagy MihSly viszont nem

mondott le r6la.

Nagy Mihdly: ,,Nem is volt felajiinlva tiszteletdij. Nulla munk6t v6geztek, ami6rt nem jdrt tiszteletdfj.

Hetente hdny 6rdt dolgoztatok? Nem akartatok segfteni. Ez6rt milyen tiszteletdij jirna? A 12 6v

munkdja nem nevets6ges. 5 h6napon iit tiszteletdijat vettUnk fel, egyszer 1.800 Ft-os t0lfizet6ssel. 10

6ven keresztril nem volt tiszteletdfj. A k6pvisel6k azt sem tudjdk, hogy az elnok a sajiit fizet6s6b6l

mennyi pdnzt fordft a romdk rigyeire. Buszjegy, gy6gyszer, ez mind sajdt p6nzb6l megy. Mondtam,

hogy mikor k6ne jonni dolgozni. Erre azt vdlaszoltiitok, hogy nem akarjdk a kertemet 5sni."

Jakab J6zsef elmondja, hogy a kdpvisel6k ki lettek zdrva az iroddb6l. Ki lettek zdrva a munkav6gz6s

lehet6s6g6b6l. Nagy Mihiily azt vdlaszolja, hogy lehet6s6g lett volna jonni az irodiiba is, nyitvatartdsi

id6ben. Mi lesz a romdkkal, ha feloszlatjdk az onkormdnyzatot? A k6pvisel6k nem tudndnak segfteni.

Jakab J6zsef szerint a k6pvisel6knek nem olyan a munkdjuk, hogy tudndnak tobb id6t fordftani a

munkdra. Ne mondja az elnok, hogy nem dolgoznak. Nagy Mihiily eml6keztet r5, hogy 3:2 ardnyban

most is 6k dontenek.

Hanza J5nos visszautasitja, hogy az elnok a sajiit embereit hfvta volna meg. Nem tudja, mennyiben

ismerik a k6pvisel6k a nemzetis6gi torvdnyt. Neki munkahelyi kdteless6ge a telepi.il6si cigdny

nemzetis6gi onkormdnyzatok munkiijiit figyelemmel kis6rni. Az ut6bbi helyhat6siigi vdlasztdsokon

Jakab J6zsef6k kaptak egy es6lyt, de nemhogy nem segftik az elnok munkdjiit, de inkdbb csak

rombolnak. K6rdezi, hogy Jakab J6zsef kapott-e telefont. Jakab6k leszavaztdk a gyerekek

t6boroztat6sdt. oe nem ldtja, hogy 6k eljiirniinak cigiinyok iigyeiben. Azt l6tja, hogy amikor pand6mia

volt, 4 civil szervezet fogott ossze a cigiiny 6nkormdnyzattal, 6s jiirtdk a cigdnyokat v6d6eszkozdkkel,

maszkokkal. Akkor k6rte Jakab J6zsefet, hogy seg[tsen 6 is. Elzdrk6zott. Mi6rt viillalta a

k6pvisel6s6get? 900 ezer forintos tartoz6ssal adta dt kordbban az onkormdnyzatot. Kozel miisf6l

milli6 Ft hiSnyt halmozott fel. A nyilvdnos jegyz6konyvek alapjdn mindez kimutathat6. Joguk van a
cigiiny onkormdnyzat tagjainak munk6jdt szdmon k6rni. Felhdborit6, ami itt folyik. Ha feloszlik az

onkorm6nyzat, azok az emberek, akiket most hiitr6nyba hoznak, szeretettel fogjdk viirni. Ki fog
segiteni a cigSnyoknak?

Boros L6szl6 szerint Jakab6k csak kotozkodnek. Nem csindlnak semmit. Ugyanakkor sok cigdny van,

de nem csak az Arpa utcdban.

Koz5kJ6nos elmondja, nem liitta a segits6gny0jtds sordn ezt a h6rom embert. Jogukban Sllfeloszlatni

az 6nkorm6nyzatot...

Jakab J6zsef, Rost6s Sdndor 6s Lad6ny L5szl6 tdvozdsra k6szen feldllnak.

Az aliegyzd asszony figyelmezteti a tdvoz6kat, hogy ha az onkormdnyzat nem fogadja el a

k6lts6gvet6st, akkor az onkormdnyzat biintet6sre szdmithat. A tdvoz6 kdpvisel6k nem t6rnek vissza a

helytikre.



Jakab J6zsef, menet kozben vdlaszol, hogy ok megpr6biiltdk napirendi pontban tiirgyalni a

kolts6gvet6s tervezetet.

Nagy Mih6ly megdllapitja, hogy az til6s hatdrozatk6ptelenn6 vdlt, az Ul6st feloszlatja.

Az elnok az iil6st 10.00-kor lezdrja.

Szeged, 2022.03.1.8.
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