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I.

ATTUANOS RENDELKEZESEK

A Szegedi Cig6ny Nemzetisdgi Onkorrr,6nyzat a Vdlasztrisi elieir6srol sz6l6 I 997. evi C. torveny
(tovdbbiakban: Ve.) a Nemzetisdgi Onkormdnyzati Kdpviselok vilasztirsitr,6l. valamint a

Nernzetisegek Jogair6l sz6lo 201 L evi CLXXIX. (Njtv.) torvenyben fbglaltaknak
megfeleloen. a tcirvdnyben meghat6rozott nernzetisdgi kdzszolg6ltat6si f-eladatokat elkit6
testi.ileti tbrrn6ban mtikodo..iogi szemelyisdggel rendelkezo, demokratikus viilasztrisok [tj6n.
nemzetisegi tcirveny alapj5n letrehozott szervezet.:\ rrcnrzefisegi tinkprrylii;4zati jngok n

tiirv6It.l'hcn Ineghat:irozotl tttritlon. l'itlusztott lii:1ry:ifgliiif ri{"iii;1 gval.orol,jrik" Az N.itr'. z(r

!i. (J) pontjirnak lrckczrl6sti szerint:r :r Szeguli Oigfnv ncnrzetisigi iinkornrrinl'zut .jogi

ooAzokban az iigvekhen. amelyeliriil ;r k6pviselri-testiilet diintiitt. :rz clniik kiitcles a
testiilcti rliint$sszcinti nrritlon hr:llviselni * Szcgerli t'igirnl' Ncnrzetis*gi
iinkornrirlrt'zittot." ;\ Szcgedi Cigiinl, nenrzetis6gi iilrkorrtr:inr"z:rt testiilefc. k6pviseif.i-
festiilete, a kiizgyiiles. Njtr'" (l), {2}, es (J).bckczrles pont,i:r szeri:rt:

'"A ncnlzetiscgi iinkormiiltrzatual< a l'cut hirntkozott tiil'l'irrr eillapithat rueg kritclczir
f-elatlat- es hat:iskiirt, ezzel egvidejiilcg rr kiitelezii l'elatl*t* es hatiiskiir cll:itris:ihuz tz
()rsz:iggviili's hiztosit.ia uz *zzal ar/utr'[ran iillri firrr:isf 6s eszkiizrcntlszerf, r':rlamint a

nctttzetis6gi tinkorutiinlzatoli a I'chrht- is lratirsliiiriikbe ltrtozri ncrnzttisegi
liiiziigvekhL-n - a l6rvirnr. keretei kiiziitt - iiniilldr..rrr r'*gv ntirs szervekkr:l egviittcscn
jrirhatnak el, to'r'tihhit a nelttzetisdgi iirrkcrnr:invzat a nenrzetis{gi kiiziigyelt int{z.6sr
soriitt l'clndnt- cs hatiisliii16bcn rl.iiin'n hat:irozatot hoz. iirr:ilhian igazgat, tula.irkrn:r
tekintetebert fula.idonosk6nt .iiir el. iiniillira:r nregalkot.ia kiiltsi.gvetesCIt 6s ezcn alapul*i
kiiltsegvctesi gazd:llkrirl iis{ lirlvtat".

A Szegedi Cigriny Nemzetis6gi Onkorm6nyzat vagyondval tiirt6n6 gazd:ilkocl6shr6,
hasznflat6r6l a Szegedi CNO k6pvisel6 testiilete diint, e cliintes szerint 6s e diint6sben
kijeliilt felel6s szem6lyek jogosultak a Szegedi CNO vagyontirtgyait kezelni.

A Szegedi CNO p6nzvagyonfb6l tiirt6n<i kifizet6s, gazdasfgi cselekm6ny, tisztelettdij,
munkadfj kizirillag a Szegetli Ciginy Nemzetis6gi 6nkormf nyzat k6pviselS
testii let6nek diint6se alapj rin tiirt6n het.

A Szegedi CNO K6pvisel6 Testi.ilete a a Plnziigyi, Szoci:ilis - 6s kultrir:ilis Bizottsrig
hatriskiir6be utalja a 100.000,- alatti - a Szegedi CNO vagyon6b6l tiirt6n6 minden nemii
kifi zet6s6nek 6s elszil mo l6sf n ak lebo nyol itrlsrlt.

A Szegedi Ciginy Nemzetis6gi Onkormirnyzat minden 6v februiir 01. napjriig elvbgzi a
vagyonk6szlet felm6r6s6t, tovibb:i a leltfrozist.

A vagyonk6szletfelm6r6sre, ill. Leltriroz6son minden k6pvisel6, elniik, elniikhelyettes kiiteles
megielenni. Az elniik bemutatja a vagyonk6szletet. Err6l jegyzrikiinyvet vezetnek,
tovr{bbri meghivjfk a SZMJVO. Polgirmesteri Hivatal munkat6rst, valamnt a
Csongrrid Megyei Korminyhivatal Tiirv6nyess6gi Feliigyeleti Osztilly vezetoje rlltal
kijeliilt szem6lyet. A meghiv6sr6l az elniik kiiteles gondoskodni 30 nappal megel6z6en.

A vagyonk6szletr6l nyilvintartfst vezet a Szegedi CNO k6pvisel6 testiilete 6ltal kijeliilt
szem6ly

Minden nemii vagyontdrgyat nyilvrlntart6sba kell venni.
A Cig6ny Nemzetisegi Onkormdnl,zat hivatalos megnevezdse:

Szegedi Cigriny Nernzetisigi Onkorrn6nyzat rovidltve: Szegedi CNO.
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Szdkhelye: 6725 Szeged. Rak6czi u. I l.
elektronikus levelezdsi - grnail- cime: szegedicno@gmail.com

A Szegedi Ciginy Nemzetis6gi OnkormAnyzat (tov:ibbiakban: Szegedi CNO) k6pviset6
testiilete kitiintet6s6r6l ennek odait6l6s6r6l, valamint a Szegedi CNO. gazd6lkodisir6l,
vagyonkezel6s6r6l, kiiliiniisen a tulajdon:lba rill6 gepjr{rmti, iroda 6s irodai
infrastuktrira hasznf latri16l, - a nemzetis6gi kiizszolgriltat:isokkal iisszefiigg6
munkrlltatisr6l, kiizponti kiilts6gvetesi, helyi iinkormfnyzati 6s eur6pai rini6s - pilyizat
f tjin 6s egy6bb m6don- elnyert t6mogat{sok felhasznil6sf 16l, annak operativ
megval6sit:isiinak tervez6s6rtil 6s kivitelezes616l, ill. megval6sitrisrinak menet6rril,
tovtibbti annek felel6s szemely kijeliil6s6r6l, valamint ezzel tisszefiigg6 egyeztet6sekkel
kapcsolatban hatarozatot alkot. A fentiekben a Szegedi CNO elvirhat6 m6don tiirekszik
a teljes transzparenci6ra, 6s a tiirv6nydta lehet6s6gek nemzetis6gi kiiziigyek
gyakorkisrinak lehet6s6gek, teljes rifordtfsdra - a nemzetis6ghez tartoz6k polg6rok
szfimhra - ennek jegy6ben v6gzi 6s tervezi a kiitelez6 feladatait.

A Szegedi Cig6ny Nemzetisegi Onkorrniinyzathatirozatait a helyben szok6sos modon kcizzd kell
tenni kiiz6rthet6 egy6rtelmii, transzparens m6don, rigy hogy az irat jelleg6t meg kell
nevezni (pl. szmsz.) A Szervezeti ds Mrikodesi Szabalyzat (tovabbiakban: SZMSZ)
ki h irdetdse rol a .iegy zo gondoskod i k.

A Szegedi CNO minden iigy6t 6rint6 elektronikus levelez6se a fent megieliilt e- mail cimen
tiirt6nik. Kizhr6lag a hivatali e-mail haszn6lhat6 Szegedi CNO i.igyeiben, magin e-mail
nem.

A fenti hivatali e-mailhez minden k6pvisel6nek, elniik 6s elniikhelyettesnek, tovibbS a
p6nziigyi, szoci6lis-6s kultrir6lis bizottsrig elniik6nek hozzhf6r6se van. Hozzhf6r6sb(51
kizSrni a fent megieliilteket nem lehet.

II.

A TELEPULESI CIGANY NEMZETISEGI OxxonuANyzaT JoGALLASA, FELADAT-
ES HATASXoNE

l. Az onkorrnAnyzatjogi szemdly.
A feladat- ds hatriskori jegyzdket a k6pvisel6testtilet hagyja j6vri. Naprakdszsdgenek a

biztosit6sa az elnok kcitelessege.
A fbladat- es hatriskcirok m6dosuldsiirol a Cig6ny Nemzetis6gi Kepviselo-te stiiletet

(tovabbiakban: kdpviselo-testi.ilet) rendszeresen t6.idkoztalni kell. A ti$ekoztatds az elnok
f-eladata.

A kdpviselo-testiilet a hat6skoret az hltala l6trehozott bizottsrig(ok)ra. tov6bbd az elnokre
ttruhizhal-ia.

A testi.ilet hat6skorebol nem ruhazhat6 6t:
Az SZMSZ megalkot6srirol. -f-eltilvizsgilatirol. -m6dosit6srir6l. az alakul6 tilest kciveto 3

h6napon beltil.
koltsdgvetdserol, z|rszrirnad6s6r6l. a telepiilesi onkormAnyzat vagyoniin beli.il a rdszere
e lkii l6n ftett vagyon haszn6lat6ro l.
a helyi onkorm6nyzat Afta1 rendelkezdsre bocs6tott fbrriisok tervez6serol es f-elhaszniil6sdrol.
intdzmdny alapit6s6r6l-. iitvetelerol-. megsziintetdserol-, 6tszervezdserol. intdzmdny

vezetoj dnek k i nevezesdro l. fb I rnentesero l.
a helyi cinkorrn6nyzattol. vagy rn6s kisebbsdgi cinkonn6nyzattol iitvett f-eladattal kapcsolatos
rneg5l lapod6s megkotdsdro l.
gazdalkod6 szervezet vagy m6s szervezet letrehoz6s6rol-. rnegszi.inteteserol es az ezekben
val6 rdszvetelrol.
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onkormiinyzati tirsulits letrehoz6s6r6l es az ilyen t6rsul6shoz val6 csatlakozasr6l.
drdek kepviseleti szervhez torteno csatlakoz6sr6l. ktilf-6ldi onkorm6nyzattal. m6s

szerv azettel valo egyiittrn iik6des i megal I apodas megkotesero l,

e lnokdnek. e lnokhelyettesdnek megv6laszt6srir6 l.

bizotts69 I dtrehoz6siir6l,
a torzsvagyona kordnek meghatiiroz6s6rcil.
az ii lndkok megv6laszt6s:irol.
az olyan iigyben. amely a torvdny szerint az at nem ruh6zhat6 hat6skorebe tartozik.
a helyi <inkorm6nyzattal egyiittrniikoddsi rne96llapod6s kezdemedyezese az oktat6ssal-.
kozrn iiveloddssel-. foglal koztat6ssal ds a gazd6lkoddssal kapcsolatos iigyekben.

Az fitruhdzott hatriskcir gyakorl6s6r6l az elnok a kdt testi.ileti tiles kcjzcjtt a telepiilds
Cig6ny Nemzetisdgi Onkorm6nyzat testiiletenek besz6mol.

TII.

ATELEPTLESI CIGANY NEMZETISEGI OxToruIAxYZNI TESTULETE

l. Az onkormdnyzat f-eladatait az N.itv. 76. S (3) es 77. $ (l) bekezddse alapj6n a testiilet. az
(fltruhhzott hat:lsk6rben) :iltala l6trehozott bizottshg az elncik. es az elncikhelyettes.
tov6bbri t{rsul:is, l6tirik el.

A testi.ilet tagiainak szma 5 fo. A kepviselok nev-iegyziket e szab|lyzat l. sz. melldklete
tartalmazza.

A Teleptilesi Onkorrn6nyzat 6ltal letrehozott polg6rmesteri hivatal - a sa.iiit SZMSZ-dben
meghat6rozott m6don - ktiteles a telepi.ilesi Cig6ny Nemzetisdgi Onkormrinyzat munk6.irlt
segiten i.

Az N.jtr'" 8tl !i.(l). hekeztl6sc szerinf -.;\ telcpiilesi iinhrrr'miint'zaf. illetve az il hivlt:ll"
:rrttelvilt a hch'i nelnzetis('gi iirtl.ornliinvzat sz6hheh'e szerinti heh'i tilrliornr*nvzat
iinliorrni'rnYzati hivntali {'elnrl*tit cllrit.ia" hiztosit.ia a hcl.r'i ncnrzclisfgi iinl<tl'nr:inyztt
r6sz6re az iinkorlrt:int'zati nrrikiirlis szemilli 6s f:irgvi I'eltetek:it, szrknrai segitsegef
nv0.it, tor'rifth:i gontlosliotlik a nriikiitlcsscl kirpcsolatos gaztlirlkoelirsi cs adnrinisztratir
rcgrcha.jtrisi l'elatl:rtok cllirtris:irril". A Szegctli f'N(i Ireltvisetii "festiiletc tervczefbcrr
nvir.jtja he ezzel kaptsolafos ig6n3'et ncgvedivenfe. irz SZNfJVii rcszere.

IV.

A TESTULET MUKODESE, UT-PSBT

L A kepviselo - testiilet alakulo -, rendes-. ds rendkivtili iilist tar1.

[.lldseit az elncjk hiv-la ossze. ennek mulasztisa esetrin a rendes iil6s 2. pontjiban leirtak
szerint tiirt6nik.

Alaku16 [ileset a helyi v6lasztiisi bizottsrig elnoke hiv.ia ossze.
Az alaku16 i.ildst. az elnok megviilaszt6sdig a korelniik vezeti.
A telepiilesi Cig6ny Nemzetisegi Onkonn6nyzat kepviselo-testiilete alakul6 i.ildsenek l. napirendi

pondakdnt a helyi vrilasztdsi bizottsiig elnoke beszdmol a telepi.ilesi Cigriny Nemzetisdgi
6nkormrinyzat kdpv i se I o-testti leti tagi a i v6 las ztilsinak eredrndnydro L

Az elncik szemdlydre a telepiildsi Cigany Nernzetisdgi Onkormiinyzat kdpviselo-testliletdnek
bdrmely tagia javaslatot tehet.

Az elnok megv6lasztdsa a testtiletzart iilesdn tortenik. ha az erintett a nyilvdnos trirgyalrlsba nern
egyezik bele.

A testiilet nyilt szavazdssal v6laszt-ia meg az elncjkot. ds az elnokhelyettest. azonban a kdpviselok
tobb mint feldnek kdresere titkos szavazast kell tartani.



Az elnok az lesz. aki rnegkapja a megvzilasztott nenrzetisdgi kdpviselok tobb mint a fbldnek
szavazati$.

Az eskli leteteldig a telepi.ilesi nernzetisegi onkorrndnyzat kepviselo a jogait nem yakorolhada.

Kiiliinleges jogrendben is tiirekedni kell elvr{rhat6 m6don a tisztess6ges, etikus elj6r6sra,
tovibbri a teljes transzparencirira 6s a tiirv6nyes rend fenntart6s6ra.



l.

Kdt
Az
Az

RENDES UI,BS

A testtilet sziiksdg szerint. de dvente legakibb 6 rendes tilest tart. amely egy alkalommal
l<ozmeghal lgat6ssal egeszi.il ki.
kdpviselo kezdemenyezdsere is tilest kell tartani.

indftvrinyt a testtilet elndkdnek kell eloterieszteni.
elnok az indftvrlny beny[jt6sritol sz6mitott l5 munkanapon beliil koteles a rendkivtili iildst
osszehf vn i.

A rendkfviili iiles cisszehfv6s6ra vonatkoz6 meghiv6ban meg kell.ielolni a rendkfviili iilds indok6t
ds tervezett napirend.iit.

A TESTULETI ULES osszEHivAsI

l. A kepviselo testiilet iildseit az elncik hiv.ia ossze. A meghiv6t es az friisos eloterjesztdseket
6tal6ban fgy kell kiadni. hogy azt az iilest megelozo 5. napon a meghfvottakkezhez kap.i6k.

Az elnok halaszthatatlan esetben jogosult a testi.ilet tjldsdnek napjdn is eloteriesztdst benytitani.
Elncik es az elnokhelyettes egyi.ittes akad6lyctztatasa esetdn testilleti [iles cisszehfv6s6ra nern

kerlilhet sor.

A meghfv6nak tartalmaznia kell az iiles helydnek- ds napj6nak. kezdesi idoponti6nak. napirendi
pontoknak a megieloldsdt es az eloter.iesztok nevdt.

A testi.ilet illesere. a tagokon kiviil. tan6cskoz6si joggal azokat kell rneghivni. akinek jelenldtet
.iogszabrily kotelezovd teszi, vagy akiknek a meghfvds|t az elnok. vagy 3 f6 k6pviselti
egyhangrilag a napirendi pontok megt6rgyakis:ihoz indokoltnak tartja, kiiliiniisk6ppen
szakmai hozz66rt6st ig6nylti, a nemzetis6gi kiizszolg:lltatissal iisszefiigg6, tov6bb:i a
testiilet jog szerinti miikiid6s6vel kapcsolatos jogos 6rdek6t 6rintri 6s megitelend6
k6rd6sekkel kapcsolatosan.

A vrllaszt6polg6rok a zart i.iles kivetelevel. betekinthetnek a testiilet eloterjesztdseibe ds
ii lesei nek jegyzokonyveibe.

A hozzdferhetosdgro I az e lncjk gondoskod i k.

AZ ULESEK NYILvANoSSAGA

l. A testiilet iildsei nyilv6nosak. A nyilvrinos iildsen brirki rdszt vehet. A zirt iildsen a
hallgat6sdg. a tan6cskoz6si joggal rneghivottak csak az iilesterem ki.ielolt helyein
fbglalhatnak helyet ds az iilds rendjdt nem zavarhat6k.

Z6rt tiles elrendel6sdhez a kdpviselok.ielenlevo tagjai tobb mint a f-eldnek az igenlo szavazata
sziiksdges. Z6rt tilesen kell rnegtiirgyalni: v6laszt6s. kinevezds. felrnentds. vezetoi megbfziis
adiisa-. illetoleg visszavondsa. fegyelrni eljdr6s rnegindit6sa" fegyelmi biintetds kiszabdsa ds
rill6sfoglakist igdnylo szemelyi i)gy tdrgyal6sakor. ha az drintett a nyilv6nos trirgyalSsba nem
egyezik bele. toviibb6 az osszeftrhetetlensdgi ds a kiti.intetdsi tigyekben. valamint ha torvdny
az tigyet drintoen a nyilv6noss6got kiz,6r.1a. ZArt iles tartiis6r6l a kdpviselo testiilet vita
ndlktil hataroz.
A testiilet z6rt iilest rendelhet el. ha nyilv6nos t6rgyalas i.izleti erdeket sdrtene.
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Z6rt iiles tart6siit bdrmely megv6lasztott telepiilesi cig6ny nemzetisegi kdpviselo
kezdemenyezheti.

Azitt tildsen a kdpviselo-testi.ilet tagiai. a jegyzi).jegyzokonyvvezeto. toviibb6 meghfviisa esetdn
az drintett ds a szakefto vehet reszt. Az drintett meghfv6s6t tcirvdny kcitelezovd teheti.

Nincs helye z6rt i.lles elrendeldsdnek ahatirozathozatal ide.idre. ha a napirend vitrija sor6n a
kepviselo-testi.ilet iilese ny i lv6nos volt.

A TESTULET MUNKATERVB

A kdpviselo-testtilet dves munkaterv alap.ian miikodik. amit az elnok. es a p6nziigyi, szoci6lis -6s kulturflis bizottsfg j6vrlhagyfsa mellett 6s/vagy javaslatfra terieszt elo minden dv
decernber havi testiileti iildsen.

A munkaterv tervezetdnek az ossze6llftiis6hoz javaslatot kell kdrni:
a testiilet tagiait6l,
a helyi nernzetisegi szervezetektol.
a nemzet i sd g szdmara szo I giiltatiist nytj to i ntezm enyek vezeto i t6 I.
Egydb szakdrtoktol.

A munkatervnek tartalmaznia kell:
az i.ildsek tervezett idopontj6t . napirendjdt. helyszfnet es pontos cfmet.
az egyes napirendek eload6it. s az elokeszteseben kozremiikodoket.
az eloterjesztds elkdszftdsdnek hatdridej6t ds f-elelosdt.
az egyes napirendekhez kiilon meghfvottak megnevezdsdt. azoknak a napirendeknek a
megieloldsdt. amelyek elokdszitesendl a cigriny lakosok rneghallgatrisrit frja elo.

A RENDES UT-BS NAPIRENDJE

l. A testiileti iiles napirendjere az elnok az iriisbeli meghfvo.i6ban tesz.iavaslatot.
2- A meghfv6 szerint napirend kiegdszitdsere. halasztdsdra. torldsdre b6rnrely kepviselo

javaslatot tehet.
3. A napirendi pontok sorrend.ie:

hatir ozati.i av as I atok.
kozdrdekij kdrd dsek. be.i e I entdsek. j avas I atok
tri.idkoztat6k,
egyebek.
A testiilet eld eloter.iesztest tehetnek:

a kdpviselok.
az elnok, ds az elnokhelyettes
a Penztigyi, Szociiilis - ds kulturiilis Bizotts6g Elnoke
A kdpviselo az i-ildsen az elnciktol. a helyi kisebbsigi iigyekben f-elvil6gositrist kerhet. amelyre
az erintett az Lilesen vagy legkesobb l5 napon beltil frrisban koteles drderni v6laszt adni.
A kdpviselo- testiilet tagla kerds 6re az friisban is benytitott hozziszokist a jegyzokonyvhoz
kell melldkelni. illetve kdrdsere a vdlemenyet rogziteni kell a jegyzokony"rro,

A TESTULET TANACSKOZASI RENDJE

l. A testillet iildseit az elnok vezeti. Akad6lyoztatiisa esetdn az elnokhelyettes elnokcil.
Az Njvt. 90. $-a alapj6n az elniik 6s az elniikhelyettes egyidejii akadflyoztatfsa eset6n, a

korelniik, vagy a p6nziigyi, szocidlis -{s kultur:ilis bizottsrig elniike iisszehfvja az iil6st,
tovribbri helyettesfti az elniikiit az iil6s levezet6s6ben.
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Az tiles megnyit6sa utiin. a.ielenleti fv alap.ian. az elnok meg6llapftia ahaldrozatkepesseget, nev
szerint ernlftve a tiivollevo kdpviseloket. Hat6rozatkdptelenseg esetdn az i.ildst 7 napon beliili
idopontban ismetelten cjssze kell hfvni.

Hat6rozatk6pessdg meg6llapit6sa ut6n a kdpviselo-testiilet az elnok javaslata alap.irin kijeloli a
jegyzokonyv hitelesitoit. ezek utdn eloterjeszti a napirendi.iavaslatot. melynek elfogadrls6r6l
a testiilet egyszer[i sz6tobbseggel hat6roz.

A napirend elfog5dasa utdn az elncik:
tdjekoztatirs ad az elozo i.iles 6ta trjrtent fontosabb esern6nyekrol. es eloterjeszti a le.i6rt
hatari dej ri hatdrozatok vegreha.i tiisriro I kdszttit .i e lentest.
e I oterj esztesenkent megny itj a. vezeti. lezdr.ia. osszefbg I a lj a.
eloterjesztesenkent szavazasra bocsiitia a hatirozati .lavaslatot es megrillapft-ia a szavazas
eredmdnyet,
biztosftia a testi.ileti tagok kozdrdekri kerdesek" bejelentdsek.iavaslatteteli jogrlt.
berekeszti az tilest.

A testi.ilet tan6cskoziisi.logot adhat a nern tanacskozasi.ioggal meghivottaknak. Eziigyben
egyszerii szotobbseggel dont a testiilet.

A napirend eloter.iesztoje szobeli kiegdszitest tehet az eloterjesztessel kapcsolatban. vita elott.
kdrdes teheto fbl. amelyre az eloterjeszto a napirend vitri.jrinak lezdrdsdig v6laszolni koteles.

A vita lezirdsdt kcjvetoen az eloterjeszt6 vdlaszolhat ahozzirsz6lasokra.
Az eloterjesztdsben szereplo ds vitiiban elhangzott javaslatokat az elnok egyenkdnt bocsiitja

szavazasra. Ennek sor6n a testi.ilet a m6dosit6 es kiegeszlto javaslatokr6l dont eloszcjr.
A testiileti i.iles rendjdert az elnok flelelos. de azt elosegiteni minden rdsztvevo feladata.

A TESTULET DoNTESEI

l. A nemzetisdgi onkorminyzat a nemzetisegi koziigyek intdzdse sor6n f-eladat- ds hat6skoreben
elj6rva hatdrozatot hoz, ciniilloan igazgat. tula.idona tekinteteben tulajdonoskdnt jrir el.
on6ll6an megalkotia a koltsdgvetdset es ezen alapul6 kciltsegvetesi gazdrilkod6st fblytat.

Ahatirozatokat napt6ri dvenkdnt kezdodoen folyamatos sorsz6mmal ds dvsz6mmal kell ellritni.
A hatarozatok .i e I <i I ese :

A Szeged i C i griny N ernzeti seg i On korrnii ny zata Kipv i se I o testii I etd nek
..........120..........(...............ho nap) hatdrozata.



l noxrnsHozATAr- szlnA lval

L A testiilet donteshozatal6b6l kizrirhato az. akit vagy akinek a hozzdtartozojftt az -igy
szemdlyesen erinti.
A kepviselo k6teles bejelenteni a szemilyes drintettsdget.
A kiz6r6sr6l az erintett kepviselo kezdemdnyezisdre vagy brirmely kepviselo javaslatara a
testtilet dont.
Akizart kepviselo ahatdrozatkdpessdg szen.rpontj6boljelenlivonek kell tekinteni.

A testi.ilet akkor hat6rozatkdpes" ha az i.ilesen a telepiildsi cigrlny nenrzetisegi kepviseloknek
tcibb rnint a fble jelen van.

A.iavaslat elfbgad6s6hoz a jelenlevo kdpviselok tobb mint a f-eldnek igen szavazata szukseges.
A sz,avat{s eredrnenyinek meg6llapft6sa utan az. elncik. a dontds szo szerinti elnrondiisfval.

ismdtli a hatdrozatot.
Minden esetben a testi.ilet megv6lasztott tagiainak tobb mint a f'elenek- minosftett tobbseggel

hozott- egyeterto szav azata szilksdges :

F.zen szabdlyzat rnegalkot6s6hoz. a Il. (5) elso bekezdesben fbglaltak eseten.
A kepviselo-testi.ilet a megbizat6s6nak le.i6rta elott. ndv szerinti szavazissal minosftett
tobbsegii dontesseI kimondhatia a f-eIoszkis6t.
Az elncjk sorozatos tcirvenyserlo tevdkenysege. mulaszt6sa miatt a telepiildsi Cigriny
Nemzetisdgi Onkormiinyzat Kdpviselo -testiilete - minositett tobbseggel hozott hatarozat
alapj6n - keresetet nyijthat be az elncik ellen a kisebbsdgi onkormiinyzat szdkhelye szerinti
illetekes rnegyei bfr6s6ghoz. az elnok tisztsdgenek megsziintetdse drdekdben.
A tulajdonost megilleto.iogosults6gokr6l a Kdpviselo-testi.ilet:it nem ruhSzhat6 hat6skorben
rn i nos ftett tcibbsegge I hataroz.
A Telepiilesi Cig6ny Nemzetisegi 6nkorrn anyzat vagyon6nak elkiil6nftett rdsze a
torzsvagyon. melynek kordt a kisebbsegi rinkormeinyzat testiilete 6t nem ruhilzhat6
hatiiskcirben minosftett tobbsdggel hat6roz rneg. tovilbb6 a korkitozottan forgalomkdpes
tci rzsv agyo nhoz tartoz6 v agyo n resze k es etd be n.

A TESTULETI UIBS JEGY ZoKONYVE

l. A testi"ilet iilesdroljegyzokonyvet kell kdszfteni. tovribbri hangf'elvdtel is keszitheto.
A jegyzokonyv magyar nyelven keszi,il.
A jegyzokdnyvetaz i.ildst levezet6 elniik es a testiilet Altal a kipviselok koziil kiielolt.iegyzokonyv

hitelesito irja al6.
A.iegyzokonyvet 3 munkanapon beli.il meg kell klildeni Szeged Megyei Jogti V6ros Cfrnzetes

lrojegyzojenek, mfg l5 napon beliil f-eltolti a tcirvenyessegi fbliigyelet fr6sbeli kapcsolattarr6
l'e I[iletire.

A telepiildsi Cigriny Nernzetisdgi Onkorm6nyzatot az Infbrmiici6s onrendelkezdsi jo916l ds az
informrici6szabadsiigr6l sz616 2011. dvi CXII. torvdny (tovribbiakban: Info. 1v.) alap.ian
kozziteteli kotelezettsig terheli a testi.ileti iildsei meghfv6i. el6terjesztesei. testtileti
i.il6sek .iegyzokonyvei. hozott hatirozatai. valarnint az ezek alap.i6n rnegkotott - netto
otrnilli6 forintot elero vagy azt meghalad6 drtdkf - szerzodesei tekintet6ben. amely
kotelezettsiget a Szegedi Nemzetisdgi Onkorrn6nyzatok T6rsul6sa szdmdra megki.ildve.
annak honlap.ian keresztiil teliesfti.



V.

A TESTULET TAGJAI, A KEPVISELOK JOGALLASA

l. A kdpviselok jogait es kcitelezettsegeit a Nemzetisdgek Jogai16l sz6lti 2011. ivi CLXXIX.
torveny. valarnint e szabdlyzat hat6rozza meg.

A kepviselo-testtilet tagf ai a nemzetisdgi iigyekben a cig6ny nenrzetisegek irdekeit kdpviseli.
A teleptiles i Cigany Nemzetisegi Onkonnanyzat tagiainak jogai. kotelessegei azonosak.
A kdpviselo-testtilet ki.ilon hatirozalban rendelkezik az elnok. az elncikhelyettes ds a kipviselok

tiszte letd ij1116 I ds ko ltsdgtdritdsero l.
Egliittmiikiid6si meg6llapoddsok megkiitrls6r<il, a Szegecli CNO K6pvisel6 Testiilete diint,

va5- 6truh6zott hat6sk6rben a P6nziigvi, Szociflis - es Kultrirflis Bizotts:ig cliinthet.
A k6pvisel6k, elniik 6s elniikhelyettes tisztelettdij jhr6l, egyiittmtikiiclti civilszervezetek

tdmogatdshr6l kizdr6lag a testiilet dtint, vagy 6truhAzott jogktirben 300.000,- Ft. iisszeg
6rt6khatirig a P6nziigyi, Szoci6lis -6s Kulturrilis Bizottsrig.

l.

A KEPVISEL6 JOGAI ES KEPVISEI-6 TOTPLEZETTSEGE

A Szegedi Cig6ny Nernzetisdgi Kdpviselii A 2011. dvi CLXXIX. tv.99. g. - I02 Q- 6nak
rendelkez6sei szerint gyakorolja jogait 6s teljesiti kiitelezetts6geit, tov:ibb:i:
A k6pvisel6k jogosultak nemzetis6gi kiizszolgiltatfs 6s k6pvisel6i munk6juk sor6n a
Szegedi CNO irocLljrit 6s az iisszes infrastuktrir:ilis eszkiiziik hasznrilatdra, tovibbd a
Szegedi CNO tulajdoniban l6vti g6pjrlrmiivet is.
Az irodriba ttirt6n6 korlitlan bejirfst, gephaszn:ilatot, kulcsot (tovribbrl a CNO
tu lajdonrlban l6v6 eszkiiziik haszn6lat6t) elniik kiiteles biztositan i.
A Szegedi Cigriny Nemzetis6gi Onkormhnyzat iisszes irott 6s elektronikus iratSba
betekinteni, valamint, helyben tiirt6n6 tanulm6nyozirshra minden megvdlasztott
k6pvise16 jogosult
Az iroda bels6 ter6ben a k6pvisel6k szem6lyes jogainak v6delme 6rdek6ben kamera
nem, miikiidhet. E szabiiyzat hatrilyossi vrihis6t6l szrimftva 30 napon beliil az irod:iban
elhelyezett kamerik leszerel6s6 r(il az elniik kiiteles gondoskod n i.
6. A szenzitiv adatok v6delme 6rdek6ben a k6pvisel6k, elniik, elniikhelyettes,
bizottsrlgi tug, ill. meghivottak szem6ly6n kiviil csak a Szegedi CNO K6pvisel6
Testtilet6nek diint6se szerint tart6zkodhat a Szegedi CNO szekhelyen levti irodrlj6ban 6s
annak el6ter6ben, tovibbri a vagyont6rgyakat tartalmaz| rakt6r helyis6gekben.

VI.

A TBSTULBT BIZOTTSAGAI

Az N.itr. l{}.f" $ (l) belitztllisc szerittt * Szegerli (iigrinv rrerrrzetis6gi iinkiirnr*rrvz*t {Szegerli
{,ll\{}} kepvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb 6s ereclm6nyesebb ellftasa 6rdek6ben 3
f6b6l 6116 P6nziigyi, Szocirllis - 6s Kultur:ilis bizottsigot hoz letre. A P6nziigyi, Szociflis -
6s Kultur:llis Bizottsrig (tovribbiakban Bizotts:ig) tagokat a Szegedi CNO k6pvisetti testiilete
vilasztja meg a Njtv. 88. g (1) bekezd6se alapjrin.

4.

5.
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A liizottshg a t'elarlafktir[hen eltikesiriii * testiilet diintdslt. .,\ nemzrtisfgi tinktrm:inlzal
tcstiilctc riltal l'iiruh:izott hatriskiir'lrcn rliintist hoz. c.jcgkiireben hozott tliintcs*it ir

ilcrnmtiscgi 0nkormiin.l'eat kepliscl(i-tcstiiletr:, kii;rgviilcsc feliihizsgrilhatia.
A bizottsrigut a nenrzetisigi iinkorrn:inl'z:it elniilidnek r.agv bilrrnelv hizottsiigi trrg inditvrinviira

iissze liell hir,ni.
A bizotts6g elnokdt ds tagf ainak tcjbb mint a I'eldt a kdpviselok koziil kell viilasztani. Az elnok. az

elnokhelyettes nem lehet a bizottsilg elnoke. tagia.
A bizottsiig hatiirozatkdpessdgdre ds hatdrozathozalalara a kdpviselo-testiiletre vonatkozo szabiilyokat

kell alkalmazni.
A nemzctisegek kultur:ilis iinigargatirslit r:r"i*tii

tiirr'Innvel iissehangharr ervcnvcsiteni kell
ntegl'clelii m ri r eliitl6si drdckekrt.

tiirr'6rrvi szahiilvoziis vcgrelrajtiisl soriln r
a nerttzetisi'gck kulturrilis rrutononrii.irlnak

;\z Fi.itr'. li)" $ (1) szerint hir:rtktzofr szolgi'rltatiisok cll:itrisir iigr'6brrr * sziiks6ges
intczkcdeseket, :r Szcgcili {'N0 l'0rrziigvi, Szociiiis *cs Kult*r"ilis llizottsiig:r -:itnrhiizoll
j ogkdirh*n * kczdcrn 6nvezi" tor':ib hri cgveztet6sckct I'rilr.trrt.

.t N.ifr'. ?7 $.(l).,\ ncmzctisigi iinlicrnriint'zat tcstiiletc a fclatlat- (.s h:rtiiskiil'6t a szcr"r'*il'c
( [iizottsf g,), atru hrizhl t.i n.
(2) ".\ nernzefisdgi iinkornr:lnvzuf testiilete uz rifr*hitzott lrat:iski'ir fehinfetchcn utasitris(
atlhat * hatirskiir gvrrkorlfs*hrlz. is e hataskiirt visszarulrh:rtiu.;\z ilfruhizoff hrrtriskiir
tor':i hb lteltt ru lt:izh::tir :i t.

..\ bixrt{s:ig teliigl'cli rr tcstiileti tliint*s ;rl*pirin tiirte nii liilirt'td'seket.

.ltruhfzott h*t:iskiirhen llll).|){X}.- Ft. alutti ki{izetdsckct, eszkiizbcszcrz*sckct {pl.; irodlszcr)
It'honyol it.iito ill., clszii m ol.

A Bizottsilg ritruhrizott hatisk6rben el6k6szti a szakmai diint6sekre vonatkozi tervezeteket,
tov:lbb:i diint a p6nzi.i gy i kifizet6sekr6l meghat irozott tisszeghat6 rig.

A kulturilis, EFOP, tanoda, sport 6s egy6b phlyhzati megval6sit6sokat koordinrilja.
A Bizotts:ig ftruhiuott hatiskrirben diint, az akibbi munk6ltatfsr6l: kiizfoglalkoztatfis,

takarit6i munkak6r, 6s egy6b projektek megval6stis{hoz sziiks6ges munkak6r(iik)
betiilt6s6r6l, valamint ezek (tiirv6ny szerinti) dijazds616l.

Az irodavezet6 munkak6r betiilt6s6r6l a kepviseki - testiilet diint.
A Bizotts6g az Elntikkel egyiitt r6szt vesz a kiitelezetts6gvillakisban, valamint utalvSnyoz6sban

6s az ezzel kapcsolatos elszimol6sban.

VII.

AZ ELNOK, ELNoKHELYETTES

1. Az alakul6 i.ildsen a telepi.ilesi Cig6ny Nemzetisdgi Onkorm6nyzat kdpviselo-testrilete a

tagiai koztil t6rsadalmi megbizat6sf elnokot. az elnok helyettesftesere. munk6j6nak segitdsere
t6rsadalmi megbizat6sri elnokhelyettest v6laszt.

Az elnok. ha nem teleptilesi onkormdnirzati kdpviselo. akkor koteles tan6cskoz6si joggal reezt
venni a kdpviselo-testiilet. illetoleg b6rmely bizotts6g nemzetisdget erinto napirendj6nek
targyalas6n, ideerlve azaft tileseket is.

Az elnok. a testtilet nirikoddsevel osszeftiggo f-eladatai ktilonosen:
Az elniik a testiiletet k6pviseli. Ennek elve szerint az eglsz CNO miikiid6s6t 6thatja,
tovribbri meghat{rozza. Az elniik a testi.ilet 6rdekeivel szemben nem j6rhat el, tovibb6 a
telj es transzpa renci6ra ttirekszik.
a tiirv6nyes miikiid6si rend 6s a k6pvisel6 testiilet diint6se szerint cselekszik 6s besz{mol

Az elniik kiiteles tflj6koztatni a kepviseltitesttiletet, az elniiki tev6kenys6ge sorin
tudomiisfra jutott, minden olyan kiiriilm6nyrril, mely a Szegedi CNO p6nziigyi 6s
minden egy6b mtikiid6s6vel kapcsolatban jelent6s6ggel bir.
A Szegedi CNO a nemzetis6gi kiizszolgriltatr{sok 6s a tiirv6nyes miikiirl6se sor6n a

hatisk6r cimzettje a k6pvisel6 testiilet. Az elniik minden esetben tiirekszik a

tisztess6ges, etikus eljrirdsra.

1.L



segfti a kepviselok munk6-i6t"

cisszehivja- ds vezeti a testiilet iileseit.

kepviseli az 6nkormdnyzatol a testiilet iiltal meghatirozott iigyekben.

al6ir.ia ds rnegkiildi a testtilet [lldseirol kdsziilt.iegyzokonyvet a megyei kormdnyhivatalnak ds

a telepi.ilesi jegyzonek.

kapcsolatot tart a telepi.ildsi onkormdnyzat polgdrmesterdvel. jegyzo.ievel. a telepiildsi
cinkormdnyzat bizottsriginak elndkeivel. erre ndzve meghat6rozhato rendszeres. egyezteto
rnegbeszd lesek kezdemenyezese.
dont az iitruhiizott hat6skorbe tartozo kdrddsekben.
koteles rdszt venn i telepi.i lesi onkonniinyzati kepv i selo-testi.i leti i.i lesei n.

l. Az elnok koteles legal6bb havi egy alkalommal fbgad66rat tartani.
Az elncik tigyfelfogadds6t. helydt. idopontiAt a telepi,ilesi cigany nemzetisegi onkorm6nyzat

szekhely hirdeto tabl6j6n j6l l6that6 helyen ki kell fi.iggeszteni.
Az elnok helyetteftesere. munkajanak segitesere a testtilet elnokhelyettest valaszt.
Az elnokhelyettes. az elnok akadrilyoztat6sa esetdn ell6tja az elndk f-eladatait. illetve rcndelkezik

annak j ogositvdnyaival.
Az elnokhely'ettes a feladatat t6rsadalmi megbizat6sban lada el.

VIII.

4. TELEPULESI CIGANY NEMZETISEGI oNXONTVTAXYZAT
KOLTSEGVBTESE, VAGYONA

I. A telepi.ildsi Cigriny Nemzetisdgi Onkorm6nyzat rnrikoddsdnek pdnziigyi f'eltdteleit az allbbi
fb116sokb6l biztositja:
az iillan't ko lts6gvetds i tdmogatdsa.
egydb t6mogatiisok.
saj6t bevdtelek. vril lalkoziisi bevdtelek.
vagyon6nak hozaddka.
adom6nyok"
iitvett pdnzeszkozok.

A telepiilesi Cigriny Nemzetisdgi Onkormdnyzat tula.idon6t kepezi mindaz az ingatlan- ds ing6
vagyon, amelyet jogi-. magSn- es termdszetes szernelytol. brirmilyen jogcimen a tulajdon6ba
adtak.

Az 0nkormAnyzat olyan viillalkoz6sban vehet rdszt. amelyben a felelossdge nem haladja meg a
vagyon i hozzijirul|sa rn drtdkdt.

Tula.ldonosi jogok gyakorlSsa.
Az onkorrnanyzat vagyona a cig6ny nemzetisdgi koziigyek elkltrisrit szolg6lja.

IX.

ZAF(O RENDELKEZESEK
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1. Jelen SZI4SZ a kihirdet6s6t kiivetri napon l6p hatilyba 6s azzal egyidejiileg a 2019.

evben elfogadott 57,12019(XLl2) szimrt hathrozatixal elfogadott SZMSZ a hatilyirt
veszti.

A kepviselo-testi.ilet sztikseg szerint. de legalabb 2 dvente f-eliilvizsg6l-ia az SZMSZ-I.
AzSZMSZ melldkleteinek folyarnatos vezeteserol. kiegeszitdserol az elnok koteles gondoskodni.
Jelen SZMSZ megtekintheto a Szegedi Cigany Nernzetisegi Onkormanyzat szekhelyen (Szeged.

Rrik6czi u.l l. szdm).

Melldkletek: l. A kdpviselotesti.ilet ndv.iegyzdke ds a nemzetisdsi onkorminvzat
korbd lyegzoj dnek lenyornata

Jelen Szervezeti 6s Miikiid6si SzabaAlyzat elfogadrisrit 6s hatilybal6p6s6t kiivettien, a
Szegedi CNO K6pvisel6 Testtilete, megkiildi rij szmsz-6t az iisszes egyiittmiikiid6si
megillapodrist kiitiitt, tovribbri 6rv6nyben l6vti egyiittmiikiid6 partner6nek, ill.
t6rsszerveknek.

A fentiekben emlitett Atirat, hiteles formiban (al:f,irva 6s leb6lyegezve, szkennelve)
elektronikus 6s postai riton tiirt6n6 l0 napt6ri napon beliili megkiid6set, az elniik
feladata 6s kiiteless6ge.

x.
ETIKAI ATANIASOX

A szegetli CNd demokratikus m6tlon megvilasztott testiilet, a nemzetis6gi kiizszolgdltatdsok

kiizfeladatok elLitrisrira. A kiizbizalom erkiilcsi terhe alat v6gzi tiirv6nyben meghatirozott

feladatit. Ennek jegy6ben tiirv6nyben konkr6tan nem, (vagy cask r6szben) szabrilyozott

helyzetekben erkiilcsi (6s bizonyos szempontb6l jogi) kiitelezetts6ge minden k6pvisel6, elniik 6s

alelniik, tov6bbri bizottsigi elniik r6sz6re a tisztess6ges, "a j6 erkiilccsel nem ellenttites",

embers6ges, adott helyzetben elvirt, htlithatfi, eljirisra tiirekedni a ttirv6nyess6g betartisa

mellett. M6g abban az esetben is, melyekben egy6bk6nt jogi szempontb6l nem vitathat6, de a

fentebb emlitett valamennyi 6rt6kkel ellent6tes lenne.

A Szegedi CNd felatl atai elv6gz6s6ben, informici6t, felviligost:ist, tovf bbri egy6b szakmai

segfts6get k6r, 6s kap fllami szervektril. Ez azonban nem irinyuthat a Szegedi CNO tiirv6nyes

miikiid6s6nek keretein beliil jogos 6rdekeire tekintettel illet6ktelen trefolyisol6sira, vagy

kiizvetlen beavatkoz:ls:ira (ide nem 6rtve a tiirv6nyben meghatLrozott m6don tiirv6nyess6gi

vizsgilat, stb.)

Kiiliinleges jogrendben jogi szempontb6l nem vitathat6, de a Szegedi CNO alap6rt6keivel,

tirsadalmi rendeltet6s6vel, miikiid6si elv6vel, ellentrites, indokolatlan tovf bbi kiriv6an

okszeriitlen elniiki tliint6ss(ekk)el szemben a Szegedi CNd k6pviselti testiilet6nek valamennyi

k6pvisel6je m6ltatlansigf.t fejezi ki a m6ltatlan eltinyiiket szerzii int6zked6sekkel szemben. A

kiiliinleges jogrend a20ll.6vi CXXVIII. szimri katasztr6fav6delemi tiirw6ny tanuls{ga szerint,

ttibbek kiiztitt; a katasztr6fa elhrirftisira, 6s a ment6si tev6kenys6gre vonatkozilan ir el6

kiitelezti fefadatokat Allamigazgrtdsi szerveknek, ill. ennek megfelekien rendezi az elhfrtishoz,

ment6shez 6s egy6b szempontb6l sziiks6ges 6llami feladatokat igazgathsszervez6si szemponb6l a

megszokott "normfl :illapott6l elt6rd m6don" sziiks6ges 6s arinyos mertekben 6s ideig. Az Njtv.

rendelkez6se szerint, ilyen esetben egy6bb szab6lyozds hiinyiban a telepiil6si
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iinkorminyzatokra vonatkoz6 rendelkez6sek alkalmazand6k. Ez alapjfn a fennill6 idiire az

elniik gyakorolja a k6pvisel6 testiilet hatiskiir6t. E szerint az elniik diint6s6nek (pl.: tinmaga

r6sz6re meg{llapitott tiszteletdij) jogszeriis6ge nem vitathat6, azonban a nemzetis6gi

vflaszt6polgdrok 6rdekeit k6pvisel6 k6pvisel6 testiilet valamennyi tagla felhivja a figyelmet az

elniik erkiilcsi felel6s6g6re. Ugyanis a tiirv6ny lehet6s6get ad erre, de semmilyen ktiriilm6ny,

teljesitm6ny ezt nem indokolja, m6ltatlan el6nytik megszerz6s6nek litszatit keltik, tovdbbi

tisztess6gtelennek 6s erkiilcstelennek tartja, ha jogszabilyban nem iitkiizik akkor is. A k6pvisel6

testiilet tiibbs6gi rllkispontja, az eddigi tapasztalatok szerint, a nemzetis6gi iinkormdnyzatok

nem vesznek r6szt az illlami irinyitis al6 vont elh6rft{si 6s ment6si munkilatokban. A

nemzetis6gi kiizszolgfltatfsok jelenttis m6rt6kben sziinetelnek a kiiliinleges jogrend alatt.

Ennek okin a testiilet erkiilcsi alapon elvdrja, hogy ilyen esetben ne diintsiin az elniik iinmaga

6s mis r6sz6re sem tisztelettdij kifizet6s6r6l, m6g akkor is ha erre tiirv6nyes lehet6s6ge van (ez

semmilyen m6don nem kapcsol6dik a vesz6ly elhrlritisrihoz).

Tovribbf k6rje ki a testiileti tagok v6lem6ny6t elektronikus levelez6s formflydban a diint6s6r6l,

az mellett, hogy erre vonatkoz6 jogi szabilyozis, kiitelezetts6g nincs, mivel a j6 erkiilcs 6s a

tisztess6ges eljrir:is ezt kfvinja.

A tiszteletdij nem lehet tiibb, ttirv6nyben meghatirozott m6rt6kn6l (kdztisztvisel6i

illetm6nyalap k6tszerese) az elniik szilmhra.

A Szegedi CNO feladatait rigy vlgezze, hogy keriilje a tisztes6gtelen, jogosulatlan 6s m6ltatlan

egy6ni el6nyiik megszerz6s6nek l6tszatht, a j6 szind6k mellet is.

A vagyonnal val6 gazdilkod:is 6tl6that6nak kell lenni.

Valamennyi k6pviselti, elniik, alelniik a partneri egyiittmiikiid6sre tiirekedjen.

Minden k6pviselci, elniik, 6s alelniik erkiilcsi 6s jogi kiitelezetts6ge, hogy a Szegedi CNO

miikiid6se sorin tudomisira jutott biincselekm6ny eset6n a sziiks6ges feljelent6st megtegye.

Minden 6rintett emberi kiiteless6ge megel6legezni a j6 szrind6k felt6telez6s6t a m:isikr6l

munkdlya sordn. A kiiziis egyiittmiikiid6s6rt az elvrlrhat6 m6don mindent meg kell tenni.

Szeged. 2021 . November 12.

Nugy Mih6ly
elnok

Rhcz Ldszlo
elnok-helyettes

1.4



Rostiis Siindor
kdpviselo

Jakab Jozsef

kepviselo

LadrfuryiLiszlo

k6pviselo
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sz. melldklet: A kepviseltitestiilet n6vjegyzeke 6s a nemzetisdgi iinkorminyzat
kiirb6lyegztij 6nek lenyomata

A Szegedi Cig6ny Nemzetisdgi Onkorm6nyzat ndvjegyzeke:

Nagy Mih6ly elnok
Rhcz Ldszl6 elncikhelyettes
Jakab J6zsef kepviselo
Rostiis S6nclor kepviselo
Ladrinyi Ldszlo kdpviselo

A Szegedi Cig6ny Nemzetisegi Onkorm6nyzat I db. kdrbdlyegzo.idnek lenyomata:
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