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Elnöki határozat

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tönreges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar áliampo}gárcrk egészségének és életének megóvása
órdekében a 4al2a2a. GII.1 l ") Kormanyrendelettel kihirdetett veszéi,vheiyzetre tekintettel, és a
kataszírót"avédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóió 2011, évi
CXXVfi. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szegedi Román l.Jemzetiségi
Önkormanyzat elnökeként, a testület tagjair-al egy,etérlésben az alábbi határoz,atokat hozom:

29"l202a.{IV.30. i Szegedi Román ÖK ehtiki határozat

Tárry: a2ü2a. évi fe|adatalapú támogatás teruezett íblhasználásról

Határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzatelnökeként a2020. évi feladatalapú
támogaúás terltezett felhasználásról az 1. sz. melléklet szerint határozok

Szeged, 2a20. április 30

Szegedi
Alberr János

Nemzeti ségi Önktlrmányzat
e lnöke



Melléklet: a 29.12a2a.íIV. 30" ) i Román Öt< etntit<i határozathoz
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