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Jeryzőkönyv

Készült 202a. március 12-én 17 órakor, a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat
nyilvános ülésén

Jelen vannak:

Albert János- elnök
Albert Barbara- elnökhelyettes
Albert Barbara Andrea- képviselő

Ülés helye: Nemzetiségek Háza (672t Szeged, Osztrovszky u. 6.)

Albert János:

Köszönti a résztvevőket, majd megállapítja, hogy a testület lratározatképes.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Albefi Barbara Andrea képviselőt.

Albert Barbara Andrea a jelölést elfogadja.

Albert.Iános:

Megállapítja. hogy más javaslat nincs, majd a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét szavazásra
bocsátja.

A testiilet 3 igen szavazattal elfogadta Albert Barbara Andreát a jegyzőkőnyv hitelesffiének.

20./2a20.(|II. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasáása

Határozat

A Képviselő testület 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Albert Barbara Andreát a jegyzőkönyv
hitelesítőjének.

Albert János:

A mai közgyűlésre az alábbi napirendi javaslatot terjesztem elő:

1. Elnöki beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről
2. A 2019. évi e|őirányzat-módosítás
3. A2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása
4. A20I9. évi működési támogatás elszámolása
5. A19.12020.(1I. 12.) Szegedi Román ÖK határozat módosítása
6. Megállapodás a Szegedi Nemzetiségi Önkorm ány zatok Társulásával
7. Egyéb
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Majd felteszi a kérdést, hogy a napirendi pontokat elfogadja-e a képviselő testtilet.

Az elnök megállapítja, hogy a képviselő testület 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi
pontokat.

2L.í2O28.$II. 12.) Szegedi Román ÖK
Tár5,,: A napirendi pontok elfogadasa

Határozat

A képviselő testület 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendek tárevalása

l./napirendi pont:
Elnöki beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

Albert.Iános:

Az utolsó ülósünktől az alábbi rendezr,énveken vettünk résá:

l- Apátfalva - farsangi bál
2- Makó - Márciuska és nőnapi ünnepség a Makói Ronrán Nernzetiségi Önkormányzaí

szervezésében

Ezeken a rendezvényeken lehetőségünk volt találkozni a megl,ében élő román közösségeknek a
tagjaival és az adott helységeknek a képviselőivel.

3- Szegeden - a nemzetiségek bá§át tartották, ahol a hézigazda azUkánNemzetiségi
Önkormányzat volt.

A bálon lehetőségünk adódott, hogy iobban megismerjük a többi Szegedi Nemzetiségi
Önkormány zat kultűr áját. szo kásai kat é s n épvi se l etüket.

Szerintem a legfőbb esemény. anrin részt vettünk az a Szegedi Nemzetiségi Önkomrányzatok
Társulásának ülése volt. ltt lehetőségünk adódott megismemi és tapasztalatot cserélni azokról a
közös problémákról, amik a működésünkben. a nemzetiségünk és kulturális identitásunk megőrzését
elóre segítik. Ugyanezen az ülésen közölték velünk, hogy a társulat elfogadta társulási kérelmünket,
valamint kéri, hogy írjuk alá az ezze| kapcsolatos társulási szerződést.

Albert János:

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e.

Kérdés és ószrevétel nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következőhatározatot hozta.

Lz.naza.GII. 12.) §zegedi Román ÖK
Tár5r: Elnöki beszámoló azelőző iilés óta törtérrt eseményekről.
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Határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testiilete tudomásul vesziazelnöki
beszámolót az e|őző ülés óta történt eseményekről.

2./napirendi pont:
A 2019, évi előirányzat-módosítás

Előterjesztő: Albert János elnók

Elnök: az írásos előterjesztést a képviselő társaim elektronikus úton rnegkapták.

- a SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája készítette el részünkte az 2019. évi
előir ány zat módo sítást, melyet átkül dtem önö knek e -mai lben,

Az előirányzat módosítással kapcsolatban kérdés" észrevétel van-e.

Kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a határozatijavaslatot.

A testület 3 (három) igen. 0 (nulla) nem. 0 (nulla) tartózkodás mellett a következő határozatotllozza:

n.nazl.(|rl. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: 2019. évi előirányzat módosítást

atározat
A Szegedi Román Nemzetiségi Onkormányz,zt elfogadja az 2019 évi előirányzat módosítást a
melléklet szerint.

A hatát o zat hatályb a l épé sének i dej e : azonnal.

3./napirendi pont:
A 2018. évi feladatalapú támogatás elsámolasa.

Előterjesztő: Álbert Jáno,g elnök
Az írásos előterjesáést a képviselő társaim elektronikus úton megkapták.

Elnök:
Március 15-ig postázni kell a2018. évi feladat alapú támogatásnak az elszámolását. Az elszámolás
két részből áll, egy Ész táblázatos beszámolóból, a második rész pedig egy szöveges szakmai
indoklásból álló beszámoló. Elkészítettem. majd egyeztettem a SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodájával. A beszámoló pénzügyi elszámolást táblázatát a múlt héten aKözgazdasági
Iroda szakmailag j óváhagyta.

Albert Barbara:
Mivel a 2018. évi feladat alapú támogatásról van szó, mi nem tudunkbozzászőlni, ez a leköszönő
képviselőknek lett volna a íbladatuk. Mi nem tudjuk. hogy mire használták ezt atétmogatást

Albert Barbara Andrea:
Egyetértek kópviselő társammal

Mivel több kérdés, javaslat és észrevétel nem volt, szavazásra teszt fel a határozati javaslalot.
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A testtilet 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodas mellett a következőhatározatothozza:

24.12020.UII. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárry: A 2018. évi feladatalapú üímogatas elszímolrása és az ezzel kapcsolatos beszámoló

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat határozatban fogadja et a 2018. évi feladat
alapú támogatás felhasználásátn elszámolását és az ezzel kapcsolatos elnöki beszámolót.

Abatározatbatálybalépésénekideje:azonnal.

4./napirendi pont:
A20|9. évi működési támogatás elszímolása

Előterjesztő: Albert Jáno,s elnök
Az írásos előterjesaést a képviselő társaim elektronikus úton megkapták.

Elnök:
Március 15-ig postázni kell a 20|9. évi működési alapú támogatásnak az elsámolását. Az
elszámolás két részből á1l, egy rész íáblázatos beszámolóból. a második rész pedig egy szöveges
szakmai indoklásból álló beszámoló. Elkészítettem, majd egyeáettem a SZMJVÖ Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodájával. A beszámoló pénzügyi elszámolási táblázatát a múlt héten a
Közgazdasági Iroda szakmailag jóváhagyta.

Elnök: kérdés, vagy észrevétel van-e.

Albert Barbara:valóban ugyanaz a megjegyzésünk van mind az előző napirendi pontnál,

Több kérdés vagy észrevótel nem volt, szavazásrateszi fel ahatározatijavaslatot.

A testület 3 (három) igen. 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következőhatítrozatothozza,,

25.1202a.GII. l2.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A20I9, évi működési támogatás elszámolása és az ezze| kapcsolatos beszámoló

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat határozatban fogadja el a 2019. évi működési
támogatás felhasználását, elszámolását és az ezzel kapcsolatos elnöki beszámolót.

A határ o zat hatályb a l épé sének i dej e : azornal.

S./napirendi pont:
A 19 . l2020.(1I. 1 2.) Szegedi Romián ÖK ítatlrozat módosíása

Alberí János:
Tisáelt képviselő társaim az előző ülésen a 19.12020.(lI. l2.) Szegedi Román ÖK határozottal
kapcsolatban az alábbi e-mailt kaptam (átkányítoítam önöknek az e-mailt) :

,,Ircldánk pénzügyileg nem ellenjeg,lezheti a telefonkészülék és előJizetés vásárlás megrendelését,
mivel a stabilitósi törvény hatályába ütközik. Á 2011. évi CXCW. tórvény 8. §. szerint 365 napot
meghaladó részletJizetés adósságot keleíkezteíő üg/letnek számíl, valatnint a 10.§ (5) bekezdése
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,gzerint az önkormányzat saíát bevételeinek 50 %-át sem haladhatja meg a.fizelési kötelezettség. A
Romón l,{emzeíiségi ()nkormtinyzaínak nincs sajáí bevétele. "

Egyeztettem és az alábbi megoldást találtuk:
- a íelefonokat ki.llon vásároljuk
- a hűségidőhóz katat előfizelés nem minősül részletJizetésnek, teltál ez nem ütközik ct

Stabilitási tórvénv eI őírás ába.

Alberl Barbara: ez a megoldás megtblel nekünk, ezért módosíduk ahatírozatunkat.

Alberí János: kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e kérdések. észrevételek.

Kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következő határozatothozta,

26.Da2O.QII. t2.) Szegedi Román ÖK
Tárry: Telefon vástárlás és előfizetésí szerződés megkötése

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jóváhary 2 darab Huawei
P30 telefonkészülék vásárlását, elfogadja a Vodafone mobil telefonszolgáltatő áraján|atát
( 19.980 Ft. kettő darab telefon és internet előíizetés) valamint meghatalmazza Al|bert János
elnök urat az előfizetési szerződés aláírására.

6./napirendi pont:
Megállapodás a Szegedi Nemzetiségi Önkomrányzatok Társulásár,al

Előterjesztő Albert,Júnos elnök
Az írásos előterjesxést a képviselő társaim elektronikus úton megkapták.

Elnök:
Tekintettel arra, hogy önök is részvettek a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának
ülésén, nem fogom részletezni az ottani megbeszélteket. Szeretném emlékeztetni, hogy mindannyian
egyetértettünk azzal,hogy ez a megálapodás csak hasznos lehet részünkre és közösségünkre.

Albert Jónos: kérdeú, hogy ezzelkapcsolatban vannak-e kérdések, észrevételek.

Kérdés és észrevétel nem volt. szavazásrateszi fel a határozatijavaslatot.

Megállapítjq hogy 3 igen szavazattal a következő hatÁrozatothozta.

21.Da2a.$ll. 12.} Szegedi Román ÖK
Tárry: Megállapodas a Szegedi Nemzetiségi Önkormrány zatokTrársulasával

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat képviselő testülete jóváhagyja, elfogadja a
Szegedi Nemzetiségi Önkorm ányzatokTársulásával a megáIlapodást. Yalamint
meghatalmazza Albert János elnök urat ennek aláírására.
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Egyéb tfugya|ni valók

Albert János:
Tisztelt képviselő társak az elmúlt években részt vettiink több olyan szabadtéri rendezvényeken, ahol
a rendezők nem tudtak biaosítani megfelelő felszereléseket, ezzel kapcsolatban már egyeztetttink és
vásároltunk egy összecsukható aszta7t, székeket és napernyőt79990 Ft értékben. Az lenne a kérésem,
hogy hozzunk haározatot ennek az összegnek az eLszámolasrára. Az összeg a működési tamogatásra
legyen elszámolva.

Kérdés, észrevétel a rendezvónnyel kapcsolatban van-e.

Kérdés és észrevétel nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következőhatározatot hozta.

28.12020.QIl. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: 79.990 Ft elszámolása (sz.szám: '4.06600150/3750/00005)

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzatképviselő testülete jóváhagyta: ery
összecsukhatő asztal, székek és napernyő vásárlását 79.990 Ft. értékben, valamint ennek
elszámolása a2020. évi működési támogatás terhére történjen.

Albert János:

Egyéb targyalrll valók nem merültek fel.
Megköszöni a mai munkát.

Az ülést berekesái 18 óra 17 perckor.

.&U* O:Tt-v-.*,_.
Albert Barbara Andrea
j egyzőkönyv-hitelesítő

János
elnök
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1; syeh iir ta"l: ]|}{im7-üí2.k,;t!

Ífü*ir.lél i C€ h,ú árwtl péa;e:r:*íicijk éss:tst, n
hrürk6ú&§ cÉlú bcyetr}*h fi:lpsrn
F iwalid r or*§,ti bc v ót ebtl,

í!lá:§ őx,i p ón:n§radvt:n}} Í&ánvh*.lóa: lt
Műkődási ttha
I,'t lhtt bnll:tir i ct}lru

t'trgxngÁrariri ber,ókl*h, ösarcln
§ Zry td i E ll u ú n :\ ux ytis t"g i Űn * a mlrí a y ;a t bx lt:l e! c, il:it i*ien

Kiadáso&
§tsiTÉ{yi il_rtlatÉ§
l,Jtunkadói j,áfirók
Ddag' kiadás
ú@' jdwű kiadá§§k
Támqea;i* drt. P{adág
Fénaesrkóz áladás müt.ódasi c6lr*
B8n l}*i:á§
Fdürílás*
Fslú}ítee*, $aa
T wvaz&l ínar§dv:áay w8dlrfl€,íuy r:a:lali*
Cawld'bk

Kia.&á*ak tlgazegen

l t},l{J

l {rfu

2 t}tí}

&

ü
7lt$Í,}

l §.}f
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3 38É
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3§§
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Melléklet: a 24./2020.(lil. 12.) Román Ök határozathoz

,"""-|,-,*-...i.,, 
I**,l

.,.,| .... ..-.-.-"..,-,,=,_.,, 1,--,

l,
l.-.._
|.-. --|.

,14 l.

"l I

l ..,.-.,.....,,-,_,..,-,,,.-,...
L

?., sr. mtllÉklct

ttít§ltpndö a Tárnogatói ükiratban foglaltak alapján maximum Z oldal terj*delernben.
Á táiÉknfiatónak tarta|maania kell ffE g§ve§ tartalmi elemeknél a kapcsolódó határozatok sorszámát

*KÉrjük 
f;Éiri útct{,1. aíáhúrárial *gye{elmüen r,eglelol.tt. hogy ielett Szgtr*;i táiÉftüztatn ZCI],9. evi

,rtüködesi táltog*tdr v;g,y, 2ül§, evi feígdataláp,ú táí],}ügaias {elhlrználára.ól kerút-e benyúitásra.

l{edverményelÉtt neve Slegedi É*rnán l§emzetiségi ÖnkormÉnyrat

§rÉkhelv település: §r*ged

§rÉkhely irányítósrám
5rékhely körterület, házsrám: 5r*ntnáromrag u. 75/E/5

Lerrelerési cím tele pülés; 5ze.q*d

Leveleeési tím irányitdszárn : §77 1

LevelerÉgi cím körterület,
házsrárn:

l;latai út ]-24

Kedver rnényerett törvényet
kÉpviseltjiel

,díbert János elr:.it

X*pcsolattartó neve: ,e.i bprt .,| ó n o s e lt_.it

Kapcsolattafi ó elÉrhetősÉge

{telefonlrám):
+fü ]0 T§8 5]j.:I

MegítÉlt t ámogatási örsreg

{Ft}:

]-.2B3.3rü

11

L

ffi

ffi

§rakrnai tájékoztató a ?019. évi működési támogatás / 2018. évi feladatalapú
támoeatás * felhasrnálásáról



A Sregedi Rt:mÉn }cerneetisÉgi &nkorményzat résa,Ére a Tárnogatú által 2fi18-re rneeítélt ]".i'B3"35Ü Ft

íeladat alapri tárncgatÉ* az Ünkorrnányeat ar alábbire hasanáite fel"

5,1zox8,{l1.14}5regedi Rpmán ÓK határolat:

{silehb r*ndeerd,nyek é* feladat*k seeruerésÉnelc lebcnyolítása
- vízkeresrtih*gyorrrárryair
- 6yulal kézóstÉgnek ro,rnán nyefuű előadál
- ftrlyóiratelűfiuetÉs

23,/1B18.{Vlll.).3}5zegedi Román 0K határorat;

dr. Fetrusán Gyrirgy Kgssuth{alr€§fiJ rremíeti§Égl nap meg*zerverésével. slínvcnaias *l6adásórml
hozrájárult a rendezvÉny *ikerÉher, a l,rlagyarnrrrág*ln Élő ramánokan kívül námes me6yóI nernuetiségű

rÉ:xtvev6k v*ltak, yalamint irépvise}ték magu{mt É rnagyaro.szági rornán magykövettég. sreg*d! Él gyutai

konrulátus" illetve a fiomán §ulturáiic lntÉret, figyelembe vÉve a fentieket munkáiiiért jut*}pmban rÉse*ült-

31-/l0t§.{fi .2llfu***di R*rrrÉn Ö* határoret:

tánmgatási díiba* rÉszerült dr íucin Miheela, az §3TE fi*rmán Hyelv És lradalarn TanszÉk uezetőj,e, A |asi-barr

tfirt§tt nernretköli rgrflán yonatknpású konferencián vett rÉEzt, ami ha*nosnak minösült, mivel sikerült

töbh er.rrópai or*zágrrkbart ,É|ő rrmán nemrttitÉgü képviselővel találkrrrni És rnegbeseélni, hagy rlÉlxk
fuog:y*n aldjÉk meg a r§ífián nyelrr És ku}túra rnryörzÉtét.

3§. í1&rS. {il. ar"! §regndi §nmán fifr hxtárurrt:

a fonviet*ire*- tgy*ittÉlé: konyunyarnt*tál - Tisra Press nyomdt| va|arnint dr- Burio Mihaeltt, ar §lTE
Rornán filFlv És ]roda|pm TanErék vereteiÉt bíztuk meg a könyv saerke,sttÉsÉyel"

{.1J!üt§.{Xl,tl§r*gedi Rnrnán ÖX hn€rn:et:

ertnek al Élmrk kiernelkedő esemÉnyei vnltak, az ónkormánpeat tagjai szárnos rcndezvényt §ikeregen
meglrery€ltek És l*bcnyrlítattak, f{em kis túlzá:saí lehet rn*ndani, hogy aa eseményeir srempontiából er
aE áv rrtrlt a |*getedrnÉnyelebb. Tekintettel a furrtiekre megktiszóniúk tz ú*korrnányeat ta6jainak es a
tevÉkenysÉgü k e lism*Éseril a nyagi j u ta l omba n rÉseesítjriik.

üátum: §zeged,Zillü" február 18.

A l{edvezrnény*u§tt képvisetöjének vagy az álürla meghata|nnaz*tt teernélyfiek ar al,áil,ása

A Hedtrprn_rény€lÉfi bélyegeöi* ne k íenynrn ata :

3
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Melléklet: a 25.12020.űil. I2.) i Román Ök határozathoz

J

-----]:j:

2, st" mellÉklBt

§zakmaitá!ékoztató a 20.19 évi működésitámosatás / 2018. évi feladatalapú
támogatást felhasználásáról

fiitöltpnd$ a Támogatói ükjrathan fcglaltak alapján maximum Z oldal teriedelemben.
A tÉiéknztatdnak tartalrnarnia kell áÉ ésyÉ§ tsrtalrni elemeknÉl a kapcsolódó hetározatnk mr:zárnát"

*KÉrjúk gÉpi úton, aláhúrással egyÉrtelrnűen nregjelófni, hogy ielen Szakmai tájékartató 2ú].9, Évi
rnüködÉgi tÉmngatás vagy 2S18. évi felgdatalepú támagatás felhasználásáról kerúl-e benyú}tásra.

KedverményeIPtt neve; §zagedi Román NemretirÉgi Önkormányzat

§rékh*ly település: §zeged

§rÉkhelv irányítórrám 07Z5

Srékhelv kórterület, hársrám: Sr*nt,rárorrt sag u 75l Erl5

Levelerési círn települét : 5rP.qÉc

LevelerÉd cim irányító:rám
{evelerÉti círn körterület,
hársrám:

lylts}rái i,t 124

l{edver rnényerett törvényes
képviselöie:

Álbert János elnök

Kaptsolattartó neve: ,&[bert jÉnos elngx,

Kapcrolattartó elérherősége

itelefonrlám):
+lt:i l,'1 .7Íla i-i i l

MeeítÉlt tárnogatási össreg

{Ft}:

t ü4ü üü0

13
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A §reged} Rornán NemeetisÉgi Snkorrnányrat rÉszÉre a TámogatÉ áFtaN iül§*e rnegítÉlt l, ílilír. í}íi§ §t.
rnűhódégi támrrgatást ar Önkgrrnányzat áves miilt§dÉtÉvel kótvetlenül óss:efú§§iő kÉltsegetr fedelésÉ{e

fuasrnrálta fel.

t.. §gci koit)eEe{..

. ny$íntátási/ffnymásaiásiköttlee"

" kikúldeté*k,

" künywásárlás.
r foboói.rate§öfizetÉs,
. pc*aköltsÉp
. park*léS,

!, i{enikiu.;lr killseÉ*k.

§. /ls!s" ll. 1s.l §lrydi Rgnlán Ör határmat:

táma§atás a Rókus ll- átalánal lskala Kleberrbergi Hag:pmánygkÉrt Alapitványa rÉ*Ére 50, üü§ Ft-os
terh*ikai fej§esztásre s*tnt ri==zeget, az irkala álta| be*aerrett e*rközöket rendsueresen haxnáljuir ctt
tartgtt prograrnjaink *lka lmával-

6. lEüX9. {l. 16.} §c€§sdi Bamán ÖK haÉrqrat:

ilgtebnir vá:árlás, sdmítógépünk meghibárudá:a rniatt. többsltir vglt saervieben, *kat kóltöttünk a
javitástra, arnnban bebilonyasodott. hogy a ráfnrdítand*,iis*egelr ellenÉre lern lesr ho:s:útávon
rrregbíahatúan rnük§dőkÉpes.

§.Éü19" {|. 16.} "} SrerpdiRolnán fifi határoeat:

renderrrÉnyslerverÉs a Ramán Kuttúrc fflapján, arnely február l*jÉn sikere=en Eárult. 47 :regedi r*mán
polgár & í7 rnagyarnrsdgi, illetve ngrnártiai egyÉb rneghíttott jelent meg" Minden VlP m€Bt!fiett§í,k
{budapesti nagykovet, gyulai *s sreg*di főkorrrul} mtgtis trNte ielenlétÉvel örszejóvetelüaket, Ég lqü{önöser*

nagy §rórnet ,Eeísett a :zegedi rornánc|*nak Ű*entsége Siluan Füspök Úr ielenléte-

1§. íl§l9. {l*, tt.! §rryedi Bnmárr Öt( határBzfi:

tisrte|eídíj 8r- Petnr:ón Sror§y: - tud*rrtányts/szakmai tevÉkenysÉg: előadástartás, rntderútcri íeladat,
haea{ És ramániai kapcsolatÉpítés, diplornáciai t€§tülettel val6 kapcsolattartát srérnítógÉp-besrereÉxel
kaprrolatos telies dlrIexrnerrtáciú eNMszítéte" a brsserrÉs És 

=elejtezÉs 
lebanyolítára_

t§. /!í}!9. {l$. 13.} §regedi Ramárl ÖH h*táror*t:

megbíatuk §zabó Zro}t anyanle§vi lgktcnt a Cgnvigtuire*-ÉgyüttélÉs, a Szegedi Rornán ltl*mzetisÉgi
Ónkormányzat kiadátában megiele*ö fuíyóirat ?üJ,S. Égi :etmtnalr karre*torife|adatainak elvrÉerÉ:ÉyÉl

üáturn: §reg*d, JfiíS. február 28.

A l{edvezrrrényez*tt kÉpvise}öjének vagy ar élta}a m*ghatalmazntt szernélly aláírása:

A Kedv*zmefi yÉ3€li üe{yegzdienek lenycnrata :

a
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Melléktet: a 27./2020.(UI. 12.) Szegedi Román ÖK határozathoz

' 
l' á m rrf il t ii ri-t irt:;áu i nte u;i lll ptttl iit

,\nrtl1 lÉtr$iill-

*prd-s;ráí.,
§zsgedi fi,ornán }rlcrnzetiségi *nkrrrrnán5zat
6?31 §zeged, f,Jsr{rgvsrky il" 6.
Arlórirárna: i ú{í&54?9- } -06
Raif&isen Bank
l ?ü6?0ü8_ü } 3338ss,üü l üsü*8
Képvlr*:li: Albüri Jánus elnők

Tor,ábbiakban EglE!á
mgi"trÉ.r:r-df_-

§zeger{i Nenaz*tisÉgi *nkorrrrányzatck Tiirsulása
6T3l §zeged- üszrovseky u,6,
Bankszámlrtszám : l ü4ú? fi S5-5 ü5 ? 6785 -5$9ü t 005
A+ióxzám: t 84ír 14?4- 1-S6
Képvireli : Kcr*rn "dtiexandra

Trrt"ább i akbaft l§mlrggír§

köirött ii mai napon. az *iábbi íhltdtel*kk*i:

l. Tfimrrgntú jelerr seerziiriÉ:iben f*glalt fe ltÉte}tkhel Támog*tott rÉs:t"k* l5ü.*i}ü Ft.
etz.rx egysxiz§tten*ger firrint űsszegü múk*xldsi tárnoprtiist {tagrliiat} nyírjt.

}lttnr:r e rt,s ( }srztg
\lükiirtési t:imtlualli:t - tagdii l s{l,{x}ü

?_ A kim*gatás ösxzcgÉl Támog*t$ hstárfigtbe fnglrlve 2 össrtgben. Tánogetrrtt
fenti hanksairnlá.lrinr átuulrissal t*ljesfii az alábbiak szerini: 1. rés:let össztge: 75.üSS
Fl" utalás itlöpunlja: 3ü3{l, március l5." ]. r*szlet összege: ]5.000 Ft" utalás idöpontja;
!ü?0. szeptember l5.

3. A m{ikötlési támogatás § iS2*. Élre szól.

+. Túrn*gat*tt a *zárnára lTz*tett mükfi*ii támoga*is {Ugdij} feiében a mük§rlÉsi És
srerveteti sirrrbiil1":ralánnk nregfetr*Ii:en az alábbiakat vállalja u Tám*gató fel*"

íi} Elökéxiti e:* pastáxa a tettüieti iile*ek meghir.óit e:; elöterjesztér*eit, l.a!:rrnint le},elezt+*t,
b} Magjlar ryelven Tezf,ti a t€§tiileti iiiések jeglzökőnl"r,,Ét.

c} §*g*lkezik a tes§ileti *i tis*#gvfuelói döntesck *lőke;ziter*Ében.
tt} Ell"itja & t*litiilsti *s tiszts*gtiselöi d,iintésho=rtalhoz kápcs&lsdó nyilvrintartári-

sulr-tu*n:*iuixi- rxxtágisi f*iadatnkat
ái Az áltrala fer§tffriütt Nmnzetix5ek ftizrihoz kul*sr*. a nl.itvatartlti idön tr-tli p*gr"rm*kh*z

üp,elet*t birtcsit. A nrnrreri#g*k Haza a tagónkormrin3zatolt székhelyekÉnl srol5ii{_
b} A mükit}e;hsí §írjáa harlnÉIatú kúa:rrtalt ei könp.r:ekÉn3t biztcsít.
tl} Segxlkezik pá1.1tlzati*k, srabriiye*tok és :;re*{xlÉ§€h etkeszitesébeq t*:vábhi grnfikdi *§

infrl' mlxikai ktrdex*kbgrr-
d} Yálldja a Ne.mxtis*g*k Házában található, ta*tönkorm;in3zati tukrjdrrnbsn lÉl,ti

számitrixechrrakai e§zk{iaők kgban:trrrtfuát l Triruukis ttnalktrzó raerrődÉrÉnek kerrein
belül.

e} Rései r,,*;u a hrg5inlmnrránlzirtr:k ku]ru*iiis. cktat,isi prngr.rmjainak s;lenlÉzÉsékn-

15



n LehetösÉget bietmft a T§rii*}§:i te}ek*rnrnunikációx {lottáiáhm való *xrl}ak*rzá*m l
lirsul*s íIrattasaakil3rntiban fuglrrlmk szerint"

*q} ütlrldnskadik a }.{em:r,gtisegek Hr§eábrrn megr*lrxul*! pr,ogramlk r*prezenuici*j;ir§l"

5. Jelen suerl$rlÉsb*n nem :rzabálytlxott k*rdásekben a Fulg;íri Tiinénykónl..
renrlelktrÉsei. vul*ntint aí aill*nrhfutartri* :nükcidÉxÉíö} r*zril* jngseabálylrk ar
irány*d*k.

S. J*len sztrzórlrist a Ftlgk eltllvasilc és ÉrtelnreuÉx u*in mint akaratukka! ég
jngnyil*tkczataikkal minrlerrben mege5yeaűt rrláíníqr* jogasult k*ptisel$ik útján.
i l letve xaját kezű l eg j óváhagyól ag ahi:írják"

§r*5et1.3ü?S.

§zegedi lri errrzeti**gi Önkrxrnányzattrk Tiirsulúsa§eegrdi Rormin Nernzetisegi
ünkormányzat

Elnök
Támogató

Ellenj*gyertt:

Eln{ik
Tiirrr"*gatrltt

I6



Szegedi Román Nemzetiségi Önkormiányzat
Autoguvemarea de Nalionalitate Románá din Seghedin

Tel:+ 36 20 592 5878
e-mail : agr. sze ged@gmail. com

Meghívó

a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2020. március l2. (csütörtök) 17:00 órakor

kezdődő testületi ülésére.
Az ülés helye: NemzetiségekHáza (672l Szeged. Osarovszky u. 6,)

Napirendi javaslat:

1. Elnöki beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről
2. A2019 évi előirányzat módosítást
3. A20I8. évi feladatalapű támagatás elszámolása
4. A20I9. évi működési támogatás elszámolása
5. A 19./2020.0I. 12.) Szegedi Román ÖK határozat módosítása
6, Megállapodás a Szegedi Nemzetiségi ÖnkormányzatokTársulásával
7, Egyéb.

Szeged, 2020. február 28.

János
Szegedi Nemzeti sé gi Önkorm ány zat

elnök)



JELENI,ETI IV

Készült a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat2}2}. március l}-énta$§tt ülesén.
Az ülés helye: NemzetiségekHáza (672l Szeged, Osztrovszky u. 6.).

Jelen vannak:

Albert.Iános elnök:

Alber"t Barbara alelnök: t 7.+o.J

Albert Barbara Andrea tag:


