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Jegyzőkönyv

Készült 2020.július 14-én 15 órakor, a §zegedi Román Nemzetisógi Önkormányzatnyilvános
ülésén.

Jelen vannak:

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

Ülés helye: Nemzetiség ekHáza (6721Szeged. Osztrovszky u. 6.)

Albert János: köszönti a résztvevőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes
A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Albert Barbara Andrea képviselőt,

Alberl Barbara Andrea a jelölést elfogadja,

Albert Jdnos: megállapítja, hogy más javaslat nincs, majd a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét
szavazásta bocsátja.
A testület 3 igen szavazattal elfogadta Albert Barbara Andreát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

30.12020.NII. 14.) §zegedi Román ÖK
Tárgy : A j egyzőkönp hitelesítőj ének megválasztása

Határozat t-

A Képviselő testület 3 igen szavazattal eryhangúan elfogadta Albert Barbara Andreát a
j egyzőkönyv hitelesítőj ének

A határ o zat hatályb a l épé s ének i dej e : azorlnal.

Alberí Jdnos: a mai közgyúlésre az alehbi napirendi javaslatot terjesztem elő:

1, Elnöki beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről
2, 2019. évi zátszámadás
3. Egyéb

Majd f-elteszi a kérdést, hogy a napirendi pontokat elfogadja-e a képviselő testület.
Az elnök megállapída, hogy a képviselő testület 3 igen szayazattal egyhangúan elfogadta a rrapirendi
pontokat.

31.12020.(YII. 14.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A napirendi pontok elfogadása

Határozat

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

A hatér o zat hatályb a l ép é sének i dej e : azo nnal.
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1./napirendi pont:
Elnöki beszámoló az előző üIés óta történt eseményekről.

Tisztelt képviselő társaim, amikor marcius |2-éntartottuk az előzőülésünket és terveztük az ideifeladatainkat még nem_tudtuk,hogy a következöÚ;;pÁan egy világáwany fogia megnehezítenimindennaPi tevékenYségünket, beióortve a testület mrit<iaeset ű'- "ű, teűezettprogramokat.Ami az égészségtinket illeti sikenilt probléma mentesen átmerrni ezen akritikus időszakon, a szegediromán kÖzÖsség taga! kÖzÜl sem kaptunk olyan uir."u;.ireseket, rrogy oryán iroblémákkalktizdenének, amit a vírus okozott.
FolYamatosan tartottuk elektronikusan vagy telefonon a kapcsolatot a tagjainkka1, valamintfelajránlottuk segítségtink et azoknakaz idósebb tagiáinknak . páranélteki ezzel alehetőséggel.Sajnos most megint ott tartunk, hogy fenyeget miilket egy új járványhullám ,árertmegkérem önöket,hogY vegYék fel a kaPcsolatot a szJgedi i9á* kö"ö;;j;i"gjáival és az elteítiaor"ut tanúságaiból, atagok javaslataiból, ötleteikből hoizurk|étre egy "lÚ;kiikr. h;Üffi;;ló forgatókönyvet,amivel kÖnnYebben és hatékonYabban tudunk ,Ögít""i urok"ak a közösségi tagoknak, akik esetlegrászorulnak, Megkérem Albert Barbara Andrea Éépviselótar9amat vegye kézben ezt afeladatot,majd egy következő ülésen, amikor mar konkrét ilfor;ci;kkal rendelkezünk, visszatértink ene afeladatra.

Albert Jdnos: a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e.

Albert Barbara Andrea: hasznosnak tartom, ezí afelad,atot ezértelfogadom, hogy előkészítem.

Albert Jdnos: kérdés, észrevételek és több hozzászőlások nem voltak, szavazásra teszi fel ahatfuozatijavaslatot.
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következ ő határozatothozta.

Nanirendek tárgvalása

32.12020.NII. 14.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: Elnöki beszámoló az előző üIés óta történt eseményekről.

Határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzatképviselő testüIete tudomásul veszi azelnökibeszámolót az előző üIés óta iti"ter,t eseményekrői.

A hatír o zat hatályb a l ép é s ének i dej e : azonnal.

2,/napirendi pont:
2019. évi zárszámadás
Előterjesztő: Albert János elnók
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1.sz.mell. összevont ktsv. Mérleg
2. sz. melléklet - Rendelet
3. sz. mell, P énzeszközök változása
4. sz. melléklet - 2018. évi Költségvetési beszámoló
5. sz. melléklet Vagyonkimutatás
6. sz.mell.Aht24 §4 szerinti előre.j elzés

EInÖk: Az előterjesztést elkészítettem a Polgármesteri Hivatal által küldött mellékletek adatait felhasználva,
ezekból kiderÜl, hogY a lekÖszönő testület és az újonnan rnegalakult testület eleget tett minden kötelező és
felvállalt feladatoknak. Ezért megkérdezem képviselő társaimat. hogy van-e teúe sut vagy szeretnének_e
hozzászőlni az előterj eszté s se l kap cs o l atban .

Kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a határozati javaslaíoí.
A testÜlet 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következ ő határozatothozza:

33.12020.(YII. 14.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: 2019. éví zárszámadás

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűtése megtárgya|ta a 2019 évi
zárszámadási előterj esztést és az alább i határozatot hozta.

1. A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat2019 évi zárszámadását

39l2 eFt bevételi főösszeggel

ebből 3388 eFt költségvetési bevétellel

00 eFt fllggő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel

2832 eFtkiadási főösszeggel

ebből 0000 eFt. költségvetési kiadással

0 eFt fliggő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

valamint 1 080 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. Az ÖnkormánYzaí 2019.évi összevont költségvetési mérlegét a határozat 7. sz. melléklete,
kÖltségvetési előirányzatainak teljesítését ahatátozat2. sz. melléklete szerint elfogadja"3 Az Önkormányzatpénzeszközeinek változását a3. sz.melléklet szerint elfogadja4 Az Ö.nkormányzatnak az Áht24. § b) szerinti többéves kihatással járó döntése nem volt,

: Az Önkormányzat az Áht.2a, § c) szerinti közvetett támogatást nem nyújtott.
6. Az Önkormányzat a határozat 4,. sz, melléklete szerinti 2Ol9. evi KÓltsegvetési beszámolót

elfbgadja.
7. Az ÖnkormánYzaí 2019, évi vagyonának kimutatását a hatátozat 5. sz. melléklete szerint

elfogadja.
8. nz Áil 24 § (4) d) szerinti előrejelzést az Önkorm ányzat a 6. sz. melléklet szerint elfogadja.

SzÖveges értékelés: A Testület 2019-ben a Szegedi Román Nemzetiségi önkormányzat
kÖltséghatékonY forráskihasználására törekedett. A piogramok szervezése során igyekeztünk a
kulturális és hagyományos értékeinknek a megőrzés€re,ialamint ezeknek megismeüsére a többi
Szegeden élő nemzetiségekkel beleérlve a magyar nemzetiségű szegedi lakosokat is" A
rendezvénYekkel olYan témaköröket érintettürrk, ami közösségünk rnináen korosztályának és
igényeinek megfelelt. Tekintettel arra, hogy 2019-ben nemzetiségi választásr év volt megítélésem
szerint a lekÖszÖnő elnök és a képviselők, valamlnt az újonnan megválasztott elnök és képviselők
megtettek mindent a hagyományaink, kulturális, közműrvelőclési, nevelési, oktatási feladatok ellátásának
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érdekében, Továbbá foglalkoztunk a nemzetiségi közösségünkhöz kötődő történelmi rnúlttal, kulturálisÖrÖkségtink áPolásával kaPcsolatos feladatok álátásával, az alryaországi kapcsolattartás ápolásával,együttműködési megállapodások megkötésével és azok ,oegualósításáual,
A testÜlet minden kötelező és válúlt feladatnak eleget'teii; rendelkezésre álló fonásokból.Váratlan, nagY Összegű kiadás egy alkalommal to,teni, .gy új számítőgép és ennek tartozékainakbeszerzése terhelte költségvetésm[et.

A határozat hatál yba lépésének idej e : azonnal,

3./napirendi pont:
Egyéb

Elnök:

34.12020.(YII. 14.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: Román kulturális és gasztronómiai délután

Tisztelt kéPviselő társaim tekintettel *?,.hogy.atetvezetprogramjaink elmarad taka jarványmiatt ésmivel nem lehet tudni, hogY mit hozmajd Űti j*"anur,"ira- azt javasolom, hogy minél hamarabbtartsuk meg azt a rendezvénYt, amiről már többször beszéltünk, de még nem sikenilt megvalósítani.
|lgő.dlesesen szeptemberre tervezttink egy Román kulturális és Gasáronómiai Délutant. Ennekérdekében utánanéztemazoknak a helyszíneknek, ahol meg tu,dnánk valósítani ezt a rende zvényt.Az aPátfalviFallfuazatt$9* a legmegfelelőbbnet, *Ú u polgármester úr augus ztus 7-éndíjmentesen adnáhasználatba és ŰoÚ"i elnök u*r"on} l, u .o.r,i, közösség tagaisegítenének agasztronómiai elókészÜletekben. Megkémém önöket, hogy legkésőbb júliusVo-igmérjék fel, hogyhánYanvennének 

'éY ?rendezvényónl Kérem az elnoláólyettes asszonyt, hogy állítsa össze azokata hagYománYos román ételeket, u-ikk.l meg szeretnorti.pri vendógeirrk.tiá..rro" zvénytefordítható maximális kiadást 300. 000 Ft-ralavasolom.

A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e.

ElnÖkhelYettes: Elfogadom az étlap összeállítását, valamint felszeretném hívni a íigyelmet arra,hogY lesznek olyan előételek, amiket nekünk r.err ma;á-eiáil;;il-;*k, ;;i;;'- álalapanyagokatelőre be kell majd szereznünk.

ElnÖk: Amint már említettem az apátfalvi9lnii_k asszony és az ottaniközösség tagaibesegítenek azelőkészítésben, nekünk csak az alapanyagokat kell beszórezniink.

Albert Barbara Andrea: a kulturális program összeállítás éú,véúlalom. már felve tlem akapcsolatotegY hazai román hagYománYŐrző tánőcsoporttal, amely vállaltaa kulturális program lebonyolítását.Pillanatnyilag ott tartunk, hogy várom a program javaslatukat r'xrrr r.'uUIlYOlr'uSaI'

ElnÖk: tÖbb észrevételek éshozzászólások nincsenek, javasolom, hogy hozzutkhatérozatot, amitszavazásta bocsátok.

A testület 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartőzkodás mellett a következ őhatározatothozza:

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzatKözgyűlés ehatározatothozotta ,,Románkulturális és Gasztronómiaibélután" megtartásá";i o. az eírefordítható maximális kiadást300. 000 Ft-ban maximálja.
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A határ ozat hatályba lépé sének idej e : azonnal.

Albert János:

Egyéb tárgyalni valók nem mertiltek fel.
Megköszöni a mai munkát és sok sikerl kíván az esemény megszervezésében,

Az ülést berekeszti 16 őra 34 perckor.

ff.JrJ§ }F&--€.. CÍ\rÓ-<p_,
Albert BarbaraAndrea
j egyzőkönyv-hitelesítő

Albert János
elnök
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Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Autoguvernarea de Na{ionalitate Románá din Seghedin

Tel:+ 36 10 111 1594
e-mai1 : agr. s zeged@gmai l.corn

ELŐTERJESZTES

I(észtilt a Szegedi Ronrán Nemzetiségi Önkormárryzat2020. év július 14-i ülésére,

1. e|őterjesztés: 2019. évi zárszámadás
Előterjesztő: Albert János elnök

Lásd az alábbi mellékleteket:

HaIározat-tervezet:

33.12019. (VIl.14.)

A Szegedi Román

előterjesztést és az

l.sz.mell. összevont ktsv. Mérleg
2. sz. rnelléklet * Rerrdelet
3. sz, mell. Pérrzeszközök változása
4. sz, nrelléklet - 2019, évi Költségvetési beszámoló
5. sz. melléklet Vagyonkimutatás
6,sz.rnell,Alrt24 §4 szerinti előrej elzés

szerinti közvetett

Román OKSzeged

megtárgyalta a 20 19 . éví zátszámadási

1 . A Szegedi Rornán Nemzetiségi Örrkormárr yzaí 2019 évi zárszáLnadását

3912 eFt bevételi főösszeggel

ebből 338B eFt költségvetési bevétellel

00 eFt lliggő. átfirtó, kiegyenlítő bevétellel

2832 eFt kiadási főösszeggel

ebből 0000 eFt, költségvetési kiadással

0 eFt í'ilggő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

val amint 1 0 B 0 eFt pénzmaradvárrrrl,a l j óváhagyj a.

2, Az Önkormányzat2019.évi összevont költségvetési mérlegét ahaíározat l. sz. melléklete, költségvetési
elők ány zatainak telj es ítés éta,határozat 2. sz. rnelléklete szerint elfogadja.
Az onkormánvzat pénzeszközeinek változását a 3. sz. melléklet szerint elfogadja
Az Önkormányzatnak
Az Önkorm ánvzat az

az Áht24. § b) szerinti többéves járó döntése nem volt.

emzetiségiN,

határozatotalábbi

3

4

5 Aht, 24, § c)

I12

nem nyúrjtott



6' Az Önkorm ánvzat ahatározat4. sz, rrrelléklete szerinti 2019. éviKöltségvetési beszámolót elfogadja,7 ' Az Önkorm ánvzat.2019, evi vagyonánur. ti,-,,'uru tásx aiáiioruts. sz. melléklete szerint elfogadja.8, az ÁHT 24 §i4) d) szerinti .lá;;jil;;", o"r."..ary iíi1'u.sz. melléklet szerint elfogadja.

SzÖveges értékelés: A TestÜlet 2019-ben, a Szegedi Román Nemzetiségi önkormányzatkÖltséghatékonY forráskihasználására tcirekedett. A piog*-ok szervezése so.an igyekeztünk akulturális és hagyományos értékeinknek a mego,rierei., ?uru*int ezeknek megismerésére a többiSzegeden élő nemzetiségekkel u.i*rtu. Í ̂
igyur" 

nemzetiségű szegedi lakosokat is" ArendezvénYekkel olYan témaköröket érintettünr., á-i kázosségtink minj'e, korosztályának ésigénYeinek megfelelt, Tekintettel arra, hogy 2ll9-bennanzetisé! i váIasztá,siev volt megítélésemszerint a ]eköszönő elnök ós a kéPviséror.,"uutu- i:i ;;;;;r"" megválasztott elnök és képviselőkmegtettek mindent a hagYom ányaink, kulturális, 
-tár..i*lődé;i, 

nevelési, oktatási feladatokellátásának érdekében" rovauba foglalkoztunk a nemzeti.égi k;;;;;Ö;tffi|"Üo ,onunelmi múlttal,kulturális ÖrÖkségÜnk áPolásával iapcsolatos feladatok ellátásáva!, az anyaországi kapcsolattartásáP olásáv al, e gYÜttműkö dé si m e gá1 lapo o a, ot m e gköté séve l és azok m egvalós ításával.A testÜlet minden kÖtelező és vái-lalt r"tuautnut eÉget t.tt u ..nJ.tkezésre átló fonásokbói.
;fi:i["iJt-á;nTfÍ-:i:dás egy alkalommaltort;nt,.grű ;;. íógépés ennek tÁzékainak beszerzése

Szeged, 2020. június 07.
Albert János

elnök
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Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Autoguvernarea de Nalionalitate Románá din Seghedin

Tel:+ 36 70 ]]1 7594
e-mai1 : agr. szeged@gmail.com

Meghívó

a Szegedi Román Nernzetiségi Önkormányzat
2020.jirlius 1a. ftedd) 15:00 órakor

kezdődő testületi ülésére.
Az ülés helye: Nemzetiségek{áza (672I Szeged, Osztrovszky u. 6.)

Napirendi javaslat:

1" Elnöki beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről
2" 2019. évi zárszámadás
3. Egyéb.

Kapják:
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat képviselői
Szeged Megyei Jogú Város főjegyzője

Szeged, 2020.július 07.

Albert János
Szegedi Nemzeti sé gi Önkorm ány zat

elnök



JELENLnn ív

Készült a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat2020. július t4-éntartott ülésén.
Az ülés helye: NemzetiségekHáza (672l Szeged, Osztrovszky u, 6,).

Jelen vannak:

Albert János elnök:

Albert Barbaraalelnök "Á-uJdr(

Albert Barbara Andrea tag: dR-lJ.rö *r**t"<4.-


