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Jegyzőkönry

Készült 202l. október 12-én 15 órakoro a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat nyilvános
ülósén.

Jelen vannak:

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

Ülés helye: NemzetiségekHáza (6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.)

Elnök: köszönti a résztvevőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Albert Barbaru Andrea képviselőt,

Alber1 Barbara Andrea a jelölést elfogadja,

Elnök: megállapítja, hogy más javaslat nincs, majd a jegyzőkönyv hitelesítójének személyét
szavazásra bocsátja.
A testület 3 igen szavazattal elfogadta Albert BarbaraAndreát a jegyzőkönyv hitelesítőjének,

t0.12021.(X.12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy : A j egyzőkönyv hitelesítőj ének me gválasztás a

Határozat

A Képviselő Testület 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Albert Barbara Andreát a
j egyzőkönp hitelesítőj ének.

A hatilr o zat hatáIyb a l ép é s ének i dej e : az o nnal,

Elnök: a mai közgyűlésre az alabbi napirendi javaslatot terjesztem elő:

1. Elnöki beszámoló
2, E|őirányzat módosítása
3. A2021. évi 01-09 számű elnöki határozatok elfogadása és jóváhagyása
4. Beszámoló a pécskai, nagylaki és nagyszentmiklósi hagyományőrző egyesületekkel történt

megbeszélésről, valamint az ezzel járő költségek elszámolása
5. Beszámoló a Szegedi és Apátfalvi Román Nemzetiségi Önkormányzatok közösen megtaflott

Nemzetiségi Kulturális TaláIkozőjáról, valamint az ezze\járó költségek elszámolása
6. Egyéb

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.
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11.1202l.(X.12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A napirendi pontok elfogadása

Határozat

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

AhatitrozathatáIybalépésénekideje:azonnal,

Napirende\ tárgyalása

1./napirendi pont:
Elnöki beszámoló

Tisztelt képviselő társaim, az előző ülésünket 2020.I1,6-án tartottuk. Ha jó1 számoltam, akkor eltelt
mélr tizenegy hónap, amióta nem tudtunk nyilvános ülést tartani. Nem szeretném rész\etezni, mivel
mindenki tudja, hogy mi okozta ezt ahelyzetet. Sajnos az ülések mellett a rendezvényeinket sem
tudtuk megtartani, Ebben az évben 9 darab elnöki határozatothoztam, amikről elektronikus úton
tájékoztattam önöket. A hármas napirendi pontokban megkérem, hogy szavazással hagyják jóvá
hatarozataímat. Ami arendezvényeinket illeti, a pandémia által okozottkorlátozások után sikerült két
rendezvényt lebonyolítanunk szeptember folyamán, ezekte visszatérünk majd külön a napirendi
pontokban,

Elnökz a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?

Albert Barbara Andrea: ttsztéhan vagyunk a pandémia által okozottnehézségekkel

Elnök: kérdések, észrevételek és több hozzásző\ások nem voltak, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.

Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következőhatározatothozta.

l2.1202l.(X. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: Elnöki beszámoló elfogadása

Határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat képviselő testülete tudomásul veszi az elnöki
beszámolót és elfogadja.

A hatéxozat hatályba lépé sének idej e : azonnal

2./napirendi pont:
Előir ány zat mó do s ítás a

Előterjesztő: Albert János elnók

Elnök: az írásos előterj esztést és az ehhez tartoző táblázatokat a képviselő társaim elektronikus úton
megkapták.
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Ezért megkérdezem a képviselő társaimat, lrogy áttanu|mányozták-e és van-e kérdésük vagy szeretlrének-e
hozzászőlni az előterjesztéssel kapcsolatban.

E l n ö k h e ly e tt e s : Átnézttik, s zerint em szav azzunk|

Elnök: kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszl fel a határozatiiavaslatot.

A testület 3 (harom) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következőhatérozatothozza

13.120?L(YIII. 04.) Szegedi Román ÖK
T árgy l A 2020. I. félévi költségvetési előirányzat elfogadása

Határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat az előirányzat módosítását, a 2020, évi
költségvetósi előirányz atot a mellékletben szereplő számokkal elfogadja.

A hatér o zat hatályb al ép é sének idej e : azo nna l.

3./napirendi pont:
A202l. évi 01-09 számú elnöki határozatokelfogadása és jóvahagyása.

1- számú elnöki határozat
A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásanak a 2020. évben tagdíjként / működési
támogatásként fizetett pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása.

2- számű elnöki határozat
Határozat a gazdasági stabilitási törvény szerint

3- számú elnöki határozat
2020 . évi költségvetés elfogadása.

4- számú elnöki határozat
A2021. évi Szegedi RomanNemzetiségi Önkormányzatfeladatalapitámogatásanak tewezett
felhasználása.

5- számú elnöki határozat
A201,9. évi feladatalapú támogatás elszámolása és eszel kapcsolatos beszámolót

6- számú elnöki határozat
AZ020, évi miíködési támogatás elszámolása és eszel kapcsolatos beszámolót

7- számű elnöki határozat
Husvéti aj andékcsomagok vásárlása

8- számú elnöki határozat
A2O2L évi Támogatási-tagsági megállapodás elfogadásaa Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok
Társulásával

9- számú elnöki határozat
2020. évi zárszámadás

5



Előterjesztő Albert János elnök

Elnök:Amint már a beszámolómban említettem, arra kérem önöket, hogy szavazással hagyják jóvá

elnöki határ ozataimat, elektronikusan elküldtem önöknek az any agokat,

Ezért megkérdezem képviselő társaimat, hogy van_e kérdésük vagy szeretnének_e hozzászőlnl,

E l n ö k h e ly e tt e s ; elf o gadj uk az e ln ök i határ o zatokat,

Albert Barbara Andreaz rendben vannak, szavazzunk|

Elnök:több kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a határozatijavaslatot,

A testület 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) íartőzkodás mellett a kÖvetkezőhatározatothozza:

14.t2O2t.(X. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A202l.évi 01"_09 számú elnöki határozatok elfogadása és jóváhagyása,

Hatírozat

A Szegedi Román Nemzetisógi Önkorm ányzat elfogadja és jóváhagyja a pandémia idején

hozott 01-09 §zámú elnöki határozatol<at,

A hatírozat hatályba lépésének idej e : azorr;lalr

4./napirendi pont:
g.r",í*oro a pécskai, nagylaki és nagyszentmiklósi hagyomanyőrző egyesületekkel történt

megbeszélésrbl, valamínt az ezze\ járő költségek elszámolása.

Elnökztisztelt képviselő tarsaink junius végén eleget tettiink a Makói Román Nemzetiségi

o"r.o.*a" yzatűghívásanak és iészt vetttink renáezvénytikön, ahol hosszú idő utan lehetóségÜnk

adódott, hogy találk ozzultka pécskai, nagylaki valamint nagyszentmiklósi hagyoményőrző

egyesületekkel.
Megragadv a ezl azalkalmat úgy döntötttink, hogy ez az amegfelelŐ alkalom, hory m.e8|ivjuk Őket

.gy"köZö, ebédre és megbeszé-lésre. A megbeszéie, ry Émájaa közösségünk szokásainak és

kulturális hagyományaiíak megőrzése volT, Ezenkívül még anÓl is tárgYaltunk, hogYan tudnank

Fbil e5 nai"no.Jüa" egytittilriködni M anyao.szági.hagyományőrző egyesületekkel a

Magyarors zágonétő romáii nemzetiség kultuialis iaentitaúakmegőrzéséhez. Szeretném kiemelni,

rroív u résztvivők nugyon hasznosnak1 aláIjákaz i_lveljellegű találko zőkat és a jövőben is szívesen

részt vennének kultúiis bemutató programjaikkal a l\dagyarországonélŐ roman nemzetiségű

rendezvényeken.
Az ezzeliáro ttittsegek összeg e t42,406 Ft volt megkérem, hogy hagyj ek jővá,

Megkérdezem képviseló társaimat, hogy van-e kérdéstik vagy szeretnének-e hozzásző|ni

Elnökhelyettes : elfogadjuk a fentieket.

Albert Barbara Andreaz mivel én is jelen voltam egyetértek az elnök úrral
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Elnök: több kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a hataro zati javaslatot.

A testÜlet 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartőzkodás mellett a következőhatfuozatothozza;

t5.12021.(X. 12.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: beszámoló a pécskaio nagylaki és nagyszentmiklósi hagyományőrző egyesületekkel
történt megbeszélésrőlo valamint az ezzelj áró költségek elszámol{sa

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja és jóváhagyja a pécskai, nagylaki és
nagyszentmiklósi hagyományőrző egyesületekkel történt megbeszéIésről szóló beszámolót,
valamint az ezzeljáró költségek, azaz í42.406 Ft elszámotását.

Ahaténozathatalybalépésénekideje:azowtal.

5./napirendi pont:
Beszámoló a Szegedi és Apátfalvi Román Nemzetiségi Önkorményzatokközösen megtartott
Nemzetiségi Kulturális Találkozójaról, valamint az ezzeljáró költségek elszámolása.

ElnÖk: Amint mar tájókoztattam önöket, a pandémia által akozottkarlátozások fetoldása megadta
azt alehetőséget, hogy országszerte lehessen rendezvényeket szervezni. Felmérve a lehetőséleket,
valamint tekintettel arra, hogy megjelent a vírusnak egy új mutációja, úgy döntöthink, hogy Óvid'
időn belül célszerű megrendeznünk a tavaly elhalasztott két rendezvény. Azegyik a,,Nemzetiségi
Kulturális Találkozó". Sajnos több tényezőt kellett számításbavenntink, ezek közül kiemelnémá
megfelelŐ helyszín kiválasztását ós a többi román nemzetiségi önkormarryzatokprogramjainak
Összeállítás át. Az egyeztetéseket követően a megfelelő időpont 202L09 ,1 8. lett, de iajnos ekkorra
nem találtunk szabad helyszínt Szegeden. Egyeztetve a közeliinkben lévő román nemietiségi
Önkormányzatokkal, az Apátfalvi Önkormányzat javaslatát elfogadtuk, így egy közös rendúvényt
szerveztünk. A rendezvényen mintegy 2}}-anvettek részt, akiknek egy nagyon magas színvonaiú
kulturális programot biztosítottrrnk. Az ezzeljáró költségek összege 340.0Ó0 Ft volt.

Megkérdezem képviselő tarsaimat, hogy van-e kérdésük vagy szeretnének-e hozzászőlni.

ElnÖkhelyettes.'mintegy 200 fos rendezvényen körülbelül 6 órás programot rendezttink, ami
nehéz feladat volt, de sikerült megoldanunk az apátfalviakkal együtt.

Albert Barbara Andreaz szeretném megköszönni a lelkes és önkéntes munkájukat azol<nak, akik
részt vettek ennek a programnak a lebonyolításában.

Elnök: több kérdés és észrevétel nem volt, szavazásrateszi fel a határozatijavaslatot.

A testÜlet 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (n-ulla) tartózkodás mellett a következ ő hatérozatothozza:

16.12021.(X. 12.) Szegedi Román ÖK
TárgY: beszámolÓ a Szegedi és Apátfalvi Roman Nemzetiségi önkormányzatokközösen megtartott
Nemzetiségi Kulturális TaláIkozőjwól, valamint az ezzeljaró költségek elszámolása.
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Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat elfogadja és jóváhagyja a Szegedi és Apátfalvi
Román Nemzetiségi Önkormányzatokközösen ..gtuitott NemzetisOgi Kulturális
Találkozójáról szóló beszámolóto valamint az ezze|járó költségek, azaz 340.000 F't
elszámolását.

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

5./napirendi pont:
Egyéb

Elnök: egyéb targyalni valók nem merültek fel. Megköszönte a mai munkát.

Az ülést berekeszti 17 őra 14 perckor,

1

], '":'\
,. L..tt,."r, _J'J,r\-, -q,,.,....

Alberl Barbara Andrea
j egyzőkönyv-hitelesítő

János
elnök*

+

Szeged
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Részletező Megnevezés Rovat kód T K 05ovat kód1
román 676582 113775 Nemzetiségek - kötelező működési kiadásaik2 28 000 KÖT 0521 2021-03-31
román 676582 113775 Nemzetiségek - kötelező működési kiadásaik311 28 000 KÖT 053111
román 676582 113777 Általános állami támogatásk322 236720 KÖT 053221
román 676582 113777 Általános állami támogatásk351 24 087 KÖT 053511
román 676582 113777 Általános állami támogatásK334 150000 KÖT 053341
román 676582 113777 Általános állami támogatásk337 110 807 KÖT 053371

román 676582 113777 Általános állami támogatásk123 50 866 KÖT 051231 2021-04-01
román 676582 113777 Általános állami támogatásk351 19 134 KÖT 053511
román 676582 113777 Általános állami támogatásk337 70 000 KÖT 053371

román 676582 113777 Általános állami támogatásk2 28330 KÖT 0521 2021-06-01
román 676582 113777 Általános állami támogatásk311 28 330 KÖT 053111

KÖT 051
358 807 358 807



 
2021. I. félévi  költségvetési előirányzat                                   eFt-ban

Eredeti Módosított

Működési bevételek
Kamatbevétel
Egyéb működési bevétel
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok

Állami támogatás 1 040 1 040
Egyéb bevétel 1 000 2 551

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Kötelező feladatok összesen 2 040 3 591
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt. feladatok

Egyéb bevétel
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről Önként vállalt feladatok összesen
Működési célra átvett pénzeszközök

Egyéb  átvett pénzeszköz
Működési célú pénzeszköz átvétel - Romaház

Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 0
Működési célú bevételek összesen 2 040 3 591

Felhalmozási bevételek – egyéb tárgyi eszk. Értékesitése
Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célra 3 584 3 584
Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen 3 584 3 584
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevétele összesen 5 624 7 175

Kiadások
Személyi juttatás 20 71
Munkaadói járulék 8 64
Dologi kiadás 1230 1773
Dologi jellegű kiadások
Támogatás  ÁHT-n belül működés
Támogatás  ÁHT-n kívül működés 300 600
Működési célú tartalék 3844 3995
Beruházás 222 672
Felújitások

Kiadások összesen 5624 7175


