
A Szegedi Román Nemzetiségi Önko rmányzat
202t.10.22 -én tartott,

nyilvános, soron kívüli testületi ülésónek
jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

KészÜlt 2021, október 22-én 15 órakor, a Szegedi Román Nemzetiségi önkorm ányzat
nyilvánoso soron kívüli ülésén.

Jelen vannak:

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

Ülés helye: Nemzetiség ekHáza (672t Szeged, Osztrovszky u. 6.)

Albert János:

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

A jegl'zőkönyv hitelesítőjének javasolja Albert Barbara Anclrea képviselőt,

Albert Barbara Andrea a jelölést elfogadja.

Albefi János:

MegállaPÍda, hogY más javaslat nincs, najd, azjegyzőkönyv hitelesítőjének személyét szavazásta
bocsátja.

A testÜlet 3 igen szavazattal elfogadta Alber1 Barbara Anclreát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

17.1202l.(X.22.) Szegedi Román ÖK
Tárgy : A j e gyzőkönyv hiteiesítőj ének me gválasztása

Határozat

A KéPviseIŐ testÜlet 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Albert Barbara Andreát a
j egyzőkönyv hitelesítőj ének.

Albert János:

A maiközgyűlésre egy napirencli javaslatom \.an:

A Szegedi Román Önkormányzat Szerve zeti és Műköclési szabályzatának kiegészítése.l,alamint
az űj verzió elfogadása.
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Majd felteszi akérdést, hogy a napirendi pontot elfogadja-e a képviselő testület.

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

18,12021.(X.22) Szegedi Román ÖK
Tárgy: A napirendi pont elfogadása

Határozat

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

Napirend tárgyalása

Albert János:

A Szervezeti és Mtíködési Szabályzatunkkal kapcsolatban kaptunk észrevételeket, amelyeket beírtam
és a módosított verziót átküldtem elektronikus úton önöknek tanulmány ozásra, Szerintem ezek az
észrevételek jogosak, ezért kérem a véleményilket ezzel kapcsolatban.
Abban az esetben, hajóváhagyjuk a Szervezeti és MűködésiSzabályzatunknak a módosított
formájű, akkor aláírom elektronikusan és elküldöm aMagyar Áilamkincstámak véleményezéste,
elfogadásra, illetve bej egyzésre.

Albert Barbara:

Megkaptuk, én is úgy látom, hogy jogosak ezek az észtevételek,
Remélem, ez volt az utolsó akadáIya annak, hogy végleglezarjukeztatémát.

Albert Bal,bara Andrea ;

Egyetértek az elmondottakkal, több hozzászólásom nincs.

Albert János:

kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e még kérdések, észrevételek,

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

Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a következőhatározatothozta.

4



19.12021,.(X. 22.) Szegedi Román ÖK
Tárgy: Szervezeti és Működésí szabályzat elfogadása

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete megtárgyalta és a mai nappal
egyhangúan elfogadja a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabá|yzatát (1 sz. melléklet szerint).

Alberl János:

Egyéb tárgyalni valók nem merültek fel
Megköszöni a mai munkát,

Az ülést berekeszti 15 óra 17 perckor

.,rLr. 1- J',,, ,.-. \ l .___ ,

Albert Barbara Andrea
j egyzőkönyv-hitelesítő

Szegcd Albert János
elnök
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