
Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi 6nkormdnyzat

Elnoki Hatdrozat

" A v6szhelyzet kihirdetr5s6r6l sz6l6 2712021. (1.29.) Korm6nyrendelet 1. $-dra tekintettel,a
katasztr6fav6delemr6l sz6l6 2011.6vi CXXVIll. t6rv6ny 46. I (4) bekezd6sben biztositott hatdsk6rben,

valamint a Nemzetis6gek jogokr6! sz6!6 2011.6vi CLXXIX. tv. 153 $ (1) bekezd6sben foglaltak szerint

eln6kk6nt a k6vetkez6 hatdrozatott hozom:"

Azel6z6 6vekhez hasonl6an most is Egyuttmrlikod6si Megdllapoddst kototttink az "Elszalasztott 100tiv"

KHE-tel a roma tanoddban jd16 gyerekek 6tkeztet6si tiimogatilsiival kapcsolatban.

Az Egyuttm(kod6si meg6llapod5sban a szegedi CNO elnoke 60.000 ft-talt6mogatja a roma tanodiiban
jd16 gyerekek 6tkeztet6si kiaddsait.

1. szdm0 mel16kletk6nt csatoljuk az EgyUttm(kod6si Megdllapod6st.

Hat6rozat

13.(2021.VI.03.)cig sz:

Az,,Elszatasztott 1000 6v" KHE-tel kiitiitt egyiittm(kdd6si meg6llapodds alapj6n felk6rem a gazdasdgi

irodit, hogy az,,Elszalasztott 1000 6v" KHE 12067204-01233393-00100003 bank sz6mlaszimra utaljon
e! 50.000 Ft, azaz hatvanezer forintott a roma tanodiban jii16 gyerekek 6tkez6si kiaddsaira,

Iegk6s6b b, 2 O2L.06.14.19.

A szegedi roma tanodds gyerekek 2027.O6.26-t61,2O27. 07.O2.ig a Zinkai Erzs6bet tdborban fognak

nyaralni 7 napot.

Mivel a roma tanodds gyerekek tobnyire szegeregdtumban 6lnek m6ly szeg6nys6gben, a szirleik nem

tudjdk b(ztosftani a szdmukra azon fontos dolgokat amlt a tiiborban kellene magukkal vinnir.ik, pl,

megfelel5 feh6rnem(, fu rd5ru ha, papucs, tiszt6 I koddsi szereket.

A szegedi CigSny Nemzetis6giOnkormdnyzat 6s az,,Elszalasztott 1000 6v"KHE, EgyUttmfikodesi

Meg6llapod6st kotott a fentiekben szerepl6 dolgok beszerz6s6ben, (megv6s6rlSsdra).

Mivel 20 roma gyerek fog menni a t6borba, a kiad6si kolts6gek el6rhetik a 300.000 Ft.



2. sz6mi mel16kletk6nt csatoljuk az Egytittm(kod6si Megdllapoddsz.

Hatirozat

14.l202t.v 1.03. ) cig sz :

Az,,Elszalasztott 1000 6v"KHE-tel kitt6tt Egyiittmfkiid6si Megiillapodis alapj6n felk6rem a gazdasdgi

iroddt, hogy az ,,Elszalasztott 10006v"KHE,12067204-01233393-00100003 bank szdmla szdmra utaljon

el 300.000 Ft azaz h6romszdzezer forintott a roma tanodis gyerekek Ziinkai Erzs6bet t6bor

r6szv6tel6hez szUks6ges dolgok megvds6r!5s6hoz.

Szeged 202L.06.03.

or.,

ffiw



Egyi.ittm fi kdd6si meg6l !apod6s

Amely letrejdtt egyr6szrol a Szegedi Ciginy Nemzetis6gi 6nkorm6nyzat
(szekhely: 6725 Szeged, R6k6czi u. 11.),
kepvisel6 Nagy Mih6ly eln6k ( bank sz:12067008-01332896-00100001), mint
TAMOGATO

mdsr6szr6l az,,Elszalasztott 1000 6v" Csongrid Megyei FUggetlen Ciginy
Erdekv6delmi Szeruezet KdzhasznI Egyesiilet (szekhely : 6720 Szeged,
lngovSny u. 5. ),
k6pvisel6: Ricz Liszl6 elncikhelyettes (adoszdm: 18137 130-1 -06),
(ban kszdm laszdm 1 2067 204-0 1 233393-00 1 00003), m i nt
TAMOGATOTT

kozott az alulfrott helyen 6s napon az al{bbi feltetelek mellett:

1. T6mogat6 60.000 forinttal azaz haUanezer forinttal tdmogatja az ,,Elszalasztott
1 000 ev,,Cson g rdd Megyei FUg getlen C ig6ny E rdekv6del m i Szerve zet Kozhasznl
EgyesUletet, ,hogy a szegedi 6s a Dorozsmai roma tanod5kban jdro gyerekek
6tkez6si kiaddsaira haszndlja fel.

2. A tdmogatds 6sszeg6t T6mogato egy osszegben 2021.jlnius 14.-ig T6mogatott
fenti ba nksz1ml1jAra 6tuta l6ssal teljes iti.

4. A t6mogatott v6llalja, hogy a t6mogato neve megjelenik a rendezv6nyek
meghfv6j6n, plakStjdn, illetve, hogy elhangzik a rendezv6ny lebonyolitdsa sordn,

5.A2011.6vi CXGV. Tcirv6ny 53S ban foglaltak alapj6n TSmogat6 T6mogatott
szilmAra sz6mad6si kdtelezettseget ir elo a celjelleggel kapott dsszeg
rendeltet6sszerfi felhaszn6l6s6rol. T6mogatott a cel megval6sul6s6t kovet6 30
napon belUl, de legkesobb 2021. december 31-ig k6teles elsz6molni az dsszeg
felhaszndlSsdrol.

6. Jelen szerz6d6sben nem szab1lyozott kerdesekben a Polg5ri T6rv6nykdnyv
rendelkez6sei, valamint az 6llamh6ztartds m[ikodeser6l sz6l6 jogszab6lyok az
irdnyad6k.

Jelen Megdllapod1s az al6irds napj6n a felek al1irdsdval lep hatdlyba.
Jelen Meg6llapod5s h6rom egymdssal teljesen megegyez6, eredeti p6ld6nyban
k6szUlt, melyet felolvastak, tartalm6t meg6rtett6k es jovdhagyolag al1irtAk.

Kelt: Szeged,

Szegedi Cigany Onk. ,,Elszalasztott songr
FUggetlen Cig6ny kv6d
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Egy Uttm fi k6d6si meg6l Iapod6s

Amely l6trej6tt egyr6szrol a Szegedi Gig6ny Nemzetis6gi 6nkormilnyzat
(sz6khely: 6725 Szeged, R5k6czi u. 11.),
kepviselo Nagy Mih6ly elnok ( bank sz:12067008-01332896-00100001), mint
TAMOGATO

m6sr6szr6l az,,Elszalasztott 1000 6v" Csongrid Megyei Fi.iggetlen Cig6ny
Erdekv6delmi Szervezet K6zhaszn0 Egyestilet (szekhely : 6720 Szeged,
lngovdny u. 5. ),
k6pvisel6: R6cz L6szl6 elnokhelyettes (adosz6m: 18137 130-1-06),
(ban kszdm lasz6m 1 2067 204-0 1 233393-00 1 00003), m i nt
TAMOGATOTT

kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al{bbi felt6telek mellett:

1. T6mogat6 300.000 forinttal azaz hilromszAzezer forinttal tdmogatja az

,,Elszalasztott 1000 6v,,Csongrdd Megyei FUggetlen Cigdny Erdekv6delmi Szervezet
Kdzhaszn0 EgyesUletet, ,hogy a szegedi roma tanod6kban j6ro gyerekek ZAnkai
Erzs6bet tSbor r6szv6tel6hez szUks6ges dolgok megvSsdrlSsdra es egy6bb
kiad5saira hasznSlja fel.

2. A tdmogatds osszeg6t T6mogato egy osszegben 2021.jfnius 14.-ig T6mogatott
fenti banksz{mlfijAra 6tutal6ssal teljesiti.

4. A t6mogatott v6llalja, hogy a t6mogat6 neve megjelenik a rendezv6nyek
meghivojdn, plakdtj6n, illetve, hogy elhangzik a rendezv6ny lebonyolitSsa sordn.

5.A 2011.6vi CXCV. Trirv6ny 53$ ban foglaltak alapj6n T6mogat6 Tdmogatott
szAmdra szdmad6si kdtelezetts6get ir elo a celjelleggel kapott osszeg
rendeltet6sszerU felhaszn5lSsdr6l. T6mogatott a c6l megval6sulSs5t k6vet6 30
napon belUl, de legk6sobb 2021. december 31-ig kdteles elsz6molni az Osszeg
felhasznSl6s6rol.

6. Jelen szerz6d6sben nem szabAlyozott k6rd6sekben a Polgdri Tdrv6nykdnyv
rendelkez6sei, valamint az 6llamhdztartds mtlkdd6s6r6l szolo jogszab6lyok az
i16nyad6k.

Jelen MegsllapodAs az al6ir6s napjSn a felek allirAsAval l6p hatdlyba.
Jelen Meg5llapod6s hdrom egym6ssal teljesen megegyezo, eredeti pelddnyban
k6szUlt, melyet felolvastak, tartalm6t meg6rtett6k 6s j6v6hagy6lag alSirtdk.

Kelt: Szeg ed,fr24.6.44
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Szegedi Cig6ny Nemzetis6gi Onk. ,,Elszalasztott 1000 6v" CsongrSd

FUggetlen Cig6ny Erdekv6delmi
KozhasznI EgyesUlet
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