
JEGYZOK6NYV

K6sziilt 2019. november 19-6n 16.00 6rakor a Szegedi Ormdny Onkormdnyzatnaka Szegedi
Nemzetis6gekHiailban (Szeged, Oszh6vszky u. 6.) tartott k6pvisel6testiileti iil6s6n.

Jelen vannak:

Dr. T6th R6zsa

Kciv6r Lhszl6

T6th Ferencn6

T6th Eszter

Juh6sz Agnes

elndk

elnokhelyettes

k6pviser6 AW&
k6pviser6 ffi,!, A62
k6pvisel6 \ivhrt- frIn

Dr. T6th R6zsa: Krjszcjntdm a nTregjelenteket, ordmmel vetti.ik tudom6sul, hogy a2019.
okt6ber 13-i onkormfuyzativ6laszt6son a D6l-magyarcrszfugiOrm6ny Kultur6lis Egyesiilet
mind az dt jeldltje megvillasrtilsra kertilt. Gratul6lok mindenkinek, ugyanakkor kdrem a rdgi
testiileti tagokat, valamint az ir.jonnan megv6lasztott2 f6t, hogy a tov6bbiakban is hasonl6
intenzitSssal segits6k az Onkorm6nyzatmunkhjifi. Meg6llapitom, hory a Szegedi 6rm6ny
Onkorm6nyzat 5lld jelenldt6vel hatfuozatkepes. T6thFerencn6 szem6ly6benjavaslatotteszek
a j egy zlkonyv hitelesit6j 6re.

A testiilet 5 igen szavazattal a k<ivetkez6 hatdrozatothozza:

33/2019. (XI.19.) sz. Szegedi Orm6ny Onkorm6nyzat k6pvisetdtestiileti hathrozat

TIATAROZAT

A Szegedi Orm6ny Onkorm6nyzat T6th Ferencn6tjegyz6kdnlv-hitelesit6nek megvhlasrtja.

Dr. T6th R6zsa: Javaslom, hogy a Szegedi Orm6ny Onkorm6nyzat ameghiv6ban szerepl6
napirendi pontokat vitassa meg:

1. napirendi pont: A szegedi 0rm6ny 0nkorm6nyzatplnzijgyi ellenjegyz6si,
kcjtelezetts6gv6llal6si, szakmai teljesit6s igazol6si,6rv6nyesit6si 6s utalvfnyoz6si
szab 6ly zathnak e lfo gadSs a.

A testiilet 5 igen szavazattal a kcjvetkez6 hathrozatothozza



- ,-

l.napirendi pont: A szegedi orm6ny onkormfn yzat plnziigyi ellenjegyz6si,
kiitelezetts6gvillalfsi, szakmai teljesit6s igazolfsi,6rv6nyesit6si 6s utalv6nyoz6si
szab hly zatitn ak elfo gad r{sa.

El6terjeszto: Dr. T'6th R6zsa: A Szegedi Orm6ny Onkorm6nyzat20IS. okt6ber 25-i alakul6
iildse ut6n a fenti napirendi pontban megjelolt szabillyzatotel kell fogadnunk testtileti
iildsen. A rtesti.ileti tagok el6re megkapt6k a fenti szabillyzatot httanulmilnyozfus
c6lj6b6l. Ezzelkapcsolatban k6rd6s nem meriilt fel. A szabdlyzat mell6klet6t k6pezi
az I sz.. mell6klet a k<itelezetts6gv6llal6 6s helyetteseimegbizhsa6s al6fr6s mint6ja, a
6. sz. mell6kletaszakmai teljesitds igazol6 6s helyetteseimegbiz6sa6s aldir6s
minthja, a 9 . sz. melldklet utalvilnyoz6 6s helyettese i megbizhsa es alfuirhs mi1t6ja.
Ezeken a rnell6kleteken szerepl6 al6ir6k szem6ly6ben a kor6bbiakhozviszonyitva
nem terye:ztink viiltoztat:lst. Tehrlt maradnak ardgi alfiirok Dr. T6th R6zsa, Kov6r
Lhszlo, T6th Ferencnd, mivel azt4onnanvillasrtottT6th Eszter 6s Juh6sz Asne,
elfo glalts6gukra hivatko zv a ezt nem v6llalt6k.

A testi.ilet 5 igen szzavazattal a kcivetkez6 hatfirozatothozza'.

34/2019, (XI.19) sz. Szegedi Orm6ny Onkorminyzat k6pviseldtestiiteti hathrozat

HATAROZAT

A kdpvisel6testiileti i.il6s napirendi pontjai:
1' napirendi pont: A Szegedi ormdny onkormdnyzatplnzigyi ellenjegyz6si,
ktitelezetts6gv6llal6si, szakmai teljesit6s igazolfusi,6rv6nyesitdsi 6s utalv6nyozi{si
szab 6ly zatfinak e lf b gad6sa.

35/2019.(xr.19.) sz. szegedi Orm6ny Onkormf nyzat k6pviset6testiileti

HATAROZAT

A Szegedi 6rm6ny Onkorm6nyzat apdnzJfrgyi ellenjegyz6si, kotelezettsdgvdllal6si, szakmai
teliesit6s igazolilsi,6rvdnyesit6si 6s utalvSnyoz6si szabillyzathta mell6kletekkel egyiitt
elfbgadja.

Hatillyb a l6pds : azonnal
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Tdbb napirendi pont nem l6v6n az eln6k az til6st bezdrta, mindenkinek a toviibbiakban j6
munkdt 6s kitartiSst kivdnt az el6ttiink d116 feladatok megolddsiihoz. A testi.ileti tagok 17
6rakor elhagytiSk az [il6stermet.

Szeged, 2019. november i.9.
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T6th Ferencn6

jegyz6konyv hitelesft6


