Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-6/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı
Távolmaradását jelezte:

ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökségi tagja, a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi
Egyesület elnöke

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Lakatos Ferenc: Az „Egyebek” napirendi pont keretében szeretné, ha a testület megtárgyalná
az Alsóvárosi temetıben történt rongálás ügyét.
Dömötörné Solymár Orsika: Szintén az „Egyebek” napirendi pont keretében szeretné
tájékoztatni a testületet a folyamatban lévı pályázatokról.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet a kiegészítéssel együtt, melyet a testület 3
igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend

1. napirendi pont:
Baka István Általános Iskolával kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a feladatlapú támogatás mértékérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
5. napirendi pont:
Javaslat „Roma Nívódíj” adományozására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Baka István Általános Iskolával kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A június 6-i ülésen a testület elfogadta a nevelési, oktatási
intézményekkel kötendı megállapodást. A Baka István Általános Iskola igazgatója jelezte,
hogy lenne még kiegészítése. A megállapodás tervezet kiküldésre került. Kéri, hogy a testület
hagyja jóvá az együttmőködési megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
24/2012. (VII.19.) SZRNÖ határozat
Baka
István
Általános
Iskolával
együttmőködési megállapodás

kötendı

1.
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete jóváhagyja a Baka István Általános
Iskolával a roma nemzetiségő gyermekek iskolai
nevelésének, oktatásának elısegítése érdekében kötendı
együttmőködési megállapodást.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza
együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı: 2012. július 19.
Felelıs: Sárközi János József elnök

elnökét

az

2. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Polgármester úrral jövı hét elején egyeztet majd arról, hogy a város
mit tud biztosítani a rendezvény lebonyolításához. Ezidáig október hónapban rendezték meg a
roma napot a városi sportcsarnokban. Az idei évben 20. alkalommal kerül megrendezésre az
Országos Roma Nap. A helyszín a Prométheusz Park lesz, az idıpont pedig augusztus 18-a.
Céljuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévı embereknek is egy kis örömet
szerezzenek. Lehetıség nyílik a roma hagyományok ápolására. A rendezvényre látogatók
megismerhetik a roma kultúrát, továbbá roma gasztronómiai bemutató is lesz. Kispályás
labdarúgó torna is megrendezésre kerül. Délután folklór együttesek lépnek fel a színpadon.
Este pedig egy szárvendég lép majd fel. Baráti társaságokat is várnak, fızési lehetıséget
biztosítanak számukra. Javasolja, hogy a Civil Kerekasztal is vegyen részt a rendezvényen.
Dömötörné Solymár Orsika: Felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel. Véleménye
szerint a Polip Egyesület, valamint a TIT Egyesület részt tud venni a programokon. Továbbá a
Sani Luludyi Egyesület nevében felajánlja, hogy részt vesznek a rendezvényen, a gyermekek
részére arcfestést, gyöngyfőzést egyéb programokat szerveznek majd.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
25/2012. (VII.19.) SZRNÖ határozat
Országos Roma Nap megszervezése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
tudomásul
veszi
az
elnök
tájékoztatóját a XX. Országos Roma Nap rendezvény
programjainak szervezésérıl.
Határidı: 2012. július 19.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a feladatlapú támogatás mértékérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A hivatal a jogszabályoknak megfelelıen továbbította a
jegyzıkönyveket a Kormányhivatal felé. A szempontrendszer alapján 11 pontot kapott a
nemzetiségi önkormányzat, a feladatalapú támogatás összege 262.197 Ft. Az ülések
számához, a hozott döntések számához és a nemzetiségi önkormányzat által szervezett
programok számához viszonyítva ezt az összeget kevésnek találja. Véleménye szerint 1- 1,5
millió Ft közötti összegő támogatást kellett volna kapnia a nemzetiségi önkormányzatnak.
Van olyan önkormányzat, mely nem szervezett programokat, nehezen mőködik, mégis sokkal
több támogatást kapott. Polgármester úr segítségét szeretné kérni. Továbbá írásban a
Kormányhivatal vezetıjéhez fordul ez ügyben. Megkeresi továbbá dr. Puskás Imrét, a Tolna

Megyei Közgyőlés elnökét, aki a Parlament Költségvetési Bizottságának alelnöke. Határozati
javaslata, hogy a képviselı-testület hatalmazza fel elnökét, hogy a feladatalapú támogatás
összegének megállapításáról szóló támogatói döntés egyeztetése ügyében keresse meg a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékesét.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
26/2012. (VII.19.) SZRNÖ határozat
Feladatlapú támogatás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete felkéri elnökét, hogy a feladatalapú
támogatás összegének megállapításáról szóló támogatói
döntés egyeztetése ügyében keresse meg a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium illetékesét.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: 180 halmozottan hátrányos helyzető gyermeket vittek el kirándulni
Siófokra. A strandbelépıket és az étkezést ingyen biztosították számukra. A Munkaügyi
Központ vezetıjével egyeztetni fog a roma pedagógiai asszisztens foglalkoztatása ügyében.
Az utóbbi idıszakban megnövekedett a temetıben a lopások, rongálások száma. A
rendırségtıl azt a tájékoztatást kapta, hogy kiemelten foglalkoznak ezzel az üggyel. A temetı
A
üzemeltetıjének kellene egy ırzı-védı feladatokat ellátó személyt alkalmaznia.
közelmúltban történt Pécsen egy rendkívüli esemény, egy roma származású személy
meggyilkolt egy rendırségi pszichológus hölgyet, aki szekszárdi származású. A roma
nemzetiségi önkormányzat elhatárolódik az ilyen fajta cselekedetektıl.
Lakatos Ferenc: A temetı üzemeltetıjével egyeztetett a problémáról. Térfigyelı kamerákat
kellene kihelyezni. A város lakosságát felkérhetnék, hogy járuljanak hozzá a kamerák
kiépítésének költségeihez. Javasolja, hogy egy győjtést szervezzenek.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület kezdeményezze, hogy a lakosság
figyelmét hívják fel arra, hogy az utóbbi idıben a temetıben történt kegyeletsértések miatt
szükséges lenne térfigyelı kamera kihelyezése, és ennek finanszírozása érdekében győjtésre
kerüljön sor.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:

27/2012. (VII.19.) SZRNÖ határozat
Kezdeményezés térfigyelı kamerák kihelyezésére a
városi temetıkbe
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete felkéri elnökét, hogy a városi
temetıkben az utóbbi idıben történt rongálásokra
tekintettel kezdeményezze Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármesterénél, hogy a temetıben térfigyelı kamerák
kiépítése érdekében a költségek finanszírozására kerüljön
megszervezésre egy lakossági győjtés.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök

Dömötörné Solymár Orsika: Pályázatot nyújtottak be pedagógiai asszisztens képzésre. Ha
nyer a pályázatuk, akkor 20 fı 3,5 hónapos képzésére kerül sor, OKJ-s végzettséget tudnak
majd szerezni. A képzés ingyenes, a képzés ideje alatt támogatást is kapnak ezek a személyek,
és utána még 1 évig foglalkoztatják ıket. Továbbá a tanoda pályázat is kiírásra került.
Sárközi János József: Megköszöni a tájékoztatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 órakor
berekeszti. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Lakatos Ferenc
elnök-helyettes

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

