Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szám: IV. 171-7/2011.

JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én (szerdán) 900 órakor
a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı.
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Varga András osztályvezetı,
Zengayné Balázs Júlia szabálysértési ügyintézı,
Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı,
Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi ügyintézı,
Zaják Rita képviselı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

László Péter Ferenc igazgató,
Juhász Gábor igazgató,
Kárpáti Réka osztályvezetı-helyettes,
Fekete Mónika a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálata részérıl,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
részérıl,
Deák Béláné a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
részérıl

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
Kisebbségi Önkormányzat Testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Javaslatot tesz a napirendi pontok cseréjére, sorrendjére. Javasolja,
hogy a testület vegye le napirendjérıl a meghívóban szereplı 5. napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, amelyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és
a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a feladatalapú támogatás mértékérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2. napirendi pont:
Közérdekő munka büntetésre ítélt személyek foglalkoztatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Varga András osztályvezetı,
Zengayné Balázs Júlia szabálysértési ügyintézı,
Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Pártfogó Felügyelıi
Szolgálat képviselıje,
Trucza Szabolcs a Szekszárdi Rendırkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
vezetıje
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Együttmőködés a Kolping Katolikus Szakképzı Iskolával
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: László Péter Ferenc igazgató
6. napirendi pont:
Együttmőködés a TMÖ Szent László Szakképzı Iskolával
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Juhász Gábor igazgató
7. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Gulyás Katalin megyei igazgató
8. napirendi pont:
Népszámlálással kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
9. napirendi pont:
Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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10. napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a feladatalapú támogatás mértékérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Sárközi János József: Augusztusban közzétételre került, hogy a kisebbségi önkormányzat
mekkora összegő feladatalapú támogatást kapott. A pontozással és a szempontrendszerrel nem
ért egyet. A minisztérium illetékesével felvette a kapcsolatot, telefonon tájékoztatták, hogy az
önkormányzat 3 pontot kapott, és 120.000 Ft a támogatás összege. Vannak olyan kisebbségi
önkormányzatok a megyében, akik szintén tavaly októberben alakultak és 700.000 Ft
támogatást kaptak. A minisztérium illetékese elmondta, hogy a jegyzıhöz forduljon, mert a
beadott pályázatért a jegyzı a felelıs. Tájékoztatást szeretne kérni jegyzı asszonytól arról,
hogy hogyan történt a támogatás igénylése. Véleménye szerint nem a Polgármesteri Hivatal
tévedett.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A Polgármesteri Hivatal a kisebbségi önkormányzat testületi
munkáját segíti. A 342/2011. Korm. rendelet tartalmazza azokat a feltételeket, melyek alapján
a pályázat benyújtható. A 2011. április 1-tıl visszamenıleg 1 év számít alapjául a
támogatásnak. A hivatal a 2010. október és 2011. április 1-jei idıszakra vonatkozóan
valamennyi jegyzıkönyvet - és az azokban foglalt határozatokat - megküldte a
kormányhivatal útján az illetékes szervnek. Az illetékes szerv pedig a kormányrendelet
mellékletében meghatározott szempontrendszer alapján készítette el az értékelést. A hivatal
részérıl a kormányrendeletben foglaltak alapján a pályázat benyújtása megtörtént. A
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat valóban 3 pontot kapott.
Sárközi János József: A Tolna Megyei Kormányhivatal továbbította a jegyzıkönyveket a
Wekerle Sánor Alapkezelınek?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, a kormányhivatalon keresztül történt a továbbítás.
Sárközi János József: A szempontrendszer alapján véleménye szerint több pontot kellett
volna kapniuk.
Dömötörné Solymár Orsika: Korábban együttmőködési megállapodás megkötését javasolta
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. Azonban a testület elhatárolódott a civil
szervezetekrıl, a Cinka Panna Tanodától. Az értékelı szervezet a pontozásnál ezeket az
együttmőködéseket figyelembe vette volna.
Sárközi János József: Ezzel nem ért egyet. Számos olyan határozatot hozott a testület, amit
figyelembe kellett volna vegyenek a pontozásnál.
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Zaják Rita: Mit kell érteni ilyen határozatok alatt?
Sárközi János József: Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban hoztak határozatokat, több
programot szerveztek, 230 gyermeket vittek kirándulni a nyáron. Volt egy egészséges
életmódra nevelés program, együttmőködést alakítanak ki a megyei CKÖ-vel, közös
pályázaton indulnak a jövıben. A civil szervezetek elıl sem kívánnak elzárkózni. Roma
Közösségi Házat szeretnének a jövıben létrehozni.
Zaják Rita: A 2010. október és 2011. áprilisa közötti idıszakban elvégzett munkáról készült
beszámoló?
Sárközi János József: Bármikor be tud számolni az elmúlt idıszak munkájáról, akár a
közmeghallgatás keretén belül is.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti a kormányrendelet mellékletében szereplı
szempontrendszert.
Sárközi János József: Ismerteti a határozati javaslatot: „A Kisebbségi Önkormányzat felkéri
elnökét, hogy a feladatalapú támogatás összegének megállapításáról szóló támogatói döntés
egyeztetése ügyében keresse meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékesét.”
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
20/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Feladatalapú támogatás
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a
feladatalapú
támogatás
összegének
megállapításáról szóló támogatói döntés
egyeztetése ügyében
keresse meg a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
illetékesét.
Határidı: 2011. október 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök

2. napirendi pont:
Közérdekő munka büntetésre ítélt személyek foglalkoztatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A közérdekő munka büntetésre ítélt személyeket a kisebbségi
önkormányzat felkarolja, és lehetıséget szeretnének biztosítani az ı foglalkoztatásukra.
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Varga András: Szabálysértési hatóság jár el ezekben az ügyekben, az elkövetı a
szabálysértésért kiszabott pénzbírságot nem tudja kifizetni, akkor a hatóság ezt a pénzbírságot
közérdekő munka végzésre változtathatja át. A munkavégzés helyének kijelölésérıl a
szabálysértési hatóság dönt. Ha a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak olyan javaslata van,
hogy a munkavégzés helyének kijelölésérıl szeretne dönteni, ebben az esetben a
szabálysértési hatósággal, a jegyzıvel kell egyeztetni. Tudomása szerint a 2002-2006.
években erre vonatkozóan együttmőködési megállapodást kötöttek. Jelenleg nincs ilyen
megállapodás.
Zengayné Balázs Júlia: 2002-2006. években az együttmőködési megállapodás a Roma
Kisebbségi Önkormányzat és a jegyzı között jött létre. A közérdekő munka egy büntetés, és
nem azonos a közcélú munkával. A közcélú munkáért pénzt kapnak, a közérdekő munka
pedig a szabálysértési törvény alapján kiszabott pénzbírság ledolgozása, amely egy büntetés.
Ebben az esetben szigorúak a feltételek, rendszeres felügyeletet kell biztosítani, napi hat óra
munkavégzés van pihenınapon vagy munkaszüneti napon. A törvény által elıírt feltételeket
biztosítani kell a kisebbségi önkormányzatnak, ha erre vonatkozóan létrejön egy
megállapodás. Fontos az egészségi állapot és a munkára való alkalmasság is. A bírságot csak
az elkövetı dolgozhatja le, más családtag nem jelenhet meg helyette. Napi 6 óra munkavégzés
5000 Ft-nak felel meg.
Varga András: Ha az elkövetı nem jelenik meg a munkavégzés helyén, elzárásra kell
változatni a büntetést.
Zengayné Balázs Júlia: A szabálysértési törvény elıírásait be kell tartani, ezt végig kell
gondolni és a jegyzıvel egyeztetni.
Sárközi János József: Csak úgy tudják ezt vállalni, ha Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.
Zengayné Balázs Júlia: A közérdekő munkát végzı személyeknek munkavédelmi oktatáson
kell részt venniük.
Lakatos Ferenc: A Kisebbségi Önkormányzat segítséget tud nyújtani abban, hogy a cigány
származású elkövetık a munkavégzés helyén idıben megjelenjenek.
Zengayné Balázs Júlia: Korábban a kisebbségi önkormányzat elnöke ebben segítséget
nyújtott.
Kárpáti Réka: A büntetést csak akkor tudják átváltoztatni közérdekő munkára, ha az
elkövetı ezt kéri és vállalja a munkát. Továbbá az egészségi állapotról is nyilatkozni kell az
elkövetınek. Ha határidın belül nem érkezik vissza a nyilatkozat, akkor nem tudják a
büntetést átváltoztatni közérdekő munkára.
Fekete Mónika: Felhívja a figyelmet arra, hogy a büntetés végrehajtásával foglalkoznak.
Ezzel korábban sok probléma volt. Ha az ügyben elıremozdulás történik, akkor az
önkormányzatnak biztosítani kell a személyi feltételeket, egy embernek mindig jelen kell
lenni, aki kiadja, illetve ellenırzi a munkát, a jelenléti ívet alá kell íratni, illetve a
nyilvántartást vezetni kell. Bármikor lehet ellenırizni a munkáltatót. Fontos még, hogy az
elkövetıket munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, illetve foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Ennek költsége a munkáltatót terheli. A
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közérdekő munkát végzıket a szükséges eszközökkel el kell látni. A városnak továbbá meg
kell engednie a közterületek rendben tartását ilyen formában. Az önkormányzattal kell
egyeztetni, hogy tud-e munkát biztosítani, engedi-e, hogy a roma telepek tisztántartását ezek a
személyek végezzék. Ezt együttmőködési megállapodásban lehet rögzíteni. A büntetést csak
személyesen lehet ledolgozni, ha nem dolgozza le a büntetést, akkor automatikusan fogház
büntetésre kerül átváltoztatásra. A feltételeknek meg kell teremtıdni, ezt követıen történhet a
végrehajtás.
Sárközi János József: Elsısorban roma emberekre gondolt. A város biztosította a korábbi
években a munkavégzéshez szükséges eszközöket.
Fekete Mónika: Ezeket lehet rögzíteni az együttmőködési megállapodásban.
Sárközi János József: A cigány telepeken kaotikus állapotok vannak, nagyon szemetesek az
utcák. Határozati javaslata, hogy a Kisebbségi Önkormányzat kérje fel elnökét, hogy a
közérdekő munka büntetésre ítélt személyek foglalkoztatásával kapcsolatos feltételek
biztosítása ügyében (munkavédelmi oktatás, foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat díja,
személyi és tárgyi feltételek) folytasson egyeztetést Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterével, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzıjével.
Az egyeztetést követıen újra fogják tárgyalni a témát.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Közérdekő
munka
büntetésre
személyek foglakoztatása

ítélt

A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a
közérdekő munka büntetésre ítélt személyek
foglalkoztatásával
kapcsolatos
feltételek
biztosítása ügyében (munkavédelmi oktatás,
foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat díja,
személyi és tárgyi feltételek) folytasson
egyeztetést Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterével, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzıjével.
Határidı: 2011. október 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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Sárközi János József: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
22/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Tájékoztató a költségvetés I.
helyzetérıl

félévi

A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat tudomásul veszi a költségvetés
I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót.
Határidı: 2011. szeptember 14.
Felelıs: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Javasolja, hogy az OTP-nél vezetett bankszámla esetében módosítsák
az aláírókat: Sárközi János József elnök és a jegyzı által kijelölt 1 fı köztisztviselı, Lakatos
Ferenc elnök-helyettes és a jegyzı által kijelölt 1 fı köztisztviselı.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Banki aláírás bejelentés
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
a
bankszámlája
feletti
rendelkezés jogát az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
-

Sárközi János József elnök és a jegyzı által
kijelölt 1 fı köztisztviselı,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes és a jegyzı
által kijelölt 1 fı köztisztviselı.

Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Holnapi naptól munkába áll az irodavezetı, ezért a dologi kiadások
meg fognak emelkedni. Átcsoportosítottak 628.000 Ft-ot a dologi kiadásokra.

7

0914jkv

Csanda Gyöngyi: A feladatalapú támogatás bevétele 128.200 Ft, mely beépítésre kerül.
Sárközi János József: Kaptak továbbá 300.000 Ft bizottsági támogatást a roma gyerekek
kirándulására.
Zaják Rita: A Szociális és Egészségügyi Bizottság erre a támogatásra vonatkozóan
visszavonta a határozatát azzal az indokkal, hogy a kisebbségi önkormányzat
költségvetésében ez az összeg szerepel.
Sárközi János József: Errıl nincs tudomása. A plusz 300.000 Ft-ot azért kérték, mert több
gyermeket vittek kirándulni.
Csanda Gyöngyi: A kiadási és bevételi fıösszeg 4.626.000 Ft-ra módosul. Ismerteti a
további módosításokat, melyet a kiosztásra került táblázat is tartalmaz.
Lakatos Ferenc: Mikulás csomagra elegendı lesz 100.000 Ft?
Sárközi János József: Bizottságoktól is kérnek majd támogatást.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Költségvetés módosítása
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat a 2011. évi költségvetését a
határozat melléklete szerint módosítja.
Határidı: 2011. szeptember 14.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Együttmőködés a Kolping Katolikus Szakképzı Iskolával
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: László Péter Ferenc igazgató
Sárközi János József: Régóta szeretnék megkötni az intézménnyel az együttmőködési
megállapodást, sok roma gyermek jár az iskolába. Ismerteti az együttmőködési nyilatkozat
tartalmát.
László Péter Ferenc: Szintén fontosnak tartja a nyilatkozat aláírását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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25/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Együttmőködés a Kolping Iskolával
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat jóváhagyja a Kolping Iskolával
kötendı együttmőködési nyilatkozatot.
A képviselı-testület felhatalmazza elnökét az
együttmőködési nyilatkozat aláírására.
Határidı: 2011. szeptember 14.
Felelıs: Sárközi János József elnök

6. napirendi pont:
Együttmőködés a TMÖ Szent László Szakképzı Iskolával
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Juhász Gábor igazgató
Juhász Gábor: Az IPM programhoz kötelezı csatlakozni, a megállapodás egy keret, melyet
tartalommal kell megtölteni.
Sárközi János József: Javasolja, hogy az együttmőködésre vonatkozó megállapodást a
testület fogadja el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Együttmőködés a TMÖ Szent László
Szakképzı Iskolával
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat jóváhagyja a TMÖ Szent
László
Szakképzı
Iskola
Székhely
együttmőködési
intézményével
kötendı
nyilatkozatot.
A képviselı-testület felhatalmazza elnökét az
együttmőködési nyilatkozat aláírására.
Határidı: 2011. szeptember 14.
Felelıs: Sárközi János József elnök

7. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Gulyás Katalin megyei igazgató
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Deák Béláné: Gulyás Katalin megyei igazgató helyett vesz részt az ülésen. Személye az
Ellenırzı Bizottság elnöke és az Országos Felügyelı Bizottság elnöke. Szeretnék, ha
körvonalaznák az együttmőködést, fogalmazzák meg a Vöröskereszt felé, hogy mit
szeretnének. Örömmel vették a kisebbségi önkormányzat megkeresését.
Sárközi János József: A kisebbségi önkormányzat részese szeretne lenni a Vöröskereszt
áldozatos munkájának, segítenének a véradás szervezésében, a győjtési munkákban részt
vennének. A hátrányos helyzető emberek megsegítésével kapcsolatban kérik a Vöröskereszt
támogatását. Kéri, hogy Gulyás Katalin készítse elı a megállapodás tervezetét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
27/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Együttmőködés a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezetével
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei
Szervezetével
együttmőködési
megállapodást kíván kötni.
A képviselı-testület felkéri a Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének
igazgatóját,
hogy
az
együttmőködési
megállapodás tervezetét készítse elı a testület
következı ülésére.
Határidı: 2011. október 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök

8. napirendi pont:
Népszámlálással kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Tájékoztatja a testületet, hogy kettı cigány származású számlálóbiztos
vesz részt az októberi népszámláláson, továbbá 1 fı tartalékos. Az oktató csomagot már
átvették, jövı héten lesz az oktatás.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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28/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Tájékoztató a népszámlálásról
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
a
roma
származású
népszámlálási
számlálóbiztosokról
szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidı: 2011. szeptember 14.
Felelıs: Sárközi János József elnök
9. napirendi pont:
Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Sárközi János József: Október 15-én szombaton rendezik meg az Országos Roma Napot. A
Sportcsarnok tavalyi évi bérleti díja még nem lett rendezve, ezzel kapcsolatban polgármester
úrral fog egyeztetni. A programok között szerepel: labdarugó torna, roma gasztronómiai
ételek készítése, roma együttesek fellépése, illetve lesz egy sztárvendég is. Lehet, hogy a
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat is csatlakozik a szervezéshez. Az idei évben
kitüntetést nem adnak át.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
29/2011. (IX. 14.) SZCKÖ határozat
Roma Nap megrendezése
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat az Országos Roma Napot 2011.
október 15-én (szombaton) a Szekszárd Városi
Sport- és Szabadidıközpontban rendezi meg.
Határidı: 2011. október 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök

10. napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Minden évben 120-130 gyermeket vittek el kirándulni. Az idei évben
250 gyermek jelentkezett. A Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz kérelmet nyújtott be,
hogy még 300.000 Ft-ot biztosítson a meglévı 300.000 Ft mellé. Támogatást nem kaptak,
ezért a kisebbségi önkormányzat költségvetését kellett módosítani. A munkaügyi központtal
egészséges életmódra neveléssel kapcsolatban pályázatot nyújtottak be. Magyarországi
Cigány Búcsún vettek részt, találkozott Dr. Székely János püspök úrral. November 21-23.
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között Rómába utaznak a TMCKÖ tagjaival. Együttmőködési megállapodást szeretne kötni a
jövıben az oktatási intézményekkel, a Büntetés-végrehajtási Intézettel, a Szekszárdi
Rendırkapitánysággal. Augusztus 20-án átadásra került a „Roma Nívódíj” kitüntetés Kovács
Ferenc részére. Egy pályázat eredményeként 90 napos foglalkoztatásra felvettek egy
személyt, a Hunyadi u. 4. sz. alatti irodában 8-12 óráig lesz ügyfélfogadás.
A képviselı-testület a beszámolót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Dömötörné Solymár Orsika: Meghívja a testületi tagokat 2011. október 12-én a Cinka
Panna Tanoda záró rendezvényére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezen a rendezvényen
ismertetheti a további mőködtetésre vonatkozó koncepcióját.
Sárközi János József: Nem kívánják mőködtetni a Cinka Panna Tanodát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 11 órakor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
Elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Ifj. Kovács György
Képviselı

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