Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV.112-4/2014.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. június 5-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,
ifj. Kovács György képviselı.

Tanácskozási joggal megjelent:
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı,
A jegyzı megbízásából:

Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal elnökhelyettese,
a Sani Luludyi Egyesület vezetıje,
Hollendusné Bíró Anett a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola igazgatója,
Parrag Katalin a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
igazgatója,
Koppány Teréz intézményi mentor,
Schumacher Gyöngyi intézményi mentor,
Takács Mónika intézményi mentor

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat Képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József elnök: Köszönti a megjelenteket. A Képviselı-testület a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján a 20/2013. (VIII.5.)
SZRNÖ határozatával a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások idıpontjáig a
Képviselı-testület üléseirıl készült jegyzıkönyvek hitelesítıjévé Lakatos Ferenc elnökhelyettest jelölte ki. A meghívóban szereplı 5. napirendi pont levételét javasolja. Továbbá
kéri, hogy vegyék fel napirendre a „Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén” c. szóbeli
elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
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Napirend
1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak:
Hollendusné Bíró Anett a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetıje,
Horváth Erika a Szekszárdi 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola igazgatója,
Farkas Pálné a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója,
Parrag Katalin a Szekszárdi Baka István Általános Iskola igazgatója,
Szücsné dr. Füredi Szilvia a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
vezetıje,
Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke,
intézményi roma mentorok
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttmőködési
megállapodás módosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a Vatikáni útról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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Sárközi János József elnök: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatást
intézményvezetıktıl a roma mentorok munkájával kapcsolatos tapasztalatokról.

kér

az

Hollendusné Bíró Anett intézményvezetı: Nagyon dolgos, sőrő évet tudhatnak maguk
mögött. Sok pozitív tapasztalatuk volt a roma mediátorok munkájával kapcsolatban.
Általában két fı dolgozott, akik váltották egymást. Elıször az óvónıkkel tisztázni kellett a
roma mentorok feladatkörét és szerepét. Kollégái beszámolója és személyes tapasztalata
alapján úgy ítéli meg, hogy a rendszer jól mőködött. Jó lenne, ha a továbbiakban is
folytatódna ez a program, a kapcsolattartás és a napi munka segítése szempontjából nagyon
hasznos volt a mentorok tevékenysége.
Matókné Misóczki Mária igazgató: Elsı félévben voltak magatartási problémák, de sikerült
megoldani, köszöni elnök úr és a képviselı urak segítségét. A második félévben nem volt
jelentıs probléma. Kırösiné Farkas Hajnalka dolgozik mentorként az intézményükben, jó a
kapcsolata a pedagógusokkal, a gyerekek is szeretik. Jól tud bánni a gyermekekkel,
maximálisan kihasználja a munkaidejét. Szeretnék, ha a következı tanévben is maradhatna az
intézményben. Felhívta a Munkaügyi Központot is, de nem sok reménnyel kecsegtették.
Pappné Kutas Annamária igazgató: Intézményükben két roma származású magántanuló
van, egy testvérpár, félévkor nem voltak osztályozó vizsgán. Az egyik gyermek betöltötte a
16. életévét, a tankötelezettség megszőnt, sajnos az 5. osztályt sem fejezte be. Ebben az
esetben már nem tudnak mit tenni. Van még egy 14 év körüli lány, aki családi okok miatt nem
járt iskolába, utána magántanuló lett, sok volt a hiányzása, ı osztályozó vizsgát fog tenni. Van
még egy roma származású testvérpár, ık rendszeresen járnak az intézménybe.
Parrag Katalin igazgató: Intézményükben szintén volt probléma, de sikerült elnök úr
segítségével megoldani. Nagyon sok a hiányzás, egy család esetében voltak higiéniás, illetve
magatartásbeli problémák. Van egy magántanulójuk, aki szintén betöltötte a 16. évet, de a 6.
osztályt nem tudja befejezni. A tagozaton nincsen gyermekvédelmi felelıs, ezt a feladatkört
egy gyógypedagógiai asszisztens látja el. A mentorok és a pedagógusok közötti viszony év
közben rendezıdött. A nyári javítóvizsgákkal kapcsolatban lesz most a roma tanulóknak
felkészítés?
Sárközi János József elnök: Dömötörné Solymár Orsika az elızı ülésen jelezte, hogy a
Tanodában nem vállalnak pótvizsgára felkészítést a nyáron.
Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke: Az utóbbi négy-öt évben
mindig fogadták nyáron a gyerekeket a pótvizsga elıtt. Akik jártak a felkészítésre, általában
sikeres vizsgát is tettek. Az a probléma, hogy szeptembertıl-júniusig nem járnak a tanodába
tanulni egyes gyerekek. Viszont vannak olyan gyerekek, akik egész évben szorgalmasan
tanulnak és ık már nyáron nem tanulnak, számukra programokat szerveznek. Most heti egy
nap lesz kijelölve a tanulásra. A mentor programmal kapcsolatban nehezményezi, hogy a
Munkaügyi Központ képviselıje nem jött el a mai ülésre. Nehezen indult ez a program, nyár
végén, szeptember elején derült ki, hogy nyertek a pályázaton, de errıl az intézmények
semmit sem tudtak. Egyes intézményvezetık más személyeket szerettek volna, voltak
személyi problémák is, személycsere is történt. A pedagógusok részérıl is volt elıször egy
ellenérzés a roma mentorokkal kapcsolatban. Ha lesz a programnak folytatása, akkor szeretné
elérni, hogy az óvodákban is alkalmazhassanak mentorokat.
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Sárközi János József elnök: Szintén szeretné, ha az óvodákban is lenne roma mentor. A
Szent-Györgyi Albert utcai óvodában a gyermekek 70%-a roma származású, ezért itt nagy
szükség lenne egy roma mentorra.
Koppány Teréz mentor: Dömötör Csaba igazgató úr kérte, hogy tolmácsolja a testület felé,
hogy szeretné, ha folytatódna ez a program a jövıben is.
Sárközi János József elnök: Nehezen indult a program, de örömmel tölti el, hogy év végére
jók a tapasztalatok. Már az általános iskolában is terjed a dohányzás és a drog, ezért szeretné,
ha minden intézményben lenne a következı tanévben is mentor a pedagógusok munkájának
segítésére. Sajnálattal tapasztalta, hogy a Dienes iskola nem fogadta a mentorokat. Hálával és
tisztelettel köszöni az intézményvezetıknek és kollégáiknak az elmúlt évi munkájukat.
Javasolja a képviselı-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
17/2014. (VI.5.) SZRNÖ határozat
Nevelési
és
oktatási
intézményekkel
együttmőködés

történı

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a városi intézményekbe járó roma
gyermekek nevelésérıl, oktatásáról, valamint az
intézményi roma asszisztensek munkájának eredményérıl
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidı: 2014. június 5.
Felelıs: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttmőködési
megállapodás módosítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıi megbízott: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Sárközi János József elnök: A Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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18/2014. (VI.5.) SZRNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás módosítása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával
megkötött
együttmőködési
megállapodás módosítását –a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt az
együttmőködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidı: 2014. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: Az idei évben július 1-10. között szervezik meg a hátrányos
helyzető gyermekek kirándulását Harkányba. Javasolja, hogy a Szekszárdi Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesületet kérjék fel a kirándulás megszervezésére és
lebonyolítására, melyhez 700.000 Ft támogatást biztosítsanak 2014. évi költségvetés Tartalék
és Dologi Kiadások kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
19/2014. (VI.5.) SZRNÖ határozat
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulása
1.
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2014. július 1. és 10. között kívánja
megszervezni a kifejezetten hátrányos helyzetben lévı
roma gyerekek kirándulását.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Szekszárdi Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesületet a kirándulás
megszervezésére és lebonyolítására.
3.
A Képviselı-testület az Egyesület részére 700.000 Ft
támogatást biztosít a kirándulás lebonyolítására a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének Tartalék és Dologi Kiadások kerete
terhére.
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4.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt
a támogatási szerzıdés elkészítésére és felhatalmazza az
elnököt annak aláírására.
Határidı: 2014. július 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: Javasolja, hogy a 2014. évi költségvetés „Dologi kiadások”
kerete terhére 128.000 Ft-ot biztosítson a testület a 2014. június 28-án megrendezésre kerülı
Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepén történı részvételre. Ez fedezi két asztal, valamint a fızés,
vendéglátás költségét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
20/2014. (VI.5.) SZRNÖ határozat
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetés „Dologi
kiadások” kerete terhére 128.000 Ft-ot biztosít a 2014.
június 28-án megrendezésre kerülı Szekszárdi Pörkölt és
Bor Ünnepén történı részvételre.
Határidı: 2014. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a Vatikáni útról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: Május hónapban 43 fıs delegáció utazott Tolna megye 3
kistérségébıl Vatikánba a pápai nyílt audienciára. Ferenc pápa 40 rózsafüzért és a nemzeti
zászlót is megáldotta. A csoport a hétnapos utazás során bejárta Rómát, megnézte az örök
város történelmi nevezetességeit is. Elvitték azt a corpust is, amelyet annak idején már XVI.
Benedek is megáldott, ezt Lengyelben szándékoznak elhelyezni, ahol emlékmővet állítanak,
zarándokhelyet alakítanak ki azoknak az ártatlan áldozatoknak az emlékére, akiket a II.
világháború végén ott gyilkoltak meg.
A Képviselı-testület a beszámolót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
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6. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József elnök: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy júniusban kerül
megrendezésre az Országos Cigány Találkozó, a részvételi díj 50.000 Ft. A programok között
szerepel kispályás labdarúgó torna, fızıverseny, egészségügyi szőrés, folklór együttesek
fellépése. A nevezési díjat egy gyermekkórháznak fogják felajánlani. Továbbá tájékoztatásul
elmondja, hogy „Roma fiatalok a rendvédelemben” címmel szerveztek konferenciát a
rendvédelmi szervek és a megyei cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek eredményeként a
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megújította az együttmőködési
megállapodását a rendvédelmi szervekkel.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 15 perckor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Lakatos Ferenc
elnök-helyettes

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

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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