Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szám: I.F/88-5/2020.
JEGYZŐKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-én
(csütörtökön) 10 órakor a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd,
Béla király tér 8.) Házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

ifj. Kovács György elnök;
Gyarmati Gábor elnökhelyettes;
Kovács György képviselő;

Távolmaradt:

Sárközi János József képviselő;
Gyarmati Géza képviselő;

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző;

Az elnök megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő megjelent, a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete határozatképes. Az elnök 10 órakor megnyitja az ülést.
ifj. Kovács György elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a testület 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 18/2020. (VIII.5.) számú határozat visszavonására és új határozat meghozatalára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
2. napirendi pont:
Javaslat elnöki tiszteletdíj megállapítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
3. napirendi pont:
Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök

1. napirendi pont:
Javaslat a 18/2020. (VIII.5.) számú határozat visszavonására és új határozat meghozatalára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az új
határozat meghozatalára azért van szükség, mert a Magyar Államkincstár hiánypótlásra hívta
fel a Nemzetiségi Önkormányzatot. A hiánypótlás tárgya a határozat szövegének konkrétabbá
tételére irányult. Elmondja továbbá, hogy a hiánypótlás benyújtásának határideje szeptember
18. napja.
ifj. Kovács György elnök: Kérdezi, hogy akkor formai probléma volt-e.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2020. (IX.17.) határozata
a 18/2020. (VIII.5.) határozat visszavonásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
18/2020. (VIII.5.) számú határozat visszavonja.
Határidő: 2020. szeptember 17.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2020. (IX.17.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői
(intézményvezető) beosztására kiírt pályázatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
elfogadásra
javasolja,
hogy
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-a alapján a
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Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői
(intézményvezető) feladatának ellátásával 2020. szeptember 1.
napjától 2025. július 31. napjáig
Molnárné Lovász Andreát
bízza meg;
Határidő: 2020. szeptember 17.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
2. napirendi pont:
Javaslat elnöki tiszteletdíj megállapítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
ifj. Kovács György elnök: Ismerteti előterjesztését, elmondja, hogy tiszteletdíjra tart igényt
38.650.- Ft és járulékai mértékben.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy ez az összeg kb.
45.000.- forintra jön ki, továbbá tájékoztatja a testületet, hogy az idei évi költségvetésben ezt
csak a rendezvényekre elkülönített előirányzat terhére lehet megtenni. Elmondja továbbá,
hogy a következő ülésen emiatt költségvetés módosítása szükséges.
Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Kérdezi mikortól él a tiszteletdíj.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy legkorábban október 1. napjától
teljesülhet a kifizetés. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a visszaható hatállyal, egyedi
határozatban megállapítható tiszteletdíj kérdése bizonytalan, ezért állásfoglalást kérését
javasolja a Kormányhivataltól.
ifj. Kovács György elnök: Elmondja, hogy véleménye szerint az idei feladatellátást nem
veszélyezteti a kifizetés, ezért kéri a testületet, hogy támogatassák javaslatát. Ezen felül
hozzáteszi, hogy az idei évben valószínűleg több rendezvény elmarad a vírus miatt. Javasolja,
hogy a Kormányhivataltól ezen okból kérjen állásfoglalást a Polgármesteri Hivatal.
A Képviselő-testület az állásfoglalás kérésére vonatkozó javaslatot határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatja a testületet, hogy a
működési támogatás minden év februárjában érkezik, ezért úgy kell gazdálkodni, hogy addig
elég legyen az idei évi támogatás a kiadásokra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
29/2020. (IX.17.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
tiszteletdíjáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. ifj. Kovács György elnök részére havi 38.650.-Ft és járulékai
tiszteletdíjat állapít meg a rendezvényekre elkülönített dologi
kiadásainak terhére 2020. október 1. napjától 2020. december 31.
napjáig;
Határidő: 2020. szeptember 17.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontnak megfelelően
módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését és azt
a nemzetiségi önkormányzat soron következő rendes ülésen terjessze
elő;
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát az 1. pontban
foglaltaknak megfelelő kifizetés teljesítésére.
Határidő: 2020. október 1.
Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a testületet, hogy a mai napon
véglegessé vált a szerződéstervezet, amelyet a helyiséghasználati jog gyakorlásának céljából
terjeszt a Közgyűlés elé a Hivatal. Átad egy példányt a testületnek. Ismerteti a szerződés
fontosabb elemeit, elmondja, hogy a Közgyűlési tárgyalás után újra a testület elé kerül a
szerződéstervezet és ennek megfelelően a közigazgatási szerződés módosítása. Elmondja
továbbá, hogy a tárgyi eszközökről is szükséges lesz rendelkezni, ezért kéri az elnököt, hogy
egy eszközigény listát állítson össze, és a szeptember 14-i Közgyűlésre hozza magával, hogy
ott a Közgyűléssel ismertethesse.
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Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Kérdezi, hogy terheli-e valamilyen költség a nemzetiségi
önkormányzatot.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy térítésmentesen veheti igénybe a
testület az irodahelyiséget, egyedül akkor terheli a nemzetiségi önkormányzatot költség, ha a
nem rendeltetésszerű használatból eredően okoznak kárt, vagy egyéb módon megszegik a
bérleti szerződésben foglalt irodahasználati szabályokat.
Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Kérdezi, hogy mikortól vehetnék használatba az irodát.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy ha a Közgyűlés elfogadja, majd a
testület is, akkor október 1. napjától már használatba tudná venni a testület.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a szerződéstervezetről szóló
tájékoztatást.
Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Elmondja, hogy a legutóbbi ülésen is említett kulturális,
tehetségfelkaroló támogatást véleménye szerint az idei évben még érdemes lenne
meghirdetni vagy a fiatalokat valamilyen módon támogatni.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatja a testületet, hogy
adómentes támogatás csak úgy adható, hogy ha a támogatott elszámol a támogatás
összegével.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Javasolja, hogy nyilvános pályázat útján hirdessék
meg a lehetőséget. Ezen felül elmondja, hogy ehhez egy bizonyos összeg elkülönítése
szükséges egyfajta Kulturális Alapot létrehozva. Javasolja továbbá, hogy a következő évben
érdemesebb lenne meghirdetni az új költségvetés figyelembevételével.
Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Véleménye szerint idén is lehetséges lesz ennek a
megvalósítása. Javasolja, hogy a költségvetésből a nemzetiségi önkormányzat 400.000.- Ft
összeget különítsen el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2020. (IX.17.) határozata
a „Tehetség Alap” létrehozásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséből 400.000.- Ft összeget elkülönít „Tehetség Alap”
létrehozása céljából;
Határidő: 2020. szeptember 17.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltaknak
megfelelően módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi
költségvetését és azt a nemzetiségi önkormányzat soron következő
rendes ülésen terjessze elő;
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt Önkormányzati Osztályát, hogy a
tehetséges roma gyerekek tehetséggondozására szolgáló pályázat
pályázati feltételeit dolgozza ki.
Határidő: 2020. október 5.
Felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Kérdezi, hogy a Roma Nap rendezvényre küldjöne valakinek meghívót.
Gyarmati Gábor elnökhelyettes: Véleménye szerint először annak kellene utána nézni, hogy
megtartható-e a rendezvény, mert ha nem akkor, ne küldjön ki a Hivatal senkinek meghívót.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy utána fog nézni a lehetőségeknek,
és értesíti az elnököt. Továbbá elmondja, hogy rendkívüli ülés tartása esetén elektronikus
összehívást javasol.
A Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.
További kérdés hozzászólás nem hangzott el, az elnök a képviselő-testület az ülését 10 óra
35 perckor berekeszti.

K.m.f.
Gyarmati Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

ifj. Kovács György
elnök
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Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Fuchs Vivien
jogi és bizottsági referens

dr. Göttlinger István
aljegyző
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