Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 167-2/2013.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 27-én
(szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
ifj. Kovács György képviselı,
Kovács György képviselı
Tanácskozási joggal megjelent:
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
(jegyzıi megbízott)
Meghívott:

Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal tagja

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja megválasztani ifj. Kovács
György képviselıt.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott.
A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és
a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
„Minden vonásban ott lakom ahol Te is” rendezvény programjának meghatározása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A 2013. évi költségvetést az elızı ülésen elfogadta a képviselıtestület. Javasolja, hogy a mai ülésen döntsenek a Dologi kiadások” elıirányzatán szereplı
összeg felosztásáról.
Javasolja a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:
Megvalósítandó rendezvények:
- Országos Roma Nap: 800.000 Ft
- Hátrányos helyzető roma gyerekek kirándulása: 400.000 Ft
- Labdarúgó Teremtorna: 0 Ft
- Hátrányos helyzető roma családok karácsonya: 200.000 Ft
- Cigányság Világnapja: 300.000 Ft
Mőködési kiadás államháztartáson kívülre:
- Római Katolikus Plébánia: 80.000 Ft
- Elnöki kertet: 400.000 Ft
Tamás Lázárné: Javasolja, hogy a mőködési kiadásokra 1.002.000 Ft-ot különítsen el a
képviselı testület, és a maradék 240.000 Ft-ot helyezze a tartalékra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot,
melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
5/2013. (III.27.) SZRNÖ határozat
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének módosításáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete elfogadja a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének módosítását, amely a határozat
mellékletét képezi.
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Határidı: 2013. március 27.
Felelıs: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület támogatására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület a 2013. évi költségvetés „Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesület” kerete terhére 500.000 Ft-ot biztosítson a Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesület részére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
6/2013. (III.27.) SZRNÖ határozat
Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület
támogatása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés „Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesület” kerete
terhére
500.000
Ft-ot
biztosít
a
Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesület részére.
2.A képviselı-testület felhatalmazza az elnököt a
támogatási megállapodás aláírására.
3. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatás
átutalásáról.
Határidı: 2013. március 27.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı

3. napirendi pont:
„Minden vonásban ott lakom ahol Te is” rendezvény programjának meghatározása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak
és termékek elérhetıvé tételének támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott „Minden
vonásban ott lakom ahol Te is” c. pályázatot az Emberi Erıforrások Minisztere 300.000 Ft
támogatásban részesítette. A támogatáskezelı honlapján az szerepel, hogy a támogatási
szerzıdés aláírásra került, errıl írásbeli értesítést még nem kaptak. A konferenciát és
gálamősort a Garay János Gimnázium Dísztermében rendezik meg április 11-én a békés
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egymás mellett élés és az esélyegyenlıség jegyében. Az Országos Cigány Önkormányzat
vezetıjével még egyeztetés van folyamatban, szeretnének egy elıadást tartani a konferencián
arról a programról, mely 76 nı foglalkoztatását segítené elı. A Sani Luludyi Egyesület
csatlakozik a rendezvényhez?
Dömötörné Solymár Orsika: Korábban április 5-i idıpontban állapodtak meg elnök úrral, a
minisztériumból az elıadókat már kikérték erre a napra. A festımővésszel is megállapodtak
már. Így ezen a napon tartják a rendezvényüket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
7/2013. (III.27.) SZRNÖ határozat
„Minden vonásban ott lakom ahol Te is”
konferencia
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a „Minden vonásban ott lakom
ahol Te is” konferenciát és gálamősort a Garay János
Gimnázium Dísztermében rendezi meg 2013. április
11-én a békés egymás mellett élés, a társadalmi
különbségek felszámolása az esélyegyenlıség
jegyében.
A Képviselı-testület felkéri az elnököt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: 2013. március 27.
Felelıs: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Egyebek

Sárközi János József: A feladatalapú támogatás elbírálása során jó lenne, ha a
Támogatáskezelı méltányolná, hogy melyik nemzetiségi önkormányzat milyen munkát
végez. Szekszárdon rengeteget dolgoznak azért, hogy a roma nemzetiség megırizze kulturális
autonómiáját, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben eljárnak, az
intézmények vezetıivel, civil szervezetekkel rendszeres a kapcsolattartás. Az Országos Roma
Nap idén 21. alkalommal kerül megrendezésre. A jövıben az egyházak vezetıivel is szeretné
a kapcsolatot megerısíteni. A megyei nemzetiségi önkormányzat elnökeként ismeri a
megyében mőködı települési önkormányzatok munkáit, van olyan település, ahol nem
dolgoznak ennyit, és mégis 1 millió Ft feladatalapú támogatást kaptak a 2012. évben.
Az idei tél nagyon hosszú, a családok tőzifája korán elfogyott, megkereste a karitatív
szervezeteket. A Máltai Szeretetszolgálattal 15 éve együttmőködnek. Az új szekszárdi vezetıt
szeretné meghívni a következı ülésre, hogy az együttmőködést megerısítsék.
A Munkaügyi Központ vezetıjével rendszeresen egyeztet a roma származású asszisztensek
intézményekben történı alkalmazásával kapcsolatban. Erre kidolgoztak már egy programot.

Szrno0327jkv

Dömötörné Solymár Orsika: A Munkaügyi Központ felmérte, hogy roma származású
diplomával rendelkezı, munkanélküli személy nincs a megyében. Az egyesületük által
szervezett képzésen részt vevık közül 4 fı lesz kiválasztva erre a munkára.
Sárközi János József: Olyan személyeket kell kiválasztani, akiket a roma gyerekek, családok
ismernek, és aki megtalálja velük a közös hangot.
Lakatos Ferenc: A Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje felé jelezni lenne szükséges, hogy a
Major utcába beköltöztetett lakókkal probléma van, állandóan égetnek valamit, sok a kutya.
Sárközi János József: Több panasz, bejelentés érkezett a lakosság részérıl, hogy a Major u.
35. sz. alatti ingatlanba elhelyezett családdal probléma van. Megkeresi majd a Vagyonkezelı
Kft. igazgatóját és felkéri a szükséges intézkedések megtételére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 9 óra 43 perckor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Ifj. Kovács György
képviselı

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı
Ellenjegyezte:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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