Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV.112-5/2014.
JEGYZİKÖNYV

a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án
(kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Sárközi János József elnök,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı.

Távolmaradt:

Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

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

dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat Képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József elnök: Köszönti a megjelenteket. Tamás Lázárné költségvetési
ügyintézı kéri, hogy vegye fel napirendjére a Képviselı-testület a 2014. évi költségvetésének
2. sz. módosítását. Továbbá javasolja napirendre venni a mai ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjének megválasztása c. napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Napirend

1. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
A szekszárdi roma hagyomány és kultúra bemutatására szervezett - gasztronómiai
fızéssel egybekötött – rendezvény megtartása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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3. napirendi pont:
2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
4. napirendi pont:
Jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: Év elején az önkormányzat 1.000.000,- Ft-ot különített el a
roma nap megszervezésére. A rendezvény 2014. szeptember 13-án kerül megrendezésre a
Vármegyeházán, illetıleg annak környékén. Reggel labdarugó torna lesz, 12 órától roma
ételek fızése, illetıleg versenye, 14 órától országos folklór tánccsoportok lépnek fel, számuk
kb. 16-20 együttesre tehetı, este cigánybállal zárul a rendezvény országos hírő
sztárfellépıvel. A rendezvény fıvédnöke dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr,
köszöntıt mond Horváth István leköszönı polgármester, Ács Rezsı a FIDESZ
polgármesterjelöltje, illetıleg dr. Ugodi Andrea, a Szekszárdi Járási Hivatal vezetıje.
Tárgyalást folytatunk, hogy egy államtitkár is legyen jelen e rendezvényen, akinek személyét
Balog Zoltán miniszter úr jelöli ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
22/2014. (IX. 2.) SZRNÖ határozat
Országos Roma Nap megrendezése
1.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a roma kulturális örökség és
hagyományok ápolása érdekében XXII. alkalommal
Országos Roma Napot rendez 2014. szeptember 13án (szombaton) a Vármegyeháza udvarán.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Szekszárdi Roma
Hagyományırzı és Diáksport Egyesületet a
rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

3.

A Képviselı-testület az Egyesület részére
1.000.000,- Ft támogatást biztosít a rendezvény
lebonyolítására a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
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Önkormányzat 2014. évi költségvetésének „Dologi
kiadások” kerete terhére.
4.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt
a
támogatási
szerzıdés
elkészítésére,
és
felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

Határidı: 2014. szeptember 10.
Felelıs: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
A szekszárdi roma hagyomány és kultúra bemutatására szervezett - gasztronómiai
fızéssel egybekötött – rendezvény megtartása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: A rendezvény helyszíne: Szekszárd, Luther tér. A programon a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélne a roma hagyományokról,
különbözı bátai népi hangszeren játszó együttesek, illetve táncosok lépnének fel, valamint
cigány mesemondó tenné színvonalasabbá az eseményt. Ügyességi gyerekjátékok is
színesítenék a programot, illetve 150-200 fıre fıznének cigány lecsós tésztát a
megjelenteknek, melyet az elnök-helyettes úr készítene el. A rendezvényre Ács Rezsı
alpolgármester urat szeretnék meghívni beszédet mondani. A rendezvényt folyamatosan
hirdetik interneten, szórólapokon, plakátokon. 100.000,- Ft-ot szeretne elkülöníteni a
megvalósításra.
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı: Milyen formában számolna el az önkormányzat?
Sárközi János József elnök: Számlával történne az elszámolás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
23/2014. (IX. 2.) SZRNÖ határozat
A szekszárdi roma hagyomány és kultúra
bemutatására szervezett - gasztronómiai fızéssel
egybekötött – rendezvény megtartása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2014. szeptember 5-én Szekszárdon, a
Luther téren kívánja megszervezni a szekszárdi roma
hagyomány és
kultúra
bemutatására
szervezett
rendezvényét, melyre a 2014. évi költségvetés „Dologi
kiadások” kerete terhére 100.000,- Ft-ot biztosít.
Határidı: 2014. szeptember 5.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3

3. napirendi pont:
2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı: Módosítani szükséges a költségvetést a korábbi
700.000,- Ft és a bérek miatt, valamint az 1-2. napirendi pontok miatt. Az elıirányzat
5.889.000,- Ft volt, most 6.352.000,- Ft lesz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
24/2014. (IX. 2.) SZRNÖ határozat
2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete elfogadja a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2.
sz. módosítását, amely a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2014. szeptember 2.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József elnök: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete 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 elnök-helyettest jelölte ki. Tekintettel arra, hogy elnök-helyettes úr a mai
ülésen nem tud részt venni, szükséges határozatot hozni a mai ülésrıl készült jegyzıkönyvhitelesítıjének kijelölésérıl. Javasolja, hogy a testület a mai ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjévé ifj. Kovács György képviselıt jelölje ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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25/2014. (IX.2.) SZRNÖ határozat
Jegyzıkönyv-hitelesítı megválasztása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján - a
20/2013. (VIII.5.) SZRNÖ határozatában kijelölt Lakatos
Ferenc jegyzıkönyv-hitelesítı távolmaradására tekintettel
- a 2014. szeptember 2-i ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjévé ifj. Kovács György képviselıt jelöli ki.
Határidı: 2014. szeptember 2.
Felelıs: Sárközi János József elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 20 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
ifj. Kovács György
képviselı
Készítette:
dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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