Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. február 16-án (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
Távolmaradását jelezte:

ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Farkasné Tamási Anna pénzügyi osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke,
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal vez. tag.

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.

Sárközi János József: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, amelyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat névváltoztatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évi munkatervének
elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

5. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Kulturális rendezvény szervezése a Cigányság Világnapja alkalmából
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
7. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Farkasné Tamási Anna: A 2011. évi elıirányzat módosítással kapcsolatosan elmondja, hogy a
Munkaügyi Központtól kapott támogatás került beépítésre, és a tényleges költségeket a tényleges
kifizetésekhez igazították. A zárás után 500-600 eFt pénzmaradvány várható.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a 2011. évi költségvetés
módosítását.
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:
1/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
2011. évi költségvetés módosítása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének
módosítását
a
határozat
melléklete szerint fogadja el.
A költségvetés módosítás a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2012. február 16.
Felelıs: Sárközi János József
2. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Farkasné Tamási Anna: A támogatás mértéke nem változott, az idei évben is 4.200.000 Ft az
önkormányzati támogatás. A személyi juttatás elıirányzatával kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi
év decemberébıl áthozott bér januárban kerül kifizetésre, ezért szerepel a költségvetésben. A tervezett
rendezvények költségét beépítették, mely szintén a tavalyi évhez hasonló, illetve két új rendezvény
került beépítésre, a Cigányság Világnapjának megrendezésére 300.000 Ft-ot, az Évzáró rendezvényre
szintén 300.000 Ft-ot terveztek be. Tartalék nem kerül most beépítésre.
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Sárközi János József: Megköszöni a város vezetésének, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is
sikerült biztosítani az idei évben a tavalyi évi összegnek megfelelı támogatást. Ezáltal az idei évben is
hatékonyan tudnak mőködni, a programjaikat meg tudják valósítani. Javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a 2012. évi költségvetést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
2/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
2012. évi költségvetés elfogadása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2012.
évi
költségvetését a határozat melléklete szerint
fogadja el.
A költségvetés a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. február 16.
Felelıs: Sárközi János József

3. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat névváltoztatása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A jogszabályváltozásra tekintettel javasolja a kisebbségi önkormányzat
elnevezését Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnevezésre módosítani 2012. január 1.
napjától.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:

3/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
nevének megváltoztatása
1. A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1)
bekezdése
alapján
az
önkormányzat
elnevezését 2012. január 1. napjával
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnevezésre módosítja.
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2. A Képviselı-testület felkéri az elnököt,
valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
névváltozással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidı: 2012. február 16.
2. pont tekintetében: 2012. február 29.
Felelıs: Sárközi János József elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4. napirendi pont:
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évi munkatervének
elfogadása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A munkatervet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Amennyiben a
feladatcélú támogatásból plusz forrás érkezik év közben, akkor bıvíteni tudják a programokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
4/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
2012. évi munkaterv elfogadása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete elfogadja a 2012. évi
munkatervét, amely a határozat mellékletét képezi.

Határidı: 2012. február 16.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Az együttmőködési megállapodást kétévente felül kell vizsgálni. A
megállapodás tartalmazza, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnök-helyettese bármikor, soron
kívül bemehet a roma származású fogvatartottakhoz, amennyiben valamilyen esemény történik,
esetleg családi probléma adódik. Kéri a testületet, hogy az új megállapodás megkötését hagyja jóvá.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
5/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézettel
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat és
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a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
között létrejött megállapodást.
Határidı: 2012. február 16.
Felelıs: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Kulturális rendezvény szervezése a Cigányság Világnapja alkalmából
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A Cigányság világnapja március 19-én van. Mivel az idei évben ez az idıpont
hétköznapra esik, elıtte hétvégén, március 17-én kerül megrendezésre a konferencia és a rendezvény.
Hétvégén fogják a programot egyeztetni. Szeretné, ha a nemzetiségi önkormányzat is részt venne
társszervezıként a rendezvény szervezésében.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:

6/2012. (II.16.) SZRNÖ határozat
Cigányság Világnapja alkalmából kulturális
rendezvény szervezése
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete részt kíván venni a Cigányság
Világnapja alkalmából 2012. március 17-én
megrendezésre kerülı kulturális rendezvény
megszervezésében.
2. A képviselı-testület a kulturális rendezvény
támogatására 300.000 Ft-ot biztosít a 2012. évi
költségvetés terhére.
Határidı: 2012. március 17.
Felelıs: Sárközi János József elnök

7. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: Köszönti a Civil Kerekasztal elnökét és tagját. Javasolja, hogy együttmőködési
megállapodást kössön a nemzetiségi önkormányzat a Civil Kerekasztallal. Felkéri Ácsné Oláh
Gabriella elnököt, hogy a következı testületi ülésre készítsen egy megállapodás tervezetet.
Ácsné Oláh Gabriella: Köszöni a megkeresést. Elkészíti a megállapodás tervezetét és eljuttatja a
Polgármesteri Hivatalba.
Sárközi János József: A Munkaügyi Központtal egyeztetett, a Hunyadi utcai irodában 1 fı
irodavezetıt ismételten tudnak alkalmazni március hónaptól a TÁMOP program keretén belül.
Lakatos Ferenc: A Kolping iskolával együttmőködési megállapodást kötött a nemzetiségi
önkormányzat. Jelzi, hogy problémaként merült fel, hogy a gyerekek hiányzását nem jelzik a
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pedagógusok idıben. Sok esetben a szülınek csak akkor lesz tudomása a hiányzásokról, amikor a
bírságot kell befizetni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 9 óra 30 perckor
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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