Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-5/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 6-án
(szerdán) 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 megjelent:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és
AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola
igazgatója,
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója,
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 4. napirendi pontot a testület
vegye le napirendjérıl. Továbbá javasolja, hogy vegyék fel napirendre az „Országos Roma
Nap megrendezése c. szóbeli elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet a kiegészítéssel együtt, melyet a testület 3
igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

Meghívottak:
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója
2. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak:
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója
Sárközi János József: Horváth Erika intézményvezetı elıkészítette a megállapodás
tervezetét, melyet a hivatal megküldött minden intézményvezetınek. Sajnos egyéb
elfoglaltság miatt az intézményekbe nem tudott a testület ellátogatni. A Dienes iskolában tett
csak látogatást, mivel ott felmerült egy konkrét probléma. Kéri a megállapodás tervezettel
kapcsolatosan a vezetık véleményét.
Matókné Misóczki Mária: A megállapodásban az iskolák által vállalt feladatokat jónak
találja. Esetleg azt a részt jobban ki lehetne dolgozni, konkrétabban megfogalmazni, hogy mit
vállal a nemzetiségi önkormányzat?
Fetzer Györgyi: Véleménye szerint rendszeres jelleggel lenne szükség a kapcsolattartásra.
Például az iskolába a szociális munkások is heti rendszerességgel jönnek.

Sárközi János József: A Munkaügyi Központ igazgatójával egyeztetni fog a mai napon arról,
hogy az iskolákban, óvodában szociális munkások alkalmazására nyílna lehetıség.
Fetzer Györgyi: A tagozaton egyre súlyosabb gondok vannak, szinte naponta jelentkeznek
problémák. Hiába van fıállásban 1 fı gyermekvédelmi felelıs, szociális munkás végzettségő
szakemberre is szükségük lenne állandó jelleggel, segítségre lenne szükségük. Megjelent a
drogozás, a cigarettafogyasztás. A hiányzás a legnagyobb probléma, nagyon sok az
igazolatlan hiányzás.
Sárközi János József: Minden oktatási intézmény élén olyan szakemberek állnak, akiknek a
munkája kimagasló. A cigány származású szülıkkel próbálják megbeszélni a problémákat.
Matókné Misóczki Mária: A szülık sokszor ordítva jönnek be az iskolába, mindent
elhisznek otthon a gyerekeknek, és az iskolai pedagógusokat támadják. Ezeket a problémákat
az irodában nyugodt hangvételben is megbeszélhetnék. Jellemzı még, hogy a cigány családok
között is vannak ellentétek, és az otthoni sérelmeiket az iskolába is behozzák.
Sárközi János József: A Babits iskolában viszonylag kevesebb probléma van.
Pappné Kutas Annamária: Jó a kapcsolata a szülıkkel, meg tudják oldani a problémákat.
Hetente jár családlátogatásra.
Sárközi János József: Horváth Erika tevékenységére nagyon büszke, óvodájuk jól felkészíti
a gyermekeket az iskolai évekre. A magyar gyermekek is megismerhetik a roma kultúrát az
óvodában. Javasolja, hogy kéthavonta tartsanak az intézményekben megbeszélést, melyen a
szülık is jelen vannak.
Farkas Pálné: Fontosnak tartja, hogy rendszeres jelleggel történjen meg a megbeszélés.
Fetzer Györgyi: Véleménye szerint a szülık nem fognak eljönni ezekre a megbeszélésekre.
Sárközi János József: Ebben tudnak segítséget nyújtani.
Matókné Misóczki Mária: Problémát jelent, hogy a szülıi értekezletekre, fogadó órákra a
szülık nem jönnek el. Általában azoknak a gyerekeknek a szülei jönnek el, akikkel nincs
probléma.
Horváth Erika: Javasolja, hogy az együttmőködési megállapodás tervezetét minden
intézményvezetı egészítse ki az intézményre jellemzı sajátosságokkal. Az óvodában napi
kapcsolatuk van a szülıkkel.
Matókné Misóczki Mária: Fontos, hogy a gyermek otthon azt lássa, hogy érték a tanulás. Ha
nem ezt látja, akkor nem fog iskolába járni.
Lakatos Ferenc: A szülıket kell meggyızni arról, hogy az iskolába járás nagyon fontos.
Sárközi János József: Minden oktatási intézménybe szeretne egy olyan szakembert, aki
segíti a pedagógusok munkáját.

Matókné Misóczki Mária: Javasolja az együttmőködési megállapodás 2. pont elsı
bekezdésének kiegészítését az alábbiak szerint: „legalább két havi rendszerességgel –fórum
keretében – figyelemmel kíséri a roma gyermekek rendszeres iskolába járását és iskolai
elımenetelét, ha szükséges tevıleges segítséget nyújt az iskolai nevelés sikeres megvalósítása
érdekében”.
Horváth Erika: A szociális segítı roma származású lenne?
Fetzer Györgyi: Jobb lenne roma származású segítı, mert jobban megtalálja a közös hangot
a gyermekekkel, jobban tud rájuk hatni, tud a problémájukkal azonosulni.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület a kiegészítéssel együtt hagyja jóvá
az intézményekkel kötendı megállapodásokat, és hatalmazza fel az elnököt azok aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
19/2012. (VI.6.) SZRNÖ határozat
Nevelési,
oktatási
intézményekkel
együttmőködési megállapodás

kötendı

1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete jóváhagyja a 2. Számú Óvoda és
Bölcsıdével kötendı együttmőködési megállapodást.
2. A Képviselı-testület jóváhagyja a Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménnyel, a Babits Mihály Általános Iskolával, a
Dienes Valéria Általános Iskolával, valamint a Baka
István Általános Iskolával kötendı együttmőködési
megállapodást az alábbi kiegészítéssel:
- A megállapodás 2. pontjának elsı bekezdése az alábbiak
szerint kiegészül: „legalább két havi rendszerességgel –
fórum keretében – figyelemmel kíséri a roma gyermekek
rendszeres iskolába járását
és iskolai elımenetelét, ha
szükséges tevıleges segítséget nyújt az iskolai nevelés
sikeres megvalósítása érdekében”
2. A Képviselı-testület felhatalmazza
együttmőködési megállapodások aláírására.
Határidı: 2012. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök
A képviselı-testület 9 óra 45 perctıl 10 óráig szünetet tart.

elnökét

az

2. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: 2012. július 1. és 15. között – az idıjárástól függıen - kívánja a
kifejezetten hátrányos helyzetben lévı roma gyerekek kirándulását megszervezni, amelynek
költségét a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
„Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulása” keretébıl biztosítják. A következı
napirendi pont tárgyalásánál javaslatot tesz az elıirányzat 500 eFt-ra történı felemelésére.
100-120 gyermeket visznek kirándulni, három autóbusz lesz szükséges. A strandbelépın kívül
napi egy meleg étkezést biztosítanak a gyerekek részére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
20/2012. (VI.6.) SZRNÖ határozat
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2012. július 1. és 15. között kívánja a
kifejezetten hátrányos helyzetben lévı roma gyerekek
kirándulását megszervezni, amelynek költségét a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének „Hátrányos helyzető roma gyermekek
kirándulása” keretébıl biztosítja.
Határidı: 2012. július 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A pénzmaradvány összege a Tartalék keretre került, mely 829 e Ft. A
képviselı testület tiszteletdíj nélkül, társadalmi megbízatás alapján látja el feladatát. Szeretné,
ha a testület tagjai részére a pénzmaradvány terhére tiszteletdíjat állapítanának meg.
Elismerve a képviselı testület tagjainak munkáját egyszeri alkalommal 100.000 Ft tiszteltdíj
kifizetését javasolja.
Feri Blanka: A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a települési nemzetiségi
önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának tiszteltdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg. Az elnök tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint az illetményalap
háromszorosa, elnökhelyettes esetében nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.
A képviselık tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök tiszteletdíjának 25%-ánál. A
tiszteletdíjat a mai naptól kezdıdıen, havi jelleggel lehet megállapítani.
Sárközi János József: Természetbeni juttatásként vásárlási utalvány adható a képviselıknek?

Pál József: A pénzmaradvány a Dologi kiadások elıirányzatán keletkezett. A pénzmaradvány
összegét ebben az esetben át kell helyezni a Személyi juttatások elıirányzatára. Ez azonban
csak akkor helyezhetı át, és használható fel, ha van a számlájukon készpénz. Jelenleg a
számlán készpénz nincsen.
Sárközi János József: A hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulására 250 eFt helyett
500 eFt-ot javasol biztosítani. A Roma gyermekek majálisát technikai okok miatt nem tudták
megvalósítani, ezen az elıirányzaton 300 eFt szerepel. Ezt javasolja áthelyezni az Elnöki
Keretre. Valószínő, hogy a jövı hónap elején ismét módosítani kell majd a költségvetést a
feladatcélú állami támogatás megérkezését követıen.
Dr. Göttlinger István: Az elızı ülésen már felmerült a Vízmő Kft. és a Vagyonkezelı Kft.
felé fennálló tartozás kérdése.
Sárközi János József: A Víz-és Csatornamő Kft. igazgatójával egyeztetett, írásban meg fogja
küldeni, hogy nincs követelésük a Cigány Kisebbségi Önkormányzat felé. A kisebbségi
önkormányzat megszőnését követıen a Roma Közösségi Házban más személy használta a
vizet. A Vagyonkezelı Kft. felé fennálló tartozás ügyében a polgármester úrral fognak
tárgyalni. Az ingyenes helyiséghasználatot a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles biztosítani. Ha nem tudnak
polgármester úrral megegyezni, akkor a tartozást rendezni fogják. Az irodát 2011. októberétıl
kezdték ténylegesen használni.
Pál József: Az ügy végrehajtási szakaszban van, a Vagyonkezelı Kft. a tartozás ügyét átadta
Nagy Zoltán bírósági végrehajtónak.
Majnayné Sajben Anna: A nemzetiségek jogairól szóló törvény elıírja, hogy ahol a törvény
nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok
tisztségviselıinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira, költségátalányára a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény elıírásait kell alkalmazni. A törvény 16. §-a szerint:
„A képviselı-testület a következı természetbeni juttatásban részesítheti a tagokat:
- az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére
jogosító utazási bérlet,
- önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes
igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével,
- a képviselıi tevékenységet segítı közlöny, kiadvány, szakfolyóirat elıfizetése.”
Ezen rendelkezések nem tartalmazzák az étkezési utalványt, így ezt nem lehet megállapítani
természetbeni juttatásként.
Pál József: Javasolja, hogy a képviselı-testület döntsön a tekintetben, hogy a
pénzmaradványt a Dologi Kiadások elıirányzatára helyezze át.
Sárközi János József: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szervezete 50.000 Ft
támogatást kért a mőködési költségeikre. Parkoló bérletet szeretne még vásárolni, melynek
költsége 61.250 Ft. Az elhangzott javaslatoknak megfelelıen javasolja, hogy a testület
fogadja el a költségvetés módosítását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:

21/2012. (VI.6.) SZRNÖ határozat
Költségvetés módosítása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
az
elızı
évrıl
áthozott
Képviselı-testülete
pénzmaradványát, azaz 829.000,- Ft-ot 2012. évi
költségvetés „Dologi kiadások” Keretére csoportosítja át.
2. A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés terhére a
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szervezete részére
50.000 Ft támogatást biztosít, valamint 61.250 Ft értékben
parkoló bérletet vásárol.
3. A Képviselı-testület a hátrányos helyzető roma
gyermekek kirándulására biztosított 250 eFt elıirányzatot
500 e Ft-ra felemeli.
A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. június 6.
Felelıs: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Az idei évben - eltérıen az eddigi hagyományoktól - az Országos
Roma Napot 2012. augusztus 18-án (szombaton) a Prométheusz Parkban szeretnék
megrendezni. Roma együttesek lépnek majd fel, Kökény Attila lesz az esti program
sztárvendége. Bemutatják a roma gasztronómiát, a gyermekeknek légvár lesz felállítva.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
22/2012. (VI.6.) SZRNÖ határozat
Országos Roma Nap megszervezése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az Országos Roma Napot 2012.
augusztus 18-án (szombaton) a Prométheusz Parkban
kívánja megrendezni.
A Képviselı-testület a rendezvény költségét a Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2012.
évi
költségvetésének „Országos Roma Nap” keretébıl
biztosítja.

Határidı: 2012. augusztus 18.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: A város roma lakossága részére fórumot szeretne tartani 2012. június
22-én a köztisztasági problémákkal kapcsolatosan. A fórumra meghívják Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának képviselıit, a Polgármesteri Hivatal vezetıit, az ALISCA
TERRA Kft. igazgatóját, a Víz-és Csatornamő Kft. igazgatóját, az ÁNTSZ vezetıjét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
23/2012. (VI.6.) SZRNÖ határozat
Lakossági fórum megszervezése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete Szekszárd város roma lakossága
részére 2012. június 22-én (pénteken) 17 órától lakossági
fórumot tart.
Határidı: 2012. június 22.
Felelıs: Sárközi János József elnök

Sárközi János József: A Barát János utcában tarthatatlan állapotok vannak. Az éj leple alatt
kerül oda a sok szemét erre a területre. Megalakult a városban az un. „Hulladék kommandó”,
az a személy, akinek nem lesz rendben a háza körüli terület, nem fog kapni segélyt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 11 órakor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
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