Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-11/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 17-én
(hétfın) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnök-helyettese,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi
megbízott)
Meghívott:

Balogh László a Szılı-Szem Mozgalom elnöke

A közmeghallgatáson megjelent 1 fı.
Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja a közmeghallgatást.
Sárközi János József: Javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek Lakatos Ferencet megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott.

Sárközi János József: Köszönti a megjelenteket. Törvényi kötelezettség évente legalább egy
alkalommal közmeghallgatást tartani. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a hátrányos helyzető
családok részére december 19-én kerülnek kiosztásra a vásárlási utalványok. Felkéri Balogh
Lászlót, hogy mutassa be a Szılı-Szem Mozgalom tevékenységét. Továbbá kéri a segítségét
abban, hogy a szegényebb családok megsegítésére tőzifát keresnek. A családok jelezték, hogy
szívesen ki is vágják a fákat és az elszállításról is gondoskodnak.
Balogh László: Ismerteti szakmai életútját. A Szılı-Szem Mozgalom a Mentálhigiénés
Mőhely keretén belül mőködik. Fı feladata a bőnmegelızés. A tanyagazdákban a cigányság
iránti bizalmat próbálja helyreállítani. A rendırséggel jó a kapcsolata. Tőzifa keresés ügyében
megpróbál segítséget nyújtani, felveszi a gazdákkal, illetve a MÁRKER Kft-vel a kapcsolatot.
Lakatos Ferenc: Megköszöni a felajánlást.
Sárközi János József: Javasolja egy együttmőködési megállapodás megkötését.

Dömötörné Solymár Orsika: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Széchenyi Terv keretén
belül támogatást nyertek egy képzési projekt megvalósítására, a támogatási szerzıdés aláírása
folyamatban van. Húsz fı részesülne képzésben, mely február 1-tıl indulna, 3,5 hónapra
megélhetési támogatásként havi 93.000 Ft kapnak. ECDL Start tanfolyamon, elsısegély
tanfolyamon vehetnek részt a kiválasztott személyek. Továbbá kettı OKJ-s végzettséget is
szerezhetnek, az egyik házi gyermekgondozó, a másik gyermek és ifjúsági felügyelı képzés.
Olyan személyeket keres, akik regisztrált munkanélküliek és legalább 8 osztályt elvégeztek.
Tanoda pályázatukat is beadták Szekszárd és Tamási vonatkozásában.
Babina Attila: Jelzi, hogy az egyik segélyszervezet nem értesítette a roma származású
családokat a karácsonyi segélycsomagok osztásánál.
Sárközi János József: İ is észlelte, hogy az egyik segélyszervezet kizárja a cigány
családokat a csomagosztásból. Következı alkalommal az Élelmiszerbankkal fel fogja venni a
kapcsolatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület közmeghallgatását
9 óra 50 perckor berekeszti.
Kmf.
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