Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-9/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. október 8-án
(hétfın) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Lakatos Ferenc elnök-helyettes

Tanácskozási joggal megjelent:
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
tagja,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi
megbízott)
Meghívott:

Horváth Erika a 2. Sz. Óvoda és Bölcsıde vezetıje

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend

1. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde kétkultúrás nevelési programjának és gyermekvédelmi
munkájának eredményei, tapasztalatai a 2011/2012. nevelési évben
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Horváth Erika intézményvezetı
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı
4. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Javaslat „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” c. pályázaton történı részvételre
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde kétkultúrás nevelési programjának és gyermekvédelmi
munkájának eredményei, tapasztalatai a 2011/2012. nevelési évben
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Horváth Erika intézményvezetı
Horváth Erika: Kiegészítésként elmondja, hogy azért készítette a tájékoztatást, mert
felmerült egy korábbi ülésen, hogy az intézmények készítsenek év végén egy összefoglalót a
testület számára. Két olyan eset történt, mely közös gondolkodást igényel. Az egyik, hogy két
cigány származású gyermek nem kapta meg az ingyenes étkezést az intézményben, mert a
család jövedelme 100-200 Ft-tal meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket. Az
egyik szülı azt mondta, hogy így nem tudja járatni a gyereket az óvodába, viszont a gyermek
5 éves, kötelezı számára az óvoda. Mivel a családnak három gyermeke van, méltányosságból
elengedte a térítési díj 50%-át, továbbá felvette a kapcsolatot az érintett iskolával is. Kiemeli
még, hogy a szülık több alkalommal is végeznek társadalmi munkát. Elıfordult, hogy a vason
vitatkoztak a szülık, amikor bontási munkát végeztek.
Kovács György: Nincs információja arról, hogy vita lett volna ezért a családok között.
Sárközi János József: Javasolja, hogy, ha felmerül valamilyen probléma, akkor keressék
meg a képviselıket. A Felsıvárosi cigányság képviseletével Kovács György képviselıt bízta
meg. A Csatári városrészen, illetve „Chicago” városrészen élı cigányság képviseletével
Lakatos Ferenc képviselıt bízta meg. A másik ügyben fel fogja venni a kapcsolatot a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével.
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Horváth Erika: Ez nemcsak a cigány családok problémája. Egyre többen nem tudják fizetni
lakáshitelüket, albérletbe költöznek. Az albérlet és a rezsi fizetése mellett problémát jelent a
havi 11.000 Ft-os térítési díj kifizetése.
Sárközi János József: Egyre többen mennek külföldre. Nagyon nehéz a munkavállalás. A
megyében több helyen megszőnnek a nemzetiségi önkormányzatok, mőködésre nem kapnak
elég forrást.
Dömötörné Solymár Orsika: A héten van a kanadai vizsgáló bizottság a Parlamentben,
néhány héten belül döntés születik arról, hogy haza kell költözzenek a kint élı roma családok.
Problémát jelenthet, hogyan lehet majd a hazatérı gyermekeket beiskolázni.
Sárközi János József: Tudomása van róla, hogy többen hazajöttek, és nem tudtak letelepedni
ott, ahol elıtte éltek. Megköszöni a tájékoztatást és az intézményben dolgozók munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A testület a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı
Tamás Lázárné: Az elıirányzatot a tényleges teljesítések alapján szükséges módosítani. A
bevételi oldalon a kormányhivataltól kapott bértámogatást beépítették, mely 368.000 Ft,
továbbá beépítésre kerül 268.000 Ft feladatalapú támogatás. A kiadási oldalon ez elnöki keret
0 összegre módosul, mert errıl a keretrıl csoportosítottak át az Országos Roma Napra és a
Csatkai kirándulásra. Továbbá a nívódíjra 80.000 Ft-ot építettek be, és a bér összege került
beépítésre. A módosított elıirányzat 5.966.000 Ft lett.
Sárközi János József: Mekkora összeggel rendelkezhetnek még év végéig?
Tamás Lázárné: Az önkormányzattól kapott 4,2 millió Ft támogatásból még van 827.000 Ft.
De a kifizetetlen számlák összege ezt az összeget meghaladja. Ismerteti a kifizetetlen
számlákat: telefonszámla 2db, a nívódíj számlája, Keszthelyi és Társa 36.000 Ft, Bodrogi
István, Aranykulacs Vendéglı, vízdíj számla.
Sárközi János József: A roma közösségi házat már 2006. óta nem használják, a vízdíj nem a
nemzetiségi önkormányzatot terheli. Nem tudja a Vízmő Kft. miért küldi nekik a számlát.
Tamás Lázárné: A Vagyonkezelı Kft. felé fennálló tartozás (irodai bérleti díj) pedig
478.000 Ft.
Sárközi János József: Polgármester úrral tárgyalásokat folytat. Megkérte polgármester urat,
hogy közmunka keretében, vagy valamely módon ledolgozhassák a tartozás összegét.
Feri Blanka: Ács Rezsı alpolgármester úr egyeztetést fog összehívni a kifizetetlen számlák
és a tartozások miatt.
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Tamás Lázárné: A kifizetetlen számlák összege magasabb, mint amennyi összeg
rendelkezésre áll.
Dömötörné Solymár Orsika: Véleménye szerint mondják fel a helyiséghasználati
szerzıdést.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a költségvetés módosításának elfogadására tett javaslatot,
melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
32/2012. (X.8.) SZRNÖ határozat
2012. évi költségvetés módosítása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a határozat melléklete szerint
elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésnek módosítását.
A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. október 8.
Felelıs: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Javasolja, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„1. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy folytasson tárgyalásokat Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterével a Vagyonkezelı Kft. felé fennálló,
Hunyadi u. 4. sz. alatti irodahelyiség bérleti díj tartozásának elengedése ügyében.
Amennyiben a tartozás nem kerül elengedésre a Képviselı-testület kéri, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövı évi költségvetés terhére elılegezze meg az
összeget.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a Hunyadi u. 4. sz. alatti
irodahelyiségre vonatkozóan a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel kötött helyiséghasználati
szerzıdést 2012. október 15. napjától mondja fel.”
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
33/2012. (X.8.) SZRNÖ határozat
Hunyadi u. 4. sz. alatti irodahelyiség használata
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy
folytasson tárgyalásokat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterével a Vagyonkezelı Kft.
felé fennálló, Hunyadi u. 4. sz. alatti irodahelyiség bérleti
díj tartozásának elengedése ügyében. Amennyiben a
tartozás nem kerül elengedésre a Képviselı-testület kéri,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
jövı évi költségvetés terhére elılegezze meg az összeget.
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2. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a
Hunyadi u. 4. sz. alatti irodahelyiségre vonatkozóan a
Szekszárdi
Vagyonkezelı
Kft-vel
kötött
helyiséghasználati szerzıdést 2012. október 15. napjától
mondja fel.
Határidı: 2012. október 8.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı
Tamás Lázárné: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
34/2012. (X.8.) SZRNÖ határozat
Beszámoló a gazdálkodás I. félévi helyzetérıl
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése alapján elfogadja a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. félévi helyzetérıl szóló beszámolót.
Határidı: 2012. október 8.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Feri Blanka: A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, ezért
indokolt volt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba kerüljön
beépítésre, hogy 2013. január 1-tıl a települési önkormányzatnak kell biztosítani az ingyenes
helyiséghasználatot a nemzetiségi önkormányzat számára.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a testület
3 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
35/2012. (X.8.) SZRNÖ határozat
Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 113. §. a.) pontjában szereplı
felhatalmazás alapján elfogadja a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát az alábbi kiegészítéssel:
-

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 10.§-ának (2)
bekezdése egészüljön ki az alábbi ponttal:

„biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
használatát, vállalja a helyiséghez, továbbá a helyiség
infrastruktúrájához
kapcsolódó
rezsiköltségek
és
fenntartási költségek viselését.”
2. A képviselı-testület felkéri elnökét, hogy gondoskodjon
a Szabályzat kihirdetésérıl.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2012. október 8.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Javaslat „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” c. pályázaton történı részvételre
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Az elmúlt hetekben megjelent egy kulturális pályázat, melynek ma
van a beadási határideje. Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a pályázat benyújtását. A
pályázaton való részvétel díja 3000 Ft. 2013. márciusában szeretnének egy konferenciát,
filmvetítést, és egy gálaestet szervezni. Ennek a programnak a megvalósítására nyújtják be a
pályázatot.
Feri Blanka: Jelzi, hogy a pályázat részvételi díja 3000 Ft, melyet a mai napon el kellene
utalni. Mivel a nemzetiségi önkormányzat számláján erre nincs fedezet, a Gazdasági
Igazgatóság a mai napon nem tudja elutalni ezt az összeget.
Dömötörné Solymár Orsika: Átadja készpénzben a 3000 Ft-ot, hogy a nemzetiségi
önkormányzat részt tudjon venni a pályázaton.
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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:
36/2012. (X.8.) SZRNÖ határozat
Kulturális pályázat benyújtása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Emberi
Erıforrás Támogatáskezelı által kiírt „A roma kulturális
események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” c. pályázatra.
A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt a pályázati
dokumentáció benyújtására.
Határidı: 2012. október 8.
Felelıs: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: A Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatójával
kidolgoztak egy programot roma pedagógiai asszisztensek elhelyezésre. November 1-tıl év
végéig az általános iskolákban 2-3 asszisztenst el tudnak majd helyezni. Bízik benne, hogy ez
a program meg fog valósulni. A csatkai zarándokút nagyon jól sikerült, két busszal mentek.
Balogh András megkereste, hogy a Samsonite melletti italboltját elbontaná és a város
tulajdonába adná át, azzal a feltétellel, hogy a Sárköz utcában egy ingatlant kedvezményesen
megvásárolhasson. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága tárgyalni fogja a témát. Sérelmezi, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
nem vette figyelembe a javaslatát egy ügyben. A Major utcába egy olyan családot akarnak
elhelyezni, amely nem tud a közösségbe beilleszkedni. Amennyiben a bizottság nem vonja
vissza határozatát, a nemzetiségi önkormányzat képviselıi demonstrálni fognak a
Polgármesteri Hivatal épülete elıtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 5
perckor berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Lakatos Ferenc
elnök-helyettes
Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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