Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-3/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-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 megjelent:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dömötörné Solymár Orsika Szekszárdi Civil Kerekasztal tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Kéri, hogy a képviselı-testület vegye fel napirendjére a „Javaslat a 2012. évi
költségvetés módosítására”, valamint az „Együttmőködési megállapodás a Civil Kerekasztallal”
c. szóbeli elıterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, amelyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezetı
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. felé fennálló tartozás
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

szrno0426jkv

4. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Civil Kerekasztallal
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Tamás Lázárné: A 2011. évi eredeti elıirányzat 4.409 eFt volt, az utolsó módosításkor a módosított
elıirányzat 4.884 e Ft, a teljesítés 4.058eFt. Az elıirányzat azért emelkedett meg, mert átvették az
irodavezetı bérére a támogatást a Munkaügyi Központtól. A pénzmaradvány 829 e Ft, mely a
következı módosításkor kerül átvezetésre az idei évi költségvetésbe.
Sárközi János József: A Tolna Megyei Kormányhivataltól tájékoztatást kapott, hogy 8 db
jegyzıkönyv került továbbításra a Wekerle Sándor Alapkezelıhöz a feladatalapú támogatás
igénylésével kapcsolatosan. Az idei évben 1 millió Ft körüli támogatásra számít.
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:
12/2012. (IV.26.) SZRNÖ határozat
2011. évi zárszámadás elfogadása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a 2011. évi költségvetésének határozat
mellékletét képezı zárszámadását.
2. A képviselı-testület az elızı évi pénzmaradványát, azaz 829
eFt-ot a Tartalék Keretre kívánja helyezni.
Határidı: 2012. április 26.
Felelıs: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Javasolja a 2012. évi költségvetés módosítását, a Szilveszteri Évzáró
Rendezvényre elkülönített 300 e Ft átcsoportosítását javasolja a „Roma gyermekek majálisa”
rendezvényre. Továbbá javasolja a Labdarúgó teremtornára elkülönített 200 eFt-ot átcsoportosítani a
„Dologi kiadások” keretre.
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Pál József: Az átcsoportosításnak nincs akadálya, pénzügyi teljesítésben ez nem tud megjelenni, mert
csak az idıarányos teljesítést lehet feltüntetni.
Sárközi János József: Tájékoztatja a képviselıket, hogy az elnöki keret terhére 287 e Ft-ot biztosított
egy roma asszony temetési költségeire.
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:
13/2012. (IV.26.) SZRNÖ határozat
2012. évi költségvetés módosítása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint
módosítja:
- a Labdarúgó teremtornára elkülönített 200 eFt-ot
átcsoportosítja a „Dologi kiadások” keretre,
- a „Szilveszteri Roma Évzáró Rendezvény”-re elkülönített 300
eFt-ot átcsoportosítja a „Roma gyermekek majálisa”
rendezvényre.
Határidı: 2012. április 26.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. felé fennálló tartozás
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Cigány családoknál nagyon sok hátralék keletkezett a Vízmő Kft. felé,
felmerült, hogy az érintett családok ledolgoznák a tartozást. Ezzel kapcsolatban szeretne egyeztetni a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. igazgatójával, aki sajnos a meghívás ellenére a mai ülésen nem
jelent meg.
Dr. Göttlinger István: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását a képviselı-testületnek:
„A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete felajánlja a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. részére, hogy a roma családok által felhalmozott ivóvíz- és csatornaszolgálatási díj
hátralékot az érintett személyek természetben ledolgozzák. A Képviselı-testület felkéri a Szekszárdi
Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıjét, hogy írásban tegyen javaslatot a hátralék természetben történı
ledolgozásának módjára. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a tárgyban a szükséges
tárgyalásokat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıjével lefolytassa.”
Sárközi János József: Kéri, hogy a testület fogadja el a megfogalmazott határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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14/2012. (IV.26.) SZRNÖ határozat
Roma családok vízdíj hátraléka
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete felajánlja a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére,
hogy a roma családok által felhalmozott ivóvíz- és
csatornaszolgálatási díj hátralékot az érintett személyek
természetben ledolgozzák.
A Képviselı-testület felkéri a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. ügyvezetıjét, hogy írásban tegyen javaslatot a hátralék
természetben történı ledolgozásának módjára.
A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a tárgyban
a szükséges tárgyalásokat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetıjével lefolytassa.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Együttmőködési megállapodás a Civil Kerekasztallal
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Az elızı ülésen már tárgyalta a testület az együttmőködési megállapodást.
Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel az elnököt a véglegesített megállapodás aláírására.
Dömötörné Solymár Orsika: Javasolja, hogy aláírás elıtt még egyszer együtt tekintsék át a
megállapodást.
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:
15/2012. (IV.26.) SZRNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás a Civil Kerekasztallal
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza az elnököt a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal
kötendı
véglegesített
együttmőködési
megállapodás aláírására.
Határidı: 2012. május 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy tegnapi napon a Mentálhigiénés Mőhely
Biztonságkultúra-Bőnmegelızési Szolgálata által szervezett programon vett részt. Az összejövetel
célja az Önkéntes Környezetırség felállítása volt. Mai napon 10 órakor a Barát János utcában
hulladékgyőjtés lesz. A város vezetése biztosított ehhez konténereket. Végig fogják járni a gócos
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területeket. Kezdeményezni fogja, hogy amelyik háznak a környezete nem rendezett, azok a
személyek ne kaphassanak szociális támogatást.
Kovács György: Jelzi, hogy a Patak utcában is szükséges lenne egy hulladékgyőjtı konténert
elhelyezni.
Sárközi János József: A program során a Patak utcába is el fognak jutni. Egyeztetni fog polgármester
úrral, hogy a város biztosítson még konténereket.
Pál József: Felhívja a képviselı-testület tagjainak figyelmét, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft-vel, valamint a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel megállapodást kellene kötni a cégek felé
fennálló tartozások rendezésére. A Vízmő Kft. felé 1,2 millió Ft tartozás áll fenn. A Vagyonkezelı
Kft. fizetési meghagyást bocsátott ki, 350.000 Ft-os bérleti díj tartozás áll fenn jelenleg. Ha nem
születik megállapodás, akkor a májusi közgyőlésen javaslatot tesznek arra, hogy az idıarányosan járó
támogatási összeget a közgyőlés „fagyassza be” vagy a tartozás összegével az önkormányzati
támogatás összegét lecsökkentik.
Sárközi János József: Tárgyalt polgármester úrral múlt héten a Vagyonkezelı Kft. felé fennálló
tartozás ügyében. A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzatnak
ingyenesen kell helyiséget biztosítson a városi önkormányzat. Polgármester úr dr. Haag Éva
alpolgármestert kérte meg, hogy nézzen utána a felvetésnek. A Vízmő Kft. felé nem kötelesek fizetni,
2006. évben nem alakult meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A Roma Közösségi Házat
rendeltetésszerően visszaadták a Vagyonkezelı Kft. részére. A Polgármesteri Hivatal részérıl Tóbiné
Wiesner Szilvia vette át a kulcsokat. Az órákat leolvasták, az E-on-nál a változás lejelentésre került.
Nem tudja, hogy a Vízmő Kft. felé miért nem jelentette be a város, vagy a Vagyonkezelı Kft. a
változást. A mai napig a kisebbségi önkormányzatnak küldik a számlát. Az ingatlant nem használják.
Az akkori pénzügyi vezetıvel egyeztettek és a vízórák leolvasása után 97.000 Ft vízdíj került
kifizetésre a Vízmő Kft-nek. Továbbá mivel nem alakult meg a kisebbségi önkormányzat 2006. évben,
az adott évi költségvetésükbıl 1,3 millió Ft maradt meg, amely a városi önkormányzat költségvetésébe
került át.
Pál József: A költségvetést érintıen van két függı tétel, erre vonatkozóan intézkedést kell tenni,
amennyiben nem születik megállapodás.
Dr. Göttlinger István: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„1.) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul vette a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági, Közoktatási, és Informatikai Igazgatósága
vezetıjének tájékoztatását a Vagyonkezelı Kft. felé fennálló bérleti díj, valamint a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. felé fennálló vízdíj hátralékokról.
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a hátralékok rendezése ügyében, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján a
Hunyadi u. 4. sz. alatti irodahelyiség ingyenes használatára vonatkozó igény tekintetében a
tárgyalásokat Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterével folytassa le.”
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:
16/2012. (IV.26.) SZRNÖ határozat
Hátralékokról szóló tájékoztató
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete tudomásul vette a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Gazdasági, Közoktatási, és Informatikai
Igazgatósága vezetıjének tájékoztatását a Vagyonkezelı Kft.
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felé fennálló bérleti díj, valamint a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. felé fennálló vízdíj hátralékokról.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a
hátralékok rendezése ügyében, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)
bekezdésének a.) pontja alapján a Hunyadi u. 4. sz. alatti
irodahelyiség
ingyenes használatára vonatkozó igény
tekintetében a tárgyalásokat Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármesterével folytassa le.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2012. április 26.
2. pont tekintetében: 2012. május 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 9 óra 35 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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