Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szám: IV. 171-4/2011.

JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 900 órakor a
Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József képviselı,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı.
Távolmaradt:

Lakatos Ferenc tag

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Kovácsné
dr.
Kubik
Andrea
jegyzıkönyvvezetı

bizottsági

referens,

Meghívottak:
Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Szekszárdi Kirendeltségétıl,
Mihalovics Krisztina a Tolna Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségétıl,
László Péter Ferenc a Kolping Katolikus Szakképzı Iskola
igazgatója,
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Botos Ilona a Babits Mihály Általános Iskola igazgató
helyettese,
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és
AMI igazgatója

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
Kisebbségi Önkormányzat Testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, amelyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı napirendet állapította meg:

Napirend
1. napirendi pont:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. napirendi pont:
Közoktatási intézményekkel való együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak: László Péter Ferenc a Kolping Katolikus Szakképzı Iskola igazgatója
Tóth Béla az „Esély” Szolgáltató és Szakképzı Iskola 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
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje

3. napirendi pont:
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
März László igazgatóság vezetı
Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Szekszárdi Kirendeltségétıl
___________________________________________________________________________

1. napirendi pont:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztést.
Kovácsné dr. Kubik Andrea: A testületnek rendelkezni kell az elızı évi pénzmaradványáról,
mely 89.000 Ft.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a testület az elızı évrıl áthozott pénzmaradványát az
Elnöki Keretre csoportosítsa át.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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11/2011. (V. 20.) SZCKÖ határozat
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
1.

A Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elfogadja a 2010. évi
zárszámadását.

2.

A képviselı-testület az elızı évrıl
áthozott pénzmaradványát, azaz 89.000,Ft-ot az Elnöki Keretre csoportosítja át.

3.

felkéri
a
A
képviselı-testület
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pontban
foglalt módosítást vezesse át a Szekszárdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.
évi költségvetésén, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetési rendeletén.

A zárszámadás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. május 20.
Felelıs: Sárközi János József elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2. napirendi pont:
Közoktatási intézményekkel való együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

Sárközi János József: Köszönti a megjelenteket. Az iskolákban az elmúlt tanévben a cigány
tanulókkal kapcsolatosan milyen tapasztalatok voltak? Milyen problémák voltak?
Botos Ilona: A legnagyobb problémát a hiányzások okozzák. Alsó tagozatban még jó tanulók
vannak, de sajnos a negyedik osztály felett járó gyerekeket már ebéd után elviszik a szülık, és
a tanulmányi munkájukon ez meglátszik. Ha a napköziben tanulnak, akkor jól tudnak elıre
haladni. Délután otthon már a gyermek nem tanul, így romlik a teljesítménye. Ebben kéri a
testület segítségét. Továbbá nagyon sokat hiányoznak a gyerekek igazoltan és igazolatlanul is.
Van olyan roma gyermek, akinek a hiányzása meghaladta a 250 órát és vizsgát kell tennie.
Fetzer Györgyi: Intézményükben ugyanez a helyzet. A tagozatukon kilenc gyermeknek
osztályozó vizsgát kell tenni év végén, mert a hiányzásuk száma meghaladta a 250 órát. Egyre
több roma család kéri a magántanulói státuszt. Ennek törvényi keretei, feltételei vannak.
Ehhez a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság véleménye szükséges, illetve a
Gyermekjóléti Központ támogató nyilatkozata. Abban kérné a segítséget, hogy a szülıket
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próbálják meggyızni, hogy legalább a 8 osztályt végezzék el a gyerekek. Vannak olyan
gyerekek is, akik 12-13 évesen családot alapítanak, és ezért kérik a magántanulói státuszt.
Például két lánynak adott iskolába járás alól felmentést, mert férjhez mentek.
Matókné Misóczki Mária: Pozitív, hogy ebben a tanévben nincs kirívó magatartászavar,
agresszió, mint a korábbi években volt. Nemcsak a hiányzások okoznak problémát, hanem a
késések is. A felszerelés hiánya is jellemzı. Szeptemberben minden rendben van, megvannak
a felszerelések az iskolakezdésre, de október-november hónapokban már hiányos a
felszerelésük. A szülıi értekezletre és a fogadóórákra ritkán járnak a szülık. A felsıbb
tagozatokon jellemzı még a csúnya, trágár beszéd. A hiányzások is inkább a felsı
tagozatosoknál jellemzıek.
Fetzer Györgyi: A speciális tagozaton megpróbálták, hogy 9 órakor kezdıdött a tanítás, de ez
sem vált be. Náluk 745 –re kötelezı beérni az iskolába. A székhely intézményben voltak
magatartásproblémák, de elnök úr segítségével sikerült orvosolni a helyzetet.
Horváth Erika: Nagycsoportos korig rugalmasan kezelik az óvodai tartózkodást, támogatják,
hogy a szülık minél több idıt tölthessenek a gyermekükkel. Nagycsoportban már reggel fél
nyolcig be kell érni az óvodába. Családsegítı feladatok ellátásában kérnek segítséget.
Létrejött a városban egy mentı mozgalom, próbálnak segítséget nyújtani a családoknak.
Szeptemberben lesz egy rendezvény, melyre két cigány vajdát is meghívnának, tájékoztatást
adnának a cigány kultúráról, ünnepekrıl. Szülıi értekezlet látogatottsága 70%-os a cigány
szülık részérıl.
Sárközi János József: Köszöni az intézményvezetık és pedagógusok segítségét. Tapasztalta,
hogy a késések oka, hogy a szülık is késın kelnek fel, ezért nem érnek be a gyerekek az
iskolába. A gyerekek este sokáig fent vannak, számítógépeznek, a szülık pedig nem tudnak
szigorúak lenni.
László Péter Ferenc: Intézményükben sok olyan cigány tanuló van, aki eredményes
szakmunkásvizsgát, illetve érettségi vizsgát tesz. Iskolájukban nem lát a cigány és nem cigány
tanulók között különbséget. Beiskolázásuk nemcsak Szekszárdra terjed ki, hanem Tolna
megyére. A cigány gyerekek közötti problémák jellemzıek, más-más településekrıl érkezı
gyerekek között vannak ellentétek. Közösségépítı rendezvényeket szoktak szervezni. Sok
esetben már ilyen korban házasságot kötnek, illetve beköszönt a gyermekáldás. Nyitottak arra,
hogy például a fiatal anyukák esti tagozaton tanulhatnának szakképzést.
Sárközi János József: Együttmőködési megállapodást szeretnének kötni megyei és városi
szinten is a Kolping Iskolával.
Lakatos Lajos: Javasolja a kisebbségi önkormányzatnak, hogy az intézményvezetık részérıl
elhangzott problémákról a közmeghallgatáson adjanak tájékoztatást. Továbbá utána kellene
nézni, hogy az iskolaszékbe a kisebbségi önkormányzat delegálhat-e képviselıt, esetleg egy
szülıt. Az elnök urat vagy az általa megbízott személyt a szülıi értekezletekre hívják meg. Az
oktatási intézmények számára be van határolva, hogy milyen módon vehetnek részt a
gyermek nevelésében. A Családsegítı Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálattal lehetne
együttmőködést kialakítani, esetmegbeszélést tartani.
Sárközi János József: Megpróbálják a szülıkkel személyesen megbeszélni a felmerült
problémákat.
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Horváth Erika: Egyeztessenek arról, hogy ki lenne az a megfelelı személy, akit
alkalmazhatnának a családsegítıi feladatok ellátására. Szívesen fogadná, ha a Kolping iskola
tanulói szakmai gyakorlatra az óvodába mennének.
Matókné Misóczki Mária: Hatékonyabbnak tartaná, ha esetmegbeszéléseket tartanának,
melyen részt vesznek a pedagógusok, szülık, kisebbségi önkormányzat képviselıi.
Sárközi János József: Megköszöni az intézményvezetık munkáját.

3. napirendi pont:
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Egyes cigány családok nagy tartozásokat halmoztak fel és valamilyen
megoldást kellene találni. A roma emberek hajlandóak lennének ledolgozni a tartozásukat az
adott cég felé. Ezzel kapcsolatosan egyeztetni lenne szükséges polgármester úrral és Artim
Andrásné igazgatóval.
Dr. Göttlinger István: A tisztségviselık a mai napon elutaznak. Javasolja a napirendi pont
tárgyalásának elhalasztását a következı ülésre.
Sárközi János József: Szüksége lenne 2 roma származású közmunkásra a Barát János
utcában és a Patak utcában a területek tisztaságának biztosítására. Kérésére a mai napig nem
kapott választ. Korábban a kisebbségi önkormányzat 15-20 fı közhasznú munkást kapott.
Dr. Göttlinger István: Együttmőködési megállapodást kötöttek korábban erre vonatkozóan.
Lakatos Lajos: Az új rendszerben a települési önkormányzat a kötelezıen ellátandó feladatát
– például a kommunális feladatok - átadhatja a kisebbségi önkormányzatnak, erre
vonatkozóan rendeletben kell döntenie a közgyőlésnek. Ez alapján lehet együttmőködési
megállapodást kötni a kisebbségi önkormányzattal, a foglalkoztatásért a kisebbségi
önkormányzat felel, a hatósági szerzıdést a kisebbségi önkormányzattal köti meg a
munkaügyi központtal, de a dokumentációt a települési önkormányzat adja be. Hangsúlyozza,
hogy a települési önkormányzat a saját keretébıl tud személyeket biztosítani, nem plusz
létszámból. Vagy pedig az a megoldás, hogy a települési önkormányzat felveszi a
személyeket közhasznú foglalkoztatásra és a munkavégzés helyéül az adott területet kijelöli.
Az elsı javaslat hosszú távra vonatkozó feladatok ellátása esetén szükséges, mert akkor
minden évben az adott együttmőködési megállapodást kell felülvizsgálni, módosítani a
rendelet alapján.
Javasolja, hogy a testület kérje fel elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a cigányok által lakott területek tisztántartásának tárgyában.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy pályakezdık után jár bértámogatás, a bér és járulékok
50%-át a munkaügyi központ biztosítja pályakezdık esetében 9 hónapig.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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12/2011. (V. 20.) SZCKÖ határozat
Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos
együttmőködés
A
Szekszárdi
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
a
Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja
képviselıjének a közhasznú foglalkoztatással
kapcsolatos tájékoztatását meghallgatta, és
felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatával a cigányok által lakott
területek tisztántartásának tárgyában.
Határidı: 2011. május 20.
Felelıs:
Sárközi János József elnök
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 35
perckor berekeszti.

Kmf.
Sárközi János József
Elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Ifj. Kovács György
képviselı

Készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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