Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szám: I.F/88-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-án
(csütörtökön) 13 órakor a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd,
Béla király tér 8.) dísztermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

ifj. Kovács György elnök,
Gyarmati Gábor elnökhelyettes,
Kovács György képviselő

Távolmaradását jelezte:

Sárközi János József képviselő

1 képviselői mandátum betöltetlen.
Meghívott:

Kovács Béla vállalkozó, roma ügyekért felelős tanácsadó

Tanácskozási joggal megjelent:
A jegyző megbízásából:
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

Az elnök megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő megjelent, a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
ifj. Kovács György elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Gyarmati Gábor elnökhelyettes.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Tájékoztatás képviselői lemondásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Kovács György elnök
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
leveléről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Kovács György elnök

1. napirendi pont:
Tájékoztatás képviselői lemondásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Kovács György elnök
ifj. Kovács György elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Babina Attila képviselő
2020. január 20. napján írásban lemondott a nemzetiségi önkormányzatban betöltött
képviselői megbízásáról. Kéri a Képviselő-testületet, hogy határozatban állapítsa meg a
képviselői megbízás megszűnését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I.30. ) határozata
nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja Babina Attila
képviselő-testületi tag képviselői megbízatásának lemondással történő megszűnését 2020.
január 20. napi hatállyal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1)
bekezdés e) pontja alapján.

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Jelzi, hogy az előterjesztés
határozati javaslatának 1. pontjában elírás történt. Az előterjesztés mellékletét képező
szerződést elfogadásra javasolja.
ifj. Kovács György elnök: Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közigazgatási
szerződést.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 30.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, 2018. február 1. napjától
hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy úgy határoz,
hogy az előterjesztés mellékletét képező közigazgatási szerződést jóváhagyja;

Határidő: 2020. január 30.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
2.

felhívja az elnököt a közigazgatási szerződés aláírására;

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
3.
a 25/2019. (XI.22.) határozat 2. pontjának határidejét 2020. április 30-ig
meghosszabbítja.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
leveléről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök
Előadó: Kovács György elnök elnök
Feri Blanka osztályvezető: A 2019. decemberében a Magyarországon Élő Nemzetiségek
Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettese megkereste a nemzetiségi önkormányzatot azzal
kapcsolatban, hogy tudomása szerint a Halas utca-Vasvári köz kereszteződésében Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata oszlopokat szeretne kihelyezni, és tekintettel arra, hogy az
érintett városrészben a roma lakosok száma jelentős, felmerülhet a diszkrimináció gyanúja.
Erre tekintettel ombudsman helyettes asszony kérte az önkormányzat tájékoztatását az
ügyben.
Polgármester úr pedig megkereste a nemzetiségi önkormányzatot, hogy
állásfoglalását kérje az üggyel kapcsolatban.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az ügyről írásban tájékoztatta
a nemzetiségi önkormányzat elnökét.
Ismerteti Ács Rezső polgármester levelét, mely a mai napon került postázásra elnök úr részére:
„Ezúton tájékoztatom Önt, hogy 2019. december 17. napján a Magyarországon Élő
Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes, Szalayné Sándor Erzsébet
ombudsmannhelyettes keresett meg engem azzal, hogy tájékoztassam őt arról, hogy igazak-e
azok a sajtóhíradások, miszerint Szekszárdon a települési önkormányzat egy fal építését kezdte
meg 2019 őszén a Halas utca-Vasvári köz kereszteződésében. Tekintettel arra, hogy az érintett
városrész lakói között feltehetően felülreprezentáltak a roma nemzetiséghez tartozók, így
ombudsmanhelyettes asszony álláspontja szerint az ügyben a nemzetiségi alapon történő
diszkrimináció gyanúja is felmerülhet. Erre tekintettel ombudsmanhelyettes asszony az ügy
körülményeinek tisztázása érdekében arra kért engem, hogy tájékoztassam őt az üggyel
kapcsolatos szakmai álláspontomról.
Ombudsmanhelyettes asszonynak írt levelemben megcáfoltam azokat a sajtóhíradásokat,
melyek szerint az önkormányzat a Halas utca-Vasvári köz keresztezősében betonfal építését
tervezi, és ezen állításomat a valós tények felvázolásával és a hozzá kapcsolódó
dokumentumok becsatolásával támasztottam alá, melyet szeretnék ezúton Önnel is
megosztani.
Tájékoztatom, hogy a Vasvári köz lakói 2019. júl. 17. napján kelt kérelmükben (1. melléklet)
azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy a Vasvári köz végét, a 12. és 13. szám közötti
területen zárja le. Kérelmüket azzal indokolták, hogy a Halas utca lakói rendszeresen hajtanak
át autóval, nagy sebességgel a Vasvári Pál utcán és a Vasvári közön, valamint versenyeznek,
hogy ki milyen nagy sebességgel tud a Vasvári Pál utca végén lévő fekvőrendőrön átugratni,
majd az utána következő kanyart bevenni.
A Vasvári köz lakóinak kérelmét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
tárgykör szerinti hatáskörrel rendelkező bizottsága, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 2019.
július 31. napján tartott ülésén tárgyalta. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a jelenlegi
Csengey Dénes utca alatt egy patak folyik, amely korábban természetes határként választotta
el egymástól a Halas utcát a Vasvári közt, illetve Vasvári Pál utcát. Amikor évekkel ezelőtt az
önkormányzat a patak lefedéséről döntött, közutat (Csengey Dénes utca) épített, ezzel
megteremtette az átjárás lehetőségét a Vasvári Pál utcából a Halas utcába. Az átmenő
forgalom megjelenése miatt azonban lakossági bejelentések érkeztek, - ezért is került
kihelyezésre 2 db fekvőrendőr a Vasvári Pál utcába. Az érintett útszakaszon többször is volt
már baleset a Vasvári köz lakói által jelzett okokból. A 2019. július 13-án történt balesetben (2.
melléklet) egy autó fel is borult és kishíján az egyik ház kerítésébe csapódott, ezt követően
fordultak a Vasvári köz lakói az önkormányzathoz. Erre tekintettel a bizottság a 251/2019.
(VII.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Vasvári köz végén, a Halas utca felé a 12-es és a
13-as házszám közötti terület kerüljön lezárásra, a Vasvári köz és dr. Hadnagy Albert utca
csatlakozásánál pedig „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezéséről döntött. (3. melléklet) A bizottság
döntését követően az említett útszakasz fém oszlopokkal lezárásra került, az oszlopokat
azonban másnap kiszedték.
Az önkormányzat az ott lakók kérelme óta folyamatosan vizsgálja az említett útszakaszon a
forgalomszabályozás lehetőségét, fal építése azonban soha nem merült fel, ilyen tárgyú
közgyűlési és bizottsági döntés soha nem született. Ahogy az a mellékelt képen (4. melléklet)
is jól látható, a vasoszlopok úgy kerültek kihelyezésre, hogy az a gyalogos forgalmat egyáltalán
nem akadályozta. A fém oszlopok az ott élőket nem szigetelték el a városközponttól, hiszen a
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városközpontba vezető fő útvonal (a Béri Balogh Ádám utca) a környező utcákon keresztül
(Kisfaludy utca, Csengey Dénes utca, dr. Hadnagy Albert utca, Búzavirág utca) könnyen, ugyanolyan, vagy jobb minőségű, hasonló hosszúságú útszakaszon - megközelíthető, az
említett területet a mentők és a tűzoltók is akadálymentesen meg tudják közelíteni.
Tekintettel arra, hogy a 2019. december 23. napján tartott közmeghallgatáson a Vasvári köz
egyik lakója az ott lakók nevében továbbra is kérte az önkormányzat intézkedését a Vasvári
köz lezárására vonatkozóan, arra kértem az ügyben hatáskörrel rendelkező Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot, hogy az adott kérdésben állást foglalni, és a – körzet
képviselőjének bevonásával – a lakók kérelmét ismételten elbírálni szíveskedjen.
Tekintettel arra, hogy az ügyben az említett városrészen lakó roma nemzetiségű lakosok nagy
számban érintettek, kérem, hogy a Vasvári köz esetleges lezárása tekintetében állást foglalni
szíveskedjen.”
ifj. Kovács György elnök: Úgy gondolja, hogy ez közlekedési probléma, és az ügyben a döntést
az illetékes szakbizottság tudja meghozni.
Kovács Béla vállalkozó, roma ügyekért felelős tanácsadó: Véleménye szerint több
fekvőrendőr kihelyezésére is sor kerülhetne, vagy más típusú forgalomlassító megoldást
kellene keresni, mert valóban nagy sebességgel hajtanak azon a szakaszon a gépjárművek,
oszlopok kihelyezését semmiképpen nem javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 3 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (I. 30.) határozata
a Szekszárd, Vasvári köz forgalomszabályozásáról

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1) az elnöknek a Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
2019. december 13. napján érkezett megkereséséről szóló tájékoztatását tudomásul veszi;
2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere 2020. január 30. napján
kelt tájékoztatása alapján úgy határoz, hogy a Szekszárd, Vasvári közben a forgalomtechnikai
döntés meghozatalát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tárgykör
szerint hatáskörrel rendelkező bizottságára bízza;
3) felhívja az elnököt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselő-testület ülését 13 óra 30 perckor
berekeszti.
K.m.f.
ifj. Kovács György
elnök
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Gyarmati Gábor
elnökhelyettes

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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