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

JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 2-án (szerdán) 1410 órakor a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötı termében megtartott ü l é s é r ı l .
Jelen vannak:
Sárközi János József képviselı,
Lakatos Ferenc képviselı,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:
Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának munkatársa,
Stella Éva a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
gyermekvédelmi-ifjúsági felelıse,
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule igazgatója,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal vezetıségi
tagja,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Rimai Rudolfné a Városi Bölcsıde munkatársa,
Ballabásné Deli Zsuzsa a Garay János Általános Iskola és AMI
munkatársa

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
Kisebbségi Önkormányzat Testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Javasolja, hogy a
Kisebbségi Önkormányzat vegye fel napirendjére a 2011. évi közfoglalkoztatással
kapcsolatos tájékoztatót.
Hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a Kisebbségi Önkormányzat 4 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Napirend
1./

Javaslat a városi fenntartású oktatási-nevelési
együttmőködésre
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak: intézményvezetık

intézményekkel

2./

2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
munkatársa

3./

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervének
elfogadása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

4./

Egyebek
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1./

Javaslat a városi fenntartású oktatási-nevelési
együttmőködésre
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak: intézményvezetık

intézményekkel

történı

történı

Sárközi János József: Köszönti a megjelenteket. Szerette volna, ha többen eljönnek az
intézményekbıl az ülésre. Az elmúlt négy évben nem mőködött Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a városban, de mindvégig tartotta a kapcsolatot az intézményekkel. Kéri, hogy
a megjelentek ismertessék a tapasztalataikat, a problémákat. Szeretné, ha az intézményekkel
történı együttmőködés a korábbi évek mintájára megvalósulna.
Farkas Pálné: 29 roma tanulója van a Dienes Valéria Általános Iskolának. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat hiánya meglátszott az elmúlt években. Az esélyegyenlıségi
programjukba beépítik a roma gyerekek felzárkóztatását. Szülıi háttér is szükséges ahhoz,
hogy rábírják a roma gyerekeket az iskolába járásra. A gyerekek magatartási problémáin nem
tudnak változtatni. Azok a gyerekek, akik megbuktak, de a javítóvizsgán átmentek, a Cinka
Panna Tanodának köszönhetıen mentek át a javítóvizsgán.
Ballabásné Deli Zsuzsa: A Garay János Általános Iskolában erısen tendálnak a felsı
tagozatos tanulók afelé, hogy magántanulók legyenek. A késésekkel kapcsolatos problémák
továbbra is meg vannak, az órai magatartással is vannak problémák.
Sárközi János József: A magántanulók elkallódnak, az osztályozóvizsgán pedig nem tudnak
semmit. Kevesen fognak átmenni a vizsgákon.
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Rimai Rudolfné: Kevesen kérték a felvételt a Bölcsıdébe. A gyerekekkel nincs probléma,
inkább abból alakul ki probléma, hogy a nagyobb testvért küldik a gyerekekért.
Sárközi János József: A költségvetésük nagyon szőkös. Tájékoztatásul elmondja, hogy a
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat nagy apparátussal fog rendelkezni a
pályázatíráshoz. Egy tanodát szeretnének létre hozni, és olyan pedagógusokat akarnak
bevonni, akik az intézményi tapasztalatok alapján fognak dolgozni. Bizakodik abban, hogy
lesz ilyen pályázat. Áprilisban ismét meghívja az intézményvezetıket egy megbeszélésre.
Ballabásné Deli Zsuzsa: Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak nem egy konkrét esettel kell
foglalkoznia. Jó lenne, ha minden intézményhez lenne rendelve egy rendır, akivel a
kapcsolatot tudják tartani, és az probléma esetén kimenne az intézménybe.
Sárközi János József: Ezt mindenképpen szükségesnek tartja. Egy asszisztens sokkal
hatékonyabb tud lenni a problémák megoldásában. Felelısséggel tartoznak azért, hogy ne
legyenek problémák az oktatási intézményekben. A szülıknek mindig elmondják, hogy a
gyerekeket járassák iskolába, tiszták legyenek, ne késsenek el, és tisztelettudóan beszéljenek a
pedagógussal. A drogprobléma sajnos fel fog merülni.
Ballabásné Deli Zsuzsa: Életvezetési ismeretek tanítására is lehet pályázni. Az óvodáskorú
gyermekeket is járassák óvodába, mert már ott el kell kezdeni a beilleszkedést.
Lakatos Ferenc: Már 15 éve próbálják a szülıket rávenni arra, hogy járassák a gyermekeket
óvodába.
Dömötörné Solymár Orsika: 5 éve hozták létre az egyesületüket, és négy éve mőködik a
Cinka Panna Tanoda. Két éve van családi napközijük, amelyben van két délelıtti csoportjuk,
2x7 gyerekkel tudnak foglalkozni. Engedélyeztették, és 2010. január 1-jén készen álltak a
magántanulók fogadására, de nem jelentkezett senki, így ezt megszüntetik. Ha van igény rá az
intézményekbe, akkor küldenek pedagógust a magántanulókkal való foglalkozáshoz.
Bármilyen magántanulót szívesen látnak. Ha lehet, akkor felvesznek roma diplomást is.
Pályázatot nyújtottak be közösségi ház funkcióra, és 2 éven keresztül mőködtetik majd a
projekteket ennek keretén belül: pályázatírást, pályázatfigyelés. Korábban ezt már felajánlotta
Kisebbségi Önkormányzat részére is.
Sárközi János József: Sajnálja, hogy nem tudnak együttmőködni a Tanoda vezetıjével.
Lakatos Ferenc: Véleménye szerint nyugodtan mőködjön tovább a Tanoda az eddigiek
szerint.
Sárközi János József: Nem fogják rágalmazni a Tanoda vezetıjét.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Kisebbségi Önkormányzat határozathozatal nélkül
tudomásul vette a tájékoztatót.
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Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2./

2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
munkatársa

Lakatos Lajos: Ismerteti a megváltozott közfoglalkoztatási rendszert. Javasolja, hogy az
elnököt bízzák meg, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vízitársulattal, tovább a Polgármesteri
Hivatallal, hogy a Kisebbségi Önkormányzat véleményét vegyék figyelembe a részt vevık
kiválasztásánál. Kérjék a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson konzultációt a Kisebbségi
Önkormányzat elnökével ez ügyben. Tájékoztatja a résztvevıket továbbá arról is, hogy aki
nem tartja rendben a lakókörnyezetét, attól megvonhatják a szociális támogatásokat.
Javasolja, hogy informálódjanak arról is, hogy közfoglalkoztatás szervezı alkalmazására
pályáz-e az Önkormányzat, mert ha igen, akkor azt a Kisebbségi Önkormányzatnak
véleményeznie kell. Próbálják meg elérni, hogy roma személyt vegyenek fel erre a feladatra.
Rengeteg aluliskolázott roma felnıttel találkozik a munkája során, ezért is fontos bármilyen
program, amely a roma gyerekekkel foglalkozik. A vállalkozók is foglalkoztathatnak bérpótló
juttatásban részesülı személyeket. Amennyiben van olyan közfeladat, amit a kisebbségi
Önkormányzat át tud vállalni, azt át kell ruházni rá.
Sárközi János József: Pályázhatnak roma telepek rendbetételére is?
Lakatos Lajos: Igen.
Lakatos Ferenc: Vállalkozóként hogyan tud foglalkoztatni embereket? Most vett fel 3
munkanélkülit.
Lakatos Lajos: Visszamenıleg nem lehet alkalmazni a támogatást. Ha már felvette, rájuk már
nem veheti igénybe.
Sárközi János József: A Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztathatja azokat a személyeket,
akik szabálysértést követtek el, és le kell dolgozniuk a bírság összegét?
Lakatos Lajos: Elvi akadálya nincs.
Sárközi János József: Szeretné, ha Lakatos Lajos részt venne az üléseiken. Ismerteti a
határozati javaslatot: A Kisebbségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy vegye fel a
kapcsolatot a polgármester úrral, és egyeztessen a 2011. évi közfoglalkoztatással
kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
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Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1/2011. (II.2.) SZCKÖ határozat
2011. évi közfoglalkoztatás
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
felkéri az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatos
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
polgármesterével,
és
folytasson egyeztetı tárgyalást a 2011. évi
közfoglalkoztatással kapcsolatban.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3./

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervének
elfogadása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

Sárközi János József: Javasolja, hogy a Munkatervbe december hónaphoz kerüljön beépítésre
a Dankó Kupa megrendezése, október hónaphoz pedig az országos Roma Nap megrendezése.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a testület
4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
2/2011. (II.2.) SZCKÖ határozat
2011. évi Munkaterv
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 30.) pontja
szerint elfogadja a 2011. évi munkatervét, azzal a
kiegészítéssel, hogy október hónaphoz kerüljön
beépítésre
az
Országos
Roma
Nap
megrendezése, december hónaphoz pedig a
Dankó Kupa megrendezése.
Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét
képezi.

Határidı: 2011. február 2.
Felelıs: Sárközi János József elnök

5

0202jegyzokonyv

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4./

Egyebek
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

Sárközi János József: A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett.
Lakatos Lajos lett a szakmai tanácsadójuk. A Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak
szüksége
van
a
mőködéshez
szükséges
eszközökre
és
internetszolgáltatásra. A közeljövıben Ács Rezsı alpolgármester úr tájékoztatta arról, hogy
amennyiben a városnak hasznos tevékenységet végeznek, akkor megnövelhetik a Kisebbségi
Önkormányzat költségvetését. Együttmőködési megállapodás keretében a városi tulajdonban
lévı szolgáltató társaságoknál ledolgozhatják a roma emberek a köztartozásukat. Fel kell
hívniuk a roma emberek figyelmét arra, hogy mindenki kezdje el a portáját takarítani.

További hozzászólás nem volt, a testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a
tájékoztatót.

További hozzászólás nem volt, az elnök 15 óra 50 perckor berekesztette az ülést.

Kmf.

Sárközi János József
elnök

Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Kovács György
képviselı
Készítette:
Rikk Rita
testületi referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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