Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 167-5/2013.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 12-én
(szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes
Kovács György képviselı

Távolmaradását jelezte:

ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
(jegyzıi megbízott)

Meghívottak: Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI 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,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnök-helyettese,
Prajda-Ferenc Mónika a Sani Luludyi Egyesület képviselıje,
Orsós Bettina a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. irodavezetıje

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja megválasztani Lakatos Ferenc
képviselıt.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület vegye fel napirendjére a
„Hátrányos helyzetben lévı árvízkárosult roma családok támogatása”, a „Részvétel a Pörkölt
és Bor Ünnepén”, valamint a „Javaslat városi kitüntetı díj adományozására” c. szóbeli
elıterjesztéseket. A meghívóban szereplı 3. napirendi pont napirendrıl történı levételét
javasolja a testületnek. A Képviselı-testület „A Babits Mihály Általános Iskola és a Baka
István Általános Iskola intézményvezetıi feladatainak ellátására beérkezett pályázatok
véleményezése”, valamint a „Javaslat óvodavezetıi pályázatok véleményezésére” c.

elıterjesztéseket nyilvános ülésen tárgyalja tekintettel arra, hogy az érintettek nem kérték zárt
ülés tartását.
Továbbá a „Javaslat óvodavezetıi pályázatok véleményezésére” tárgyú elıterjesztéshez
írásbeli elıterjesztés nem készült, az elıterjesztést szóban ismerteti.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet a kiegészítésekkel együtt, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak:
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI 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,
2. napirendi pont:
Hátrányos helyzetben lévı árvízkárosult roma családok támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Javaslat városi kitüntetı díj adományozására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a „Minden vonásban ott lakom, ahol Te is” konferencia megvalósításáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
7. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola és a Baka István Általános Iskola intézményvezetıi
feladatainak ellátására beérkezett pályázatok véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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8. napirendi pont:
Javaslat óvodavezetıi pályázatok véleményezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak:
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI 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,
Sárközi János József: Köszönti a meghívott vendégeket. Felkéri az intézmények vezetıit,
hogy a nemzetiségi oktatás-nevelés kapcsán röviden számoljanak be az idei tanévben
jelentkezı problémákról, valamint tapasztalatokról. Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvény alapján az intézményvezetıi pályázatokat a mai ülésen tárgyalja a
nemzetiségi önkormányzat.
Fetzer Györgyi: Intézményvezetıi megbízása lejár, így az elmúlt 5 évet szeretné értékelni.
Hálás azért, hogy elindult egy olyan munkakapcsolat a nemzetiségi önkormányzattal, ami
minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálta. Az elsı év az ismerkedésrıl szólt, és utána
egy szakmai és emberi kapcsolaton alapuló munkakapcsolat alakult ki, mellyel tudják segíteni
a hátrányos helyzető roma családok mindennapjait. Fontos volt, hogy azok a gyermekek ki
tudjanak emelkedni, akik képesek középiskolába járni. A 2013/2014. tanév szeptemberétıl a
Munkaügyi Központon keresztül segítıt kapnak. Megköszöni a szoros együttmőködést a
nemzetiségi önkormányzatnak. Ha sikerül a következı 5 évre is vezetıi megbízást kapnia,
folytatni szeretné a testülettel az együttmőködést.
Sárközi János József: A nemzetiségi önkormányzat támogatja intézményvezetı asszony
munkáját, az iskola megszépült, továbbá jelentıs reformok történtek az intézményben. A
továbbiakban sok sikert kíván intézményvezetı asszonynak.
Farkas Pálné: A Dienes iskolában az idei év zökkenımentesen zajlott. A jelentkezı
problémákat orvosolni tudták. A roma tanulók között a szünetelı jogviszonyú tanulók
létszáma nıtt, a családok külföldre mennek munkalehetıség reményében. Ezeknek a
gyerekeknek év végén osztályozó vizsgát kell tenniük. A felkészülés lehetıségét a tanulóknak
biztosítják, a tankönyvet megelılegezték számukra, melyekbıl felkészülhetnek. Nyáron a
pótvizsgára történı felkészítésben segítséget nyújt számukra a Sani Luludyi Egyesület.
Továbbá vannak magántanulók is. Egy családdal kapcsolatosan vannak problémák, az
intézményben mindent megtettek azért, hogy a két lány sikeres osztályozó vizsgát tegyen, de
nem éltek a lehetıséggel. A nemzetiségi önkormányzat elnökének segítségét kéri abban, hogy
a két lány a 8. osztályt el tudja végezni.
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Sárközi János József: Ennél a családnál a szülıi hiányt érzi a probléma forrásának. A szülık
elváltak, az apa külföldön tartózkodik.
Dömötörné Solymár Orsika: Kollégája nagyon sok munkát belefektetett abba, hogy
elıkészítse a gyerekek számára a szükséges anyagokat, amelyek a tanuláshoz szükségesek.
Viszont a két lány nem jelentkezett.
Sárközi János József: Nem ért egyet a magántanulói státusz bevezetésével. Viszont a roma
gyerekek között vannak olyanok, akik idısebbek osztálytársaiknál, az adott oktatási
intézmény mőködését zavarják, problémát okoznak. Ezekben az esetekben jobb, ha a gyermek
magántanuló lesz.
Pappné Kutas Annamária: Az intézményvezetıi megbízása szintén lejárt, az eltelt 5 évet is
értékelni szeretné egyben. Intézményükben jól tudják kezelni a problémákat. Szerencsére
jellemzı, hogy a roma gyermekek szülei is korábban a Babits iskolába jártak, ez egy különös
kötıdés. Így sokkal könnyebb minden feladatot, problémát megoldani. Sokat járnak
családlátogatásokra, a tehetséggondozástól kezdve a felzárkózásig igyekeznek abban eljárni,
hogy ezek a gyerekek ne érezzék azt, hogy ık mások. Intézményükben is van két roma
származású magántanuló, remélhetıleg az osztályozó vizsgán részt fognak venni. Ha nem,
akkor a javító vizsgára készítik fel ıket. Köszöni a lehetıséget, de igyekeznek intézményen
belül megoldani a problémákat.
Sárközi János József: Köszöni a tájékoztatást.
Horváth Erika: A cigány gyerekekkel való törıdés, gondoskodás szorosan összefügg a
gyermekvédelmi munkával. A közös munka eredményeként eljutottak odáig, hogy - néhány
problémát leszámítva – sikeresnek tekinthetik a cigány gyermekek nevelésének folyamatát.
Egyetlen család esetében kértek segítséget a kisebbségi önkormányzattól. Óriási eredmény,
hogy a körzetben élı valamennyi 3 éves roma gyermek óvodás. A gyerekek rendszeresen
járnak az intézménybe. A kétkultúrás program változatlanul jól mőködik. A szülıi
értekezletekre is rendszeresen járnak a roma szülık.
Sárközi János József: Büszkeséggel tölti el, hogy ilyen eredményeket értek el. Nagyon sok a
hátrányos helyzető család, nem jut elegendı pénz élelemre. Elıfordul, hogy a családok
egymástól kölcsönkérik a mosógépet, hogy a gyerekek tiszta ruhában tudjanak menni az
intézményekbe. A tanoda munkatársai is nagy erıfeszítéseket tesznek, hogy a hátrányos
helyzető roma gyerekeknek jobban menjen a tanulás. Megköszöni az intézményvezetık és
kollégáik munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselı-testület a nemzetiségi oktatás, nevelés helyzetérıl szóló tájékoztatást
határozathozatal nélkül tudomásul vette.
2. napirendi pont:
Hátrányos helyzetben lévı árvízkárosult roma családok támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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Sárközi János József: Hét elején részt vett Bátán az árvíz elleni védekezésben. Szekszárdról
sikerült nagyon sok embert toborozni, akik önkéntesen részt vettek a védekezési munkákban.
Határozati javaslata, hogy a képviselı-testület a 2013. évi költségvetés „Tartalék” kerete
terhére 200.000 Ft-ot biztosítson a Szekszárdi Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület
részére a Bátán élı hátrányos helyzető árvízkárosult roma családok támogatása céljából.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
9/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Hátrányos helyzetben lévı árvízkárosult roma
családok támogatása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés
„Tartalék” kerete terhére 200.000 Ft-ot biztosít a
Szekszárdi Roma Hagyományırzı és Diáksport
Egyesület részére a Bátán élı hátrányos helyzető
árvízkárosult roma családok támogatása céljából.
Határidı: 2013. június 12.
Felelıs: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: 2013. június 28-án kerül megrendezésre Szekszárdon a Szent László
Nap. Javasolja, hogy az idei évben is vegyenek részt a pörköltfızı programon, erre 70.000 Ftot javasol biztosítani a 2013. évi költségvetés elnöki kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Részvétel a Pörkölt és Bor Ünnepén
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés „Elnöki
kerete” terhére 70.000 Ft-ot biztosít a Szent László
Nap neves gasztronómiai kísérı rendezvényén, a
Pörkölt és Bor Ünnepén történı részvételre.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök
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4. napirendi pont:
Javaslat városi kitüntetı díj adományozására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Határozati javaslata, hogy a képviselı testület javasolja Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyőlésének, hogy Ódor János sportjátékvezetıt valamilyen városi
kitüntetı címben részesítse. Ódor János az egész életét a sportnak szentelte, nemrég vonult
nyugdíjba.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Javaslat kitüntetı cím adományozására
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének, hogy Ódor
János sportjátékvezetıt városi kitüntetı címben
részesítse.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
Beszámoló a „Minden vonásban ott lakom, ahol Te is” konferencia megvalósításáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Nagyon nagy sikere volt a rendezvénynek, sok érdeklıdı vett részt a
konferencián és az esti gálamősoron. bízik benne, hogy a jövıben is lesz olyan pályázati
lehetıség, mellyel támogatják a roma nemzetiségi kultúra megismerését a tolerancia
jegyében.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselı-testület a beszámolót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
6. napirendi pont:
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A költségvetésben mekkora összeget határoztak meg erre a célra?
Tamás Lázárné: 400.000 Ft szerepel a költségvetésben a kirándulásra.
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Sárközi János József: 2013. július 1. és 31. között szervezik meg a kirándulást, 150
hátrányos helyzető roma származású gyermeket visznek el strandolni, az úticél még nincs
meghatározva. Határozati javaslata az alábbi: „A Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 1. és 31. között kívánja a kifejezetten
hátrányos helyzetben lévı roma gyerekek kirándulását megszervezni, amelynek költségét a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének „Hátrányos
helyzető roma gyermekek kirándulása” keretébıl biztosítja.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2013. július 1. és 31. között
kívánja a kifejezetten hátrányos helyzetben lévı
roma gyerekek kirándulását megszervezni, amelynek
költségét a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének
„Hátrányos helyzető roma gyermekek kirándulása”
keretébıl biztosítja.
Határidı: 2013. július 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök
7. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola és a Baka István Általános Iskola intézményvezetıi
feladatainak ellátására beérkezett pályázatok véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel az I. sz. határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Egyetértés a Babits Mihály Általános Iskola
intézményvezetıjének megbízásával
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdés c) pontja
alapján egyetért azzal, hogy a Babits Mihály
Általános Iskola intézményvezetıi feladatainak
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ellátásával Pappné
megbízásra.

Kutas

Annamária

kerüljön

A Képviselı-testület felkéri elnökét, hogy a
döntésrıl értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerületének vezetıjét.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök
Az elnök szavazásra teszi fel a II. sz. határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
14/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Egyetértés a Baka István Általános Iskola
intézményvezetıjének megbízásával
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdés c) pontja
alapján egyetért azzal, hogy a Baka István Általános
Iskola intézményvezetıi feladatainak ellátásával
Fetzer Györgyi kerüljön megbízásra.
A Képviselı-testület felkéri elnökét, hogy a
döntésrıl értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerületének vezetıjét.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök
8. napirendi pont:
Javaslat óvodavezetıi pályázatok véleményezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Javasolja, hogy a Képviselı-testület támogassa Horváth Erika
kinevezését a 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi vezetıjévé, továbbá a
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetıjévé Hollendusné Bíró Anett kinevezését támogassák.
Az elnök szavazásra teszi fel Horváth Erika kinevezésének támogatására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
15/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Egyetértés a 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és
Családi Napközi vezetıjének megbízásával
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdés c) pontja
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alapján
egyetértését
adja
Horváth
intézményvezetıi kinevezéséhez.

Erika

Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök

Az elnök szavazásra teszi fel Hollendusné Bíró Anett kinevezésének támogatására
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
16/2013. (VI.12.) SZRNÖ határozat
Egyetértés a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
vezetıjének megbízásával
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdés c) pontja
alapján egyetértését adja Hollendusné Bíró Anett
intézményvezetıi kinevezéséhez.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 10
perckor berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Lakatos Ferenc
képviselı
Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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