Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 167-11/2013.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 17-én
(kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnök-helyettese,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi
megbízott)

A közmeghallgatáson megjelent 19 fı.
Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat Képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
A mai ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıje a korábbi testületi határozat szerint Lakatos
Ferenc elnök-helyettes.

Sárközi János József elnök: Köszönti a megjelenteket. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzatnak évente legalább egy
alkalommal közmeghallgatást kell tartania. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Polgármesteri
Hivatalban Märcz László igazgatóság vezetı urat kell keresni, ha tőzifára szeretnének
feliratkozni. 2013. december 20-án kerül sor a Hunyadi utcai irodában a hátrányos helyzető
családok részére a vásárlási utalványok kiosztására. Az idei évben kevés a keret,
családonként 1000 Ft-ot tudnak biztosítani.
Rupa László szekszárdi lakos: Nagyon jó ötletnek tartja az ingyenes tőzifaosztást, nagyon
sok a rászoruló család.
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnök-helyettese: A Gemenc
Zrt-vel folytatott tárgyalások a tőzifa győjtésével kapcsolatosan hogyan alakultak?
Sárközi János József elnök: A Gemenc Zrt-vel együttmőködési megállapodást kötött, az
erdészet területén lehetıség lett volna tőzifa győjtésére 10 rászoruló család részére. Viszont
az erdészet olyan területet jelölt ki, melyre nem tudtak az emberek rámenni, és a fát sem
tudták volna a területrıl kihozni.

Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
Tájékoztatást nyújt az egyesület által szervezett képzésekrıl.

elnök-helyettese:

Sárközi János József elnök: Köszönetét fejezi ki Dömötörné Solymár Orsikának, hogy
megvalósulhatott ez a program. Tájékoztatja a jelenlévıket a nemzetiségi önkormányzat által
szervezett programokról és az önkormányzat idei évi gazdálkodásáról.
Rupa Lászlóné szekszárdi lakos: Jelzi, hogy nem kapnak víz-, villany- és gáz támogatást.
Sárközi János József elnök: A támogatások módjáról a Humánszolgáltatási Igazgatóságon
tudnak felvilágosítást kérni.
Rupa László szekszárdi lakos: Kifogásolja, hogy a Borostyán utcában az egyik oldalon
nincs járda.
Sárközi János József elnök: A probléma megoldása érdekében felveszi majd a körzet
képviselıjével a kapcsolatot. Kéri a megjelenteket, hogy ösztönözzék társaikat, hogy
lakóhelyük környezetében ne győjtsék a szemet az utcákon, próbáljanak meg a
környezetükben rendet és tisztaságot tartani. A város évente több millió Ft-ot költ arra, hogy
az illegális szemétlerakó helyeket felszámolja. Ezt az összeget lehetne akár másra is fordítani,
például játszótér vagy járda építésre a körzetben. Kéri, hogy legyenek felelıs állampolgárok,
vigyázzanak a környezet tisztaságára. Továbbá az utcákon nagyon sok a kóbor kutya, erre is
fordítsanak nagyobb figyelmet. Köszöni, hogy megjelentek és kellemes karácsonyi ünnepeket
kíván.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület közmeghallgatását
10 óra 50 perckor berekeszti.
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