Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szám: IV. 145-2/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én (hétfın) 10 órakor a
Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı
Távolmaradását jelezte:

ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
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
Juhász Gábor Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és
Kollégium Székhely Intézményének igazgatója,
László Péter Ferenc a Kolping Katolikus Szakképzı Iskola igazgatója
Tóth Béla az „Esély” Szolgáltató és Szakképzı Iskola igazgatója,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Dömötörné Solymár Orsika Szekszárdi Civil Kerekasztal tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, amelyet 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
Juhász Gábor Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium Székhely
Intézményének igazgatója,
László Péter Ferenc a Kolping Katolikus Szakképzı Iskola igazgatója
Tóth Béla az „Esély” Szolgáltató és Szakképzı Iskola igazgatója
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2. napirendi pont:
Szekszárdi Civil Kerekasztallal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
3. napirendi pont:
Feladatalapú támogatás igénylése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történı együttmőködés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere javasolta, hogy a nemzetiségi
önkormányzat az iskolákkal kössön együttmőködési megállapodást. Kéri, hogy az intézmények
vezetıi rövid beszámolót, vagy tájékoztatót készítsenek a testület számára. Hatékonyabb
együttmőködést javasol kialakítani, illetve támogatja közös programok szervezését. Ösztönözte
korábban, hogy roma pedagógiai asszisztens legyen az intézményekben. Nagyon jó kapcsolat alakult
ki a Cinka Panna Tanoda vezetıjével, a városban hasznos tevékenységet végeznek.
Fetzer Györgyi: Egyetért a felvetéssel, támogatja, hogy havonta egy alkalommal találkozzanak,
viszont ne írásban történjen a beszámoló, hanem inkább szóban egyeztessenek az aktuális kérdésekrıl.
Horváth Erika: A Humán Bizottság számára minden intézmény elkészítette a beszámolóját. A
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályán ezek a beszámolók
megtekinthetık. Véleménye szerint a találkozókat célszerő lenne az intézményekben tartani.
Matókné Misóczki Mária: Az intézményekben a testület tagjai személyesen találkozhatnának a
gyermekvédelmi felelısökkel, pedagógusokkal. Véleménye szerint is inkább az intézményekben
történjen meg az egyeztetés. Köszönetet mond a Cinka Panna Tanoda vezetıjének, nagyon sokat
segítettek a gyermekek korrepetálásában. İket is javasolja az intézménylátogatásokra meghívni.
Lakatos Ferenc: Kéri az intézmények vezetıit, hogy idıben jelezzék a gyermekek hiányzásait a
szülıknek.
Dömötörné Solymár Orsika: Jelenleg két pályázat került beadásra. Az egyik a bukott gyermekek
pótvizsgára történı felkészítésére, a másik roma pedagógiai asszisztens alkalmazására vonatkozik.
Sárközi János József: Figyelembe veszik az elhangzott javaslatokat. Az osztályfınökök régebben
családlátogatásokat tartottak. Ha vannak olyan területek, ahová nem mernek kimenni a pedagógusok,
akkor szóljanak és az egyik képviselı elkíséri ıket. Szeretné, ha az együttmőködési megállapodásokat
május hónapban megkötnék. Jövı évtıl kezdıdıen szeretnének egy ösztönzı rendszert kitalálni arra,
hogy a roma származású gyerekek minél jobb eredményeket érjenek el az iskolában.
Matókné Misóczki Mária: Az együttmőködési megállapodást akkor lehetne megkötni, ha már az
intézményeket a nemzetiségi önkormányzat képviselıi megtekintették. Ezt követıen tudnák írásba
foglalni az együttmőködés tartalmi elemeit.
Sárközi János József: Az intézmények vezetıivel egyeztetni fogja az intézménylátogatás idıpontját.

szrno0319jkv

Horváth Erika: Az óvoda akkor kötelezı, ha a gyermek betölti az ötödik életévet. Problémát jelent,
hogy több olyan gyermek van a lakcímnyilvántartás szerint, akiknek most kellene bejelentkezni
intézményükbe, viszont nem tudják, hogy Szekszárdon tartózkodnak-e valóban. Ebben tudna
segítséget nyújtani a nemzetiségi önkormányzat?
Sárközi János József: Sok olyan család van, mely külföldre ment munkát vállalni, 2-3 hónap múlva
visszajönnek, és akkor szembesülnek vele, hogy óvodába, iskolába kellett volna íratni a gyermekeket.
Matókné Misóczki Mária: Abban szeretne segítséget kérni, hogy hogyan lehetne motiválni a
gyermekeket, hogy tanuljanak. 12 évesen már otthon felnıttként kezelik ıket. Arra kellene ösztönözni
a gyermekeket, hogy tanuljanak, szakmát szerezzenek, mert csak úgy tudnak majd munkát találni,
érvényesülni. Szemléletváltozásra lenne szükség.
Sárközi János József: A drogfogyasztás kezd megjelenni már a 12-13 éves korosztályban. Kéri, hogy
erre is fokozottan figyeljenek az intézményekben. Rendırkapitány úrral is felvette már a kapcsolatot.
Roma gyermekek csak akkor tudnak kitörni ebbıl a környezetbıl, ha tanulnak, diplomát szereznek.
Dömötörné Solymár Orsika: Szeptember óta már nem mőködik a Tanoda, családi napköziként
mőködnek, 13 éves korig tudnak gyermekeket fogadni. 3 kolléga dolgozik náluk, pályázatokon
próbálnak különbözı támogatásokat, forrásokat szerezni.
Horváth Erika: Nehéz dolga van az intézményeknek, hogy tanulásra ösztönözzék a gyermekeket,
mert csak így fognak érvényesülni a jövıben. Közben azt lehet látni, hogy nagyon sokan több
diplomával rendelkeznek, mégis munkanélküliek. Fontosnak tartja, hogy a roma pedagógiai
asszisztensek bekerüljenek az intézményekbe. Viszont az önkormányzatnak, az intézményeknek erre
nincs forrása.
Sárközi János József: Megköszöni az intézményvezetıknek a részvételt. Megfogalmazza a határozati
javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
9/2012. (III.19.) SZRNÖ határozat
Együttmőködés
a
nevelési-oktatási
intézményekkel
1.) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2012. áprilisában látogatást
kíván tenni a nevelési-oktatási intézményeknél. A
képviselı-testület felkéri az elnököt, hogy az
intézmények vezetıivel vegye fel a kapcsolatot az
intézménylátogatás
idıpontjának
egyeztetése
érdekében.
2.) A Képviselı-testület felkéri az elnököt, hogy az
intézménylátogatásokat követıen a testület májusi
ülésére
terjessze
be
a
nevelési-oktatási
intézményekkel
kötendı
együttmőködési
megállapodások tervezeteit.
Határidı:
1.) pont tekintetében: 2012. március 15.
2.) pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök

szrno0319jkv

2. napirendi pont:
Szekszárdi Civil Kerekasztallal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Ácsné Oláh Gabriella: A Szekszárdi Civil Kerekasztal vezetısége a megállapodás tervezetet
tárgyalta. Kéri, hogy a nemzetiségi önkormányzat testülete is tegye meg javaslatait és ezt követıen
aláírhatják a megállapodást.
Sárközi János József: Javasolja, hogy a képviselı-testület hatalmazza fel az elnököt az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
10/2012. (III.19.) SZRNÖ határozat
Szekszárdi
Civil Kerekasztallal
kötendı
együttmőködési megállapodás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete jóváhagyja a nemzetiségi
önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
között létrejövı együttmőködési megállapodást és
felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidı: 2012. március 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Feladatalapú támogatás igénylése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Feri Blanka: Javasolja, hogy a nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése szerint a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzon határozatot a feladatalapú
támogatás igénylésére vonatkozóan, amelyet majd el kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal
részére.
Sárközi János József: Elfogadja a javaslatot, és megfogalmazza a határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
11/2012. (III.19.) SZRNÖ határozat
Feladatalapú támogatás igénylése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
nemzetiségi
célú
elıirányzatokból
nyújtott
támogatások
feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl
szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése szerinti feladatalapú támogatást igénybe
kívánja venni.
Határidı: 2012. március 31.
Felelıs: Sárközi János József elnök
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 45 perckor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
ifj. Kovács György
képviselı

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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