Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-10/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 10-én
(hétfın) 9 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 megjelentek:
Dr. Fıfai Klára Szociális és Gyámhivatal vezetı,
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnök-helyettese,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi
megbízott)
Meghívottak:

Szücsné dr. Füredi Szilvia a Tolna Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának szakmai igazgató-helyettese,
Mihalovics Krisztina Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja részérıl,
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje,
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola
igazgatója,
Stella Éva a Dienes Valéria Általános Iskola gyermekvédelmi
felelıse,
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója,
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek Kovács Györgyöt megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Napirend
1. napirendi pont:
Pályázati lehetıség pedagógiai asszisztensek alkalmazására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívottak:
Keller Anikó a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
igazgatója,
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:
Szociális önkormányzati bérlakások helyzete
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális és Gyámhivatal vezetı
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
koncepciójának véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
háromnegyedéves helyzetérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı

2013-2015.

Önkormányzat

évi

költségvetési

gazdálkodásának

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
6. napirendi pont:
Karácsonyi ajándékcsomagok adományozása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkaterve
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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1. napirendi pont:
Pályázati lehetıség pedagógiai asszisztensek alkalmazására
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Köszönti a meghívott vendégeket. A mai ülés napirendjére azért
javasolta ezt a témát, mert szeretné a pedagógusokkal tisztázni a helyzetet. Korábban
egyeztettek már arról, hogy szeretnének azokban az általános iskolákban és a 2. Számú
Óvodában roma pedagógiai asszisztenseket alkalmazni, ahol jelentısebb a roma tanulók
száma. A Munkaügyi Központ ígérte, hogy segít a program kidolgozásában.
Kapcsolattartónak Fetzer Györgyi igazgató asszonyt kérte fel, aki vállalta is a feladatot. A
Munkaügyi Központ vezetıje pár hét elteltével jelezte, hogy nem tudják beadni ezt a
programot, mert csak a Baka István Általános Iskola jelezte, hogy szeretnének pedagógiai
asszisztenst alkalmazni.
Fetzer Györgyi: A Munkaügyi Központ felmérte a tagozat és a székhely intézmény helyzetét.
Véleménye szerint, ha azonos kultúrájú, azonos értékrendő roma származású szociális
munkás végzettséggel rendelkezı szakember látná el ezt a feladatot, jobban megtalálná a
közös hangot a tanulókkal és a szülıkkel. Ezért most is támogatja ezt a kezdeményezést. A
Munkaügyi Központ vezetıje elmondta, hogy készítenek felmérést a többi intézményben is a
halmozottan hátrányos helyzető tanulókról. Nem tudja, hol akadt el ez az ügy. A tagozaton
„válság” van, olyan gyerekek járnak ide, akik nem tudnak beilleszkedni a normál közegbe,
speciális végzettségő, vagy speciális háttérrel rendelkezı szakember kell ahhoz, hogy meg
tudják találni a tanulókkal és a szülıkkel is a közös hangot.
Pappné Kutas Annamária: A Munkaügyi Központ vezetıje ıt is felkereste, megbeszélték az
ezzel kapcsolatos problémákat. Intézményükben kevés a roma származású tanulók száma.
Viszont vannak más gyermekek, akikkel problémák vannak. Ezért úgy egyeztek meg, hogy
nem csak a roma származású gyermekek kapcsán lenne szükségük ilyen jellegő segítségre.
Sárközi János József: A Munkaügyi Központ igazgatója teljes apparátusával az ügy mellé
állt, nagyon készségesek voltak.
Szücsné dr. Füredi Szilvia: A nemzetiségi önkormányzat elnöke nyár végén kereste meg a
Munkaügyi Központot ezzel a kezdeményezéssel, akkor még mások voltak a pénzügyi
feltételek. Jelenleg nem tudja megmondani, hogy 2013. évben milyen pénzügyi forrásokkal és
lehetıségekkel fognak rendelkezni. Egy program keretében tudnák megvalósítani ezt a
kezdeményezést. Elkezdték az igényeket felmérni, mentor pozícióba 5 fı lenne szükséges. A
hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető tanulókat mérték fel. Valószínő, hogy
az érintett gyermekek roma származásúak, de nem kizárólag. Ha belekezdenek a programba,
akkor tudniuk kell, hogy lesz-e 5 fı, aki a lebonyolításban részt tud vállalni. A jövı évi
kereteket, programokat még nem ismerik, ezért errıl több információt nem tud mondani.
Felhívja a figyelmet továbbá a Patrónus Programra is, melyet pedagógusok számára
indítottak.
Sárközi János József: Úgy látja, hogy ebben a tanévben már nem lesz az intézményekben
pedagógiai szakasszisztens. Bízik benne, hogy jövıre meg tudják valósítani a programot.
Szücsné dr. Füredi Szilvia: Az intézményvezetıknek kell tudnia, hogy egy mentornak
milyen leterheltsége lenne. Foglalkoztatáspolitikai célhoz kell csatlakoztatni a programot.
Tudomása szerint az intézményekben alsó tagozaton kötelezı lesz pedagógiai asszisztenst
alkalmazni.
Szrno1210jkv

Fetzer Györgyi: A tagozaton 1 fı szakemberre lenne szükség fıállásban. A többi
intézménybe igény szerint kijárna további 2-3 fı, „utazó-hálózatban” láthatnák el azt a
feladatot. Mediátor végzettségre szükség lenne, illetve a szociális munkás felsıfokú
végzettségnek mindenképpen meg kellene lennie.
Mihalovics Krisztina: Tanítói végzettségő személy is tudná látni a feladatot?
Fetzer Györgyi: Véleménye szerint ez kevés.
Mihalovics Krisztina: Szerinte lehet, hogy van olyan tanár, aki jobban el tudná látni ezt a
feladatot, mint egy szociális munkás.
Fetzer Györgyi: Ha rendelkezik ilyen jellegő képességekkel, akkor igen.
Horváth Erika: Az óvodában vannak olyan feladatkörök, ahol tudnák alkalmazni az
asszisztens segítségét. Az óvoda több épületben mőködik, egy asszisztens nem elegendı. A
nemzetiségi önkormányzat elsısorban a roma származású gyermekek miatt szorgalmazná ezt
a programot. Konkrét feladatokkal kellene megbízni a személyt. Minden intézmény a saját
szükségleteinek megfelelıen döntse el, hogy mit szeretne, továbbá hány fıvel szeretné ezt a
feladatot ellátni. És utána keressék meg a Munkaügyi Központot.
Sárközi János József: Próba jelleggel el lehetne indítani egy programot?
Stella Éva: Mi lenne a roma pedagógiai asszisztens feladata?
Sárközi János József: Elsısorban koordinációt végezne a gyermekek, a pedagógusok között,
illetve a szülık és a pedagógusok között. A gyermekvédelmi felelısök munkáját könnyítené
meg. Olyan atrocitások érik a pedagógusokat, amit ezzel ki lehetne küszöbölni.
Stella Éva: A családi közegben kellene elkezdeni ezt a feladatot, ott kellene segítséget
nyújtani. Például a Gyermekjóléti Szolgálatnál is lehetne roma származású személyt
foglalkoztatni.
Fetzer Györgyi: Az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat már megkötötték az
együttmőködési megállapodásokat erre vonatkozóan. Intézményükben a gyermekvédelmi
felelısök nagyon sok képzést elvégeztek, kiválóan ellátják a feladatukat. Viszont a roma
tanulókkal kapcsolatosan szeretné, ha egy roma származású szakembert is foglalkoztatnának.
Megköszöni elnök úrnak az eddig nyújtott segítségét. A rendırséggel is felvette a kapcsolatot,
azt iskolarendır heti többszöri alkalommal meg fog jelenni az intézményben.
Szücsné dr. Füredi Szilvia: Kell egy bonyolító szerv is, egy alapítvány vagy egyesület, mely
alkalmazza ezeket a személyeket és a projektet lebonyolítja.
Horváth Erika: Nagy szükség van erre a lehetıségre. Kevés annak az esélye, hogy felsıfokú,
szociális munkás végzetséggel rendelkezı roma származású személyt találjanak. Fontos lenne
az egyéni egyeztetés az intézményekkel.
Sárközi János József: Köszöni a részvételt. Az egyeztetést folytatni fogják.
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2. napirendi pont:
Szociális önkormányzati bérlakások helyzete
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Köszönti a meghívott vendégeket. Polgármester úr korábban ígéretet
tett arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselı-testületének véleményezési joga van a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elıterjesztéseivel kapcsolatosan a roma ügyeket érintıen.
A Bizottság egy lakáspályázatot bírált el a múlt hónapban. Szeretnék ezeket az
elıterjesztéseket a döntés meghozatala elıtt véleményezni. Sajnos olyan mély szegénységben
élnek a cigányok, hogy fáznak, éheznek, nincs pénzük. Sok család külföldre költözik a biztos
megélhetés reményében. Szekszárdról 70-80 család költözött el.
Dr. Fıfai Klára: Ahhoz, hogy a kevésbıl a legrosszabb helyzetben lévık kapjanak
segítséget, a hozzájuk fordulóknak az egymáshoz főzıdı magatartásán kellene változni. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság nem tehet diszkriminációt, az önkormányzat
lakásrendelete alapján bírálják el a pályázatokat. Nemcsak a roma származásúak élnek mély
szegénységben. Egyre többen fordulnak a Szociális és Gyámhivatalhoz. Az összes
segélyszervezet kapott támogatást a Bizottságtól. Nagyon sok helyen fognak csomagokat
osztani a városban. Arról kellene meggyızni az embereket, hogy ne egy személy akarjon
mindent, hanem egymással is legyen szociális érzékenységük.
Sárközi János József: A lakáspályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a Major utcába most
olyan család költözött oda, amely nem tud együtt élni a többséggel.
Dr. Fıfai Klára: A Bizottság ezért hozott olyan döntést, hogy határozott idıre, 6 hónapra
kapják meg a kérelmezık a lakást.
Sárközi János József: Olyan személy került a Vagyonkezelı Kft. élére, aki segítséget nyújt a
családok részére.
Bálint Zoltán: Az ÁNTSZ-tıl kaptak egy megkeresést, hogy a Kerámia utcában az egyik
ingatlanban nagyon rossz állapotok vannak. 60 m2-es lakásban 14-en laktak. A
szennyvízelvezetést úgy oldották meg, hogy kivezették a beton vápás vízelvezetıbe. Ez ellen
fel kellett lépni. A Vagyonkezelı Kft. kifizette a szennyvíz-hálózatra történı csatlakozást.
Ugyanezt a családot ismét feljelentették, mert patkányok voltak a környezetükben.
Megegyeztek a családdal, hogy kitakarítanak. A Major utcában megüresedett egy ingatlan, a
korábbi lakót gondnokság alá helyezték. Kiírták a pályázatot. Az odaköltözı család fél évig
lehetıséget kap arra, hogy bebizonyíthassa, hogy tudnak ott élni.
Sárközi János József: Örülne, ha a családnak sikerülne megváltoznia és beilleszkednie.
Köszöni a tájékoztatást.
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
koncepciójának véleményezése
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

2013-2015.

évi

költségvetési

Sárközi János József: Kéri, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetési támogatásként legalább a 2012. évi támogatás összegének megfelelı összeget
biztosítson a nemzetiségi önkormányzat számára. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a határozati
javaslatot elfogadásra.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
testület 3 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
37/2012. (XII.10.) SZRNÖ határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013-2015.
évi
költségvetési
Közgyőlésnek
koncepciójának véleményezése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2013-2015.
évekre
vonatkozó
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az abban
foglaltakat tudomásul veszi.
A képviselı-testület kéri, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
2013.
évi
költségvetési
támogatásként legalább a 2012. évi támogatás összegének
megfelelı
összeget
biztosítson
a
nemzetiségi
önkormányzat számára.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
háromnegyedéves helyzetérıl
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı

Önkormányzat

gazdálkodásának

Tamás Lázárné: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
38/2012. (XII.10) SZRNÖ határozat
Beszámoló
a
Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetérıl
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87. § -a alapján elfogadja a Szekszárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetérıl szóló beszámolót.
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Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: Sárközi János József elnök
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
Tamás Lázárné: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
39/2012. (XII.10) SZRNÖ határozat
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepciója
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § - a és 26. § - a alapján elfogadja a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját.
A költségvetési koncepció a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: Sárközi János József elnök
6. napirendi pont:
Karácsonyi ajándékcsomagok adományozása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Az idei évben is osztanak vásárlási utalványt a hátrányos helyzető
családok részére. Az osztásra 2012. december 19-én kerül sor a Hunyadi utca 4. sz. alatti
ingatlanban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
40/2011. (XII. 10.) SZRNÖ határozat
Hátrányos helyzető családok támogatása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete 2012. december 19-én (szerdán) 10
óra 30 perckor a hátrányos helyzető családok részére
vásárlási utalványokat ad át.
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Határidı: 2012. december 19.
Felelıs: Sárközi János József elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkaterve
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
41/2012. (XII.10) SZRNÖ határozat
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.
évi munkaterve
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi munkatervét elfogadja.
A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: Sárközi János József elnök
8. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: Megköszöni a Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégák munkáját.
Bemutatja Mihalovics Krisztinát a Munkaügyi Központ munkatárását, aki roma ügyekkel
foglalkozik. Megköszöni továbbá Dömötörné Solymár Orsika munkáját is, amit a hátrányos
helyzető roma származású gyermekek tanítása érdekében végez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 10 óra 30
perckor berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Kovács György
tag
Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
Szrno1210jkv

