Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV.112/2014.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. január 28-án
(kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötı termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Kovács György képviselı,
ifj. Kovács György képviselı
Távolmaradását jelezte:

Lakatos Ferenc elnök-helyettes

Tanácskozási joggal megjelent:
A jegyzı megbízásából:

Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat Képviselı-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József elnök: A meghívóban szereplı „Egyebek” c. napirendi pontnál
szeretné tájékoztatni a testületet a „Tolna Megyei Roma Vatikáni Zarándokút 2014" program
megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról. Továbbá javasolja napirendre venni a mai
ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének megválasztása c. napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet a kiegészítéssel együtt, melyet a testület 3 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend

1. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának véleményezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Horváth Erika intézményvezetı
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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3. napirendi pont:
Jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
- Egyebek
- Tájékoztató a „Tolna Megyei Roma Vatikáni Zarándokút 2014" program
megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának véleményezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Meghívott: Horváth Erika intézményvezetı

Feri Blanka osztályvezetı: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
vezetıje megküldte véleményezésre az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a
nemzetiségi önkormányzat részére. Az anyag a terjedelmére tekintettel nem került kiküldésre
a képviselık részére, az SZMSZ a Humán Osztályon megtekinthetı volt. Az oktatási referens
kolléga a dokumentumot áttekintette, azt a jogszabályoknak megfelelınek találta. Javasolja a
képviselı-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és
Családi Napközi szervezeti és mőködési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel egyetért.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
1/2014. (I.28.) SZRNÖ határozat
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde, és Családi
Napközi szervezeti és mőködési szabályzatának
véleményezése
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti és
mőködési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel
egyetért.
Határidı: 2014. január 28.
Felelıs: Sárközi János József elnök
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Feri Blanka osztályvezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Sárközi János József elnök: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
2/2014. (I.28.) SZRNÖ határozat
Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX törvény 80. §. (2) bekezdésben foglalt
kötelezettségének eleget téve Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatával 2013. évben megkötött
együttmőködési megállapodást felülvizsgálta és az
alábbiak szerint módosítja:
- Az „Általános rendelkezések” 1. pontjában szereplı „az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Korm. rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartás
számvitelérıl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet”
szövegrész lép.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza az elnököt az
együttmőködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidı: 2014. február 15.
Felelıs: Sárközi János József elnök
3. napirendi pont:
Jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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Sárközi János József elnök: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése
alapján a 20/2013. (VIII.5.) SZRNÖ határozatával a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati
választások idıpontjáig a Képviselı-testület üléseirıl készült jegyzıkönyvek hitelesítıjévé
Lakatos Ferenc elnök-helyettest jelölte ki. Tekintettel arra, hogy elnök-helyettes úr a mai
ülésen nem tud részt venni, szükséges határozatot hozni a mai ülésrıl készült jegyzıkönyvhitelesítıjének kijelölésérıl. Javasolja, hogy a testület a mai ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjévé ifj. Kovács György képviselıt jelölje ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
3/2014. (I.28.) SZRNÖ határozat
Jegyzıkönyv-hitelesítı megválasztása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján - a
20/2013. (VIII.5.) SZRNÖ határozatában kijelölt Lakatos
Ferenc jegyzıkönyv-hitelesítı távolmaradására tekintettel
- a 2014. január 28-i ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjévé ifj. Kovács György képviselıt jelöli ki.
Határidı: 2014. január 28.
Felelıs: Sárközi János József elnök
4. napirendi pont:
- Egyebek
Sárközi János József elnök: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a halmozottan hátrányos
helyzető családok részére lehetıség lesz ingyenes tőzifa biztosítására. A családok a
Humánszolgáltatási Igazgatóságon jelentkezhetnek, a nemzetiségi önkormányzat segítséget
nyújt a rászoruló családok kiválasztásában. Korábban ezzel kapcsolatosan visszaélések voltak,
több olyan család is jelentkezett, aki nem volt rászorult.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
- Tájékoztató a „Tolna Megyei Roma Vatikáni Zarándokút 2014" program
megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Sárközi János József elnök: A Vatikáni Zarándokút programra benyújtott pályázaton a
kistérség települései támogatást nyertek. Az út költsége 2,5 millió Ft. A program
megvalósítására a 2014. évi költségvetésben forrást kell majd még ehhez biztosítani.
Megfogalmazza a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
4/2014. (I.28.) SZRNÖ határozat
„Tolna Megyei Roma Vatikáni Zarándokút 2014"
program
megvalósításához
szükséges
fedezet
biztosítása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a „Tolna Megyei Roma Vatikáni
Zarándokút 2014" program megvalósításához szükséges
fedezetet a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Sárközi János József elnök
További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselı-testület ülését 9 óra 20 perckor
berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
ifj. Kovács György
képviselı

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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