Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-1/2012.
JEGYZİKÖNYV

a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 28-án (kedden) 11 órakor a
Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı
ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.

Sárközi János József: A Munkaügyi Központ vezetıje megkereste azzal kapcsolatban, hogy
lehetıség lenne március 15-tıl egy irodavezetı alkalmazására a Hunyadi utcai irodában.
Javasolja, hogy a képviselı-testület vegye fel napirendjére az „Irodavezetı megbízása” c.
szóbeli elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, amelyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének véleményezése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Irodavezetı megbízása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének véleményezése
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: Megköszönte a város vezetésének, hogy a nehéz körülmények ellenére
ugyanazt a támogatási összeget biztosította a nemzetiségi önkormányzat részére, mint a
tavalyi évben. Az önkormányzati támogatás összege az idei évben is 4,2 millió Ft. Az állami
támogatás összege 209.000 Ft. Április elején kell benyújtani továbbá a feladatalapú támogatás
igénylését. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletének tervezetét áttekintette, elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
7/2012. (II.28.) SZRNÖ határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
A
Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testülete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012.
évi
költségvetését
támogatja,
és
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: Sárközi János József elnök

2. napirendi pont:
Irodavezetı megbízása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
Sárközi János József: A Munkaügyi Központ vezetıje jelezte, hogy a TÁMOP pályázaton
keresztül lehetıség lenne 1 fı irodavezetı alkalmazására adminisztrációs feladatok ellátására.
A foglalkoztatás 6 hónapra és plusz 3 hónap továbbfoglalkoztatásra szólna, a bértámogatás
70%. Mindenképpen szükség lenne egy irodavezetıre, a holnapi napon fogják a részleteket
egyeztetni. Továbbá egyeztetni fog Dömötörné Solymár Orsikával, hogy a plusz 3 hónap
továbbfoglalkoztatás költségét vállalja-e az egyesületük. Javasolja, hogy a képviselı-testület
hatalmazza fel az elnököt, hogy 2012. március 15. napjától a Hunyadi. u. 4. sz. alatti irodában
irodavezetıi feladatok ellátására a megfelelı személlyel megbízási szerzıdést kössön.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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Irodavezetı megbízása
1.) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
felhatalmazza elnökét, hogy 2012. március 15.
napjától a Hunyadi. u. 4. sz. alatti irodában
irodavezetıi feladatok ellátására a megfelelı
személlyel megbízási szerzıdést kössön.
2.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a megbízási díj összegét a
következı módosításkor építse be a
költségvetésbe.
Határidı:
1.) pont tekintetében: 2012. március 15.
2.) pont tekintetében: 2012. április 30.
Felelıs:
1.) pont tekintetében: Sárközi János József
elnök
2.) pont tekintetében: Amreinné dr. Gál
Klaudia jegyzı

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 11 óra 15
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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