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2015. április 15. napján 14.30. órakor, a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött testületi
üléséről.

Rácz Attila elnök
Rácz Csaba József elnökhelyettes
Bogdán András
Rácz Julietta tag

Jelen van még:
dr. Bagó József jegyző
Horváth Imre megyei képviselő
Oláh Róbert roma referens
Györki Marianna iskolaigazgató helyettes
Tamás Gábor rendészeti osztályvezető
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető

Rácz Attila elnök köszönti a közmeghallgatáson, ülésen megjelenteket, és megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, és azt 14 óra 30 perckor megnyitja.
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és
elfogadására, valamint javaslatot tett Rácz Julietta személyére, mint a jegyzőkönyv
hitelesítőjére.
A jelenlévő képviselők a fentiekkel egyhangúan egyetértenek, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítőjére tett javaslatot is elfogadták.
Napirendi pontok:

1.

Közmeghallgatás

2. Agrárgazdálkodási-szociális földprogram működtetése
3.

Egyebek

I.

NAPIRENDI PONT
Közmeghallgatás

Rácz Attila elnök:
Pár szót mondott tájékoztatásképpen az időközi roma nemzetiségi választással
kapcsolatosan.
Továbbá elmondta, hogy az elkövetkezendő 5 évben is szeretne ilyen jó kapcsolatot
tartani emberileg és szakmailag is, mind az iskolával, mind pedig a szécsényi
rendőrkapitánysággal. Nagyon fontos feladat lenne a munkahelyteremtés.

Györki Marianna:
Valóban sikerült jó kapcsolatot kialakítani az Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Az iskolában a fő probléma, hogy a roma családok között kialakult ellentéteket a
gyerekek beviszik az iskolába. A gyerekek jól ellennének egymással, de az otthonról
jött problémák miatt van a baj. Ezt az iskolában mi már nehezen tudjuk javítani. Az
igazolatlan hiányzásokkal szintén probléma van, valamint a bevándorlásokkal is gond
van. Nem tudjuk a szülő, gondviselőt értesíteni, ha a gyerekkel probléma van, nem
tudjuk hol laknak, mivel a lakcím kártyán lévő cím nem életvitelszerű. A mulasztott
órákat jeleznünk kell. Sajnos már nem visszatartó erő a családi pótlék megvonása sem,
ami 50 óra igazolatlan hiányzás után meglévő szankció.
Én személy szerint a magántanulói státusz megadását nem támogatom, de a törvény
sem. Az a gyermek kiesik a rendszerből, még nehezebb a tankötelezettség teljesítése.
További probléma a nemi érés, a tanulás még annyira sem fontos. Motiváltalanok a
gyerekek,a felsőfokú végzettség ritka.
Javasolnám az ösztöndíjat, valamint anyagi forrást kell találni a jó tanulók részére,
hátha ösztönözné őket.
Az iskola szépítgetése kapcsán is kaptunk segítséget a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattól, amit ezúton is köszönünk.
Rácz Attila elnök:
A „sokhiányzásos” gyerekekről kaphatnánk-e tájékoztatást, információt? Ha igen,
abban az esetben megkeresné az RNÖ a szülőket.
A Roma Referenssel megpróbáljuk a segítségeket feltárni. A baj a kettős mérce, hogy
különbséget tesznek a katolikus és az állami iskola között. Véleményem szerintem
jobban kellene támogatni az állami iskolát. Milyen segítséget kaphatnánk a nagy
önkormányzattól? Pl. az is nagyon nagy probléma, hogy a fiú-lány WC közös.

Dr. Bagó József jegyző:
Visszautasítom a kettős mércét. Nem szegregált iskola.
Az önkormányzat 30 millió forinttal támogatta az állami iskolát, melynek a fenntartója
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Mindenben, amiben az Önkormányzatunk
segítségét kérik, megadjuk, maximálisan mindennek eleget teszünk. Sok esetben a
WC-ből még a csap is eltűnik sajnos.

Rácz Attila elnök:
Lehetőség van-e olyan személy alkalmazására, aki eredményt érne el, hogy szűkíteni
tudná a problémákat? Utána kellene nézni, hogy a Roma Önkormányzat tudna-e
alkalmazni egy főt, természetesen, ha van rá igény.

Dr. Bagó József:
A költségvetés már el van fogadva, a létszámok adottak, a Klik fennhatósága alá
tartozik a többi.

Györki Marianna:
Úgy tudnám elképelni a segítséget, hogy nem az iskolában. Nem tehetünk
különbséget, minden gyerek a mi iskolásunk, nincs roma, nem roma, ha az iskolában
van probléma, ott mi megoldjuk. Az utcán, a buszmegállóba van randalírozás. Ott
kellene felügyelet. A közterületen lévő viselkedési kultúrát kell erősíteni.

Oláh Róbert referens:
Köszönöm a szót elnök úr. 2014. november 01. napjával megkaptam a roma referens
posztomat. Sikerült azóta elkészíteni a programomat, amit minden közintézménynek
elő szeretném terjeszteni. Beszámolót akarok tartani a komplett programról, amit
ismertetni fogok. Véleményezést szeretnék kérni hozzá, addig is türelmét kérném
mindenkinek. Horváth Imre és Rácz István segítségét ezúton is köszönöm.
Tenni kell ezért a városért, nemcsak a romákért. Szeretném, ha kibővülne még a
program, és amit eltervezünk, végre tudnánk hajtani a következő években.

Rácz Attila elnök:
Jól hangzik az együttműködés velünk. Csak gyümölcsöző haszon lehet. Bízom benne,
hogy lesznek közös terveink, programjaink, lehetőségeink. Köszönöm a bizalmat
referens úr.

Tamás Gábor rendészeti osztályvezető:
Megtisztelő a meghívás. A szécsényi rendőrkapitányság rendészeti osztályát vezetem,
Ludvai Dezső kapitányságvezető úr helyett vagyok jelen.
Elmondanám, hogy a szécsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal jó kapcsolatot
alakítottunk ki. Az együttműködés kiemelkedő. A rendőrséggel való együttműködés
nagyon fontos, kapocsnak kell lenni.
Tájékoztatást adott a „Közlekedik a család” országos versenyről. Öröm lenne, ha
kisebbség részéről is lennének résztvevők. Várnak mindenkit nagy szeretettel.
Beszámolt arról, hogy a rendőri pályáról rendezvényeket szoktak tartani iskolákban. A
rendőrkapitányság munkájáról már a Képviselőtestület előtt beszámoltak, amit el is
fogadtak.
Kifejezett problémáról nem tudott beszámolni,
Önkormányzatot érintené.

ami a Roma Nemzetiségi

Rácz Attila elnök:
Valóban megerősítem, hogy jó a kapcsolatunk. Igyekszünk az embereket olyan
mederbe terelni, hogy ne legyenek nagy problémák. Új megállapodás aláírása
szüksége, mivel az elnök személyében változás történt.

Oláh Róbert referens:

Jól eső érzés volt roma származású embernek hallani a beszámolóban leírtakat,
miszerint csekély a bűnözés városunkban. A roma emberek is kötelesek a törvényeket
betartani. Gratulálni szeretnék a rendőrség munkájához, további jó munkát kívánva.

Rácz Attila elnök:
Horváth Imrével a megyénél is alkalmazva vagyunk. Rendezvényt szeretnénk majd
tartani iskolakezdés előtt. Ehhez támogatásokat, támogatókat szeretnénk felkutatni,
ehhez kérnénk a roma referens úr segítségét.
Sajnos a tavalyi évben a közmeghallgatás elmaradt, erre ezért nem tudunk támogatást
kapni.
Kérdésem még: Irodahelyiséget tudna-e a jegyző úr biztosítani számunkra? Rengeteg
munkánk volna, amit munkaidő után lehet csak megoldani. Csináltam felmérést nincs
roma munkanélküli. Büszkék vagyunk rá. Akik lehetőséget adtak és éltek a közmunka
programmal köszönet érte.

Dr. Bagó József jegyző:
Reméljük a közmunkának becsülete lesz.

Rácz Attila elnök:
Megköszönte az iskola igazgatóhelyettes asszony és a rendészeti osztályvezető úr
részvételét a közmeghallgatáson, és átadta a szót a jegyző úr részére.
(nevezettek elhagyták az termet)

II.

NAPIRENDI PONT
Agrárgazdálkodási-szociális földprogram működtetése

Dr. Bagó József jegyző:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdetett a Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális
földprogram megvalósításának támogatására, melynek kódszáma: SZOC-AP-15.
A pályázatot az nrszh Internet-alapú pályázatkezelő rendszerén keresztül (PKR) kell
benyújtania, melybe az adatokat 2015. április 24-ig lehet rögzíteni.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek igénybevétele utólagos
elszámolás melletti támogatási előleg formájában is történhet és a folyósítása egy
összegű. Támogatási időszak: 2015. március 26-2016. április 24. közé eső időszak.

A szociális földprogram hozzájárul
• a területi hátrányok mérsékléséhez;
• a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság
megteremtéséhez;
• a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük
javításához;
• a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének,
életminőségének javításához;
• a termelési és értékesítési folyamat tervszerű kialakításához,- beleértve az
önellátási képességet, a piaci értékesítést és a fenntarthatóságot
• a helyi termékek boltja kínálatának bővítéséhez
Önkormányzatunk a 4.1. komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt
A pályázati kiírás keretében az előző évhez hasonlóan azon önkormányzatok,
nonprofit szervezetek pályázhatnak, akik 2010-2014. között legalább két sikeres
pályázatot már lebonyolítottak. Önkormányzatunk a pályázati kiírás feltételeinek
megfelel, és szem előtt tartva az előző évi pályázatok sikerességét ebben az évben is a
termények termesztése, feldolgozása és lehetőség szerint helyi értékesítése,
közétkeztetést végző konyhánk ellátása a cél, támogatva ezzel a foglalkoztatás
növelését, továbbá a helyi termékek boltja kínálatának bővítését is.
A pályázat önerőt nem igényel, azonban vállalni kell minimum 1 fő újonnan felvett,
legalább 6 órás foglalkoztatását a program futamideje alatt. A foglalkoztatással
kapcsolatban felmerülő költségek önkormányzatunkat terhelik.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Czibere Károly, az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 2015. március 27-én
Szécsényben tartott sajtótájékoztatót a 250 millió forint összegben kiírt felzárkózási
program felhívásának részleteiről.
Az államtitkár a felzárkózási program előnyei között említette a családok aktivizálását,
amelyek így nem segélyen tengődnek, hanem maguk tudják megtermelni például a
megélhetésükhöz szükséges terményeket, mely által a szociális földprogramok
beépülnek a helyi társadalomba.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a földprogramot 1992-ben indította el az akkori
szociális tárca „modellkísérletként", Szécsény város 1997 óta sikeresen vesz részt a
programban.
A pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás.
Az együttműködési megállapodás tervezet csatolta az előterjesztéshez.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására.

A fentiek után képviselők egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 9/2015. (IV.15.) számú határozata
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata javasolja az
együttműködési megállapodás megkötését a Szécsény Város
Önkormányzattal
„a
szociális
agrárgazdálkodási-szociális
földprogram támogatására /SZOC-AP-15” / című pályázat 4.1.
komponens:
Eszközbeszerzésiés
fejlesztési
alprojekt
benyújtásához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: elnök
(Az együttműködés csatolva)

III.

NAPIREND
Egyebek

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Attila elnök megköszönte az ülésen
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és a közmeghallgatással egybekötött testületi
ülést 15 óra 45 perckor bezárta.

k. m. f.

Rácz Attila
elnök

Rácz Julietta
jkv. hitelesítő

