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Tisztelt Képviselő-testület!
Szeretném ismertetni Önökkel az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, feladatait
és pénzügyi helyzetét.
2013. január 21-i testületi ülésen elfogadott munkaterv alapján végezzük feladatainkat.
Nemzetiségi önkormányzatunk 2013.08.31-ig összesen 6 testületi ülést tartott, melyen 16 db
határozatot hozott. Ezek a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek.
Számlavezetésünket a helyi önkormányzat pénzügyi osztálya végzi.
Munkánkról:
Önkormányzatunk 2013. január 1-jétől konzorciumi tagként vesz részt a 2012-ben elindított
hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását elősegítő modellprogramban.
Rendszeresen látogatásokat teszünk, illetve közmeghallgatásokat tartunk a környező
romatelepeken. 4 fős testületünk kiemelt célja, az Ózdon élő cigányság összefogása,
összetartása, szociális helyzetének javítása, gyermekek iskoláztatása, továbbtanulásuk
szorgalmazása, számukra munkalehetőségek felkutatása.
Érdekvédelmi tevékenységet is folytatunk. A meglévő alapvető problémák megoldását abba
látjuk, hogy a törvény által nyújtott lehetőségeket kihasználva, esélyt kell adni a roma
emberek felemelkedésére.
Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alaptevékenysége a cigány kultúra megőrzése,
hagyományápolás és az identitás erősítése. Ezen a területen az általános iskolákkal szorosan
együttműködve tevékenykedünk.
Tehetséges roma gyermekek felzárkóztatását segítjük elő. Minden évben cigány népismereti
vetélkedőt rendezünk a Városi Könyvtárban általános iskolás tanulók bevonásával.
Ösztöndíj pályázatok beadásánál-ajánlás- adásával segítjük a hátrányos helyzetű tanulókat az
általános iskola 7. osztályától egészen az egyetemi hallgatókig.
A lakókörnyezet tisztán tartására szemétszedési akciókat szervezünk. Törekszünk arra, hogy a
területi képviselőkkel, a polgármesteri hivatal dolgozóival zökkenőmentes munkát alakítsunk
ki. Önkormányzatunk konfliktuskezelő feladatai mellett, alapelvünk az Ózdon élő többségi
társadalommal való békés egymás mellett élés.
2013. májusban immár 6. alkalommal,
„ Együtt a rasszizmus ellen” barátságos
futballmérkőzést szerveztünk.
Résztvevő csapatok:
 Polgármesteri Hivatal
 Rendőrkapitányság Ózd
 ÓRNÖ Flamengo
 Sajóvárkony ÁMK
 Sajóvárkony Ifjúsági Ház
 Türr István Képző és Kutató Intézet
Ezt a futball tornát az ózdi önkormányzat folyamatosan támogatja.
2013. július 20-án hatodik alkalommal került megrendezésre a „Roma Nap”, melyen a
kultúra, a gasztronómia és a sport játszotta a főszerepet. Véleményünk szerint ez a nap, jó
példa arra, hogy a cigány emberek is tudnak kulturáltan szórakozni. Az Ifjúsági Parkba
látogatókat helyi tehetséges fiatalokból álló zenekarok szórakoztatták. A gyermekek részére
kézműves foglalkozásokat tartottak a Sajóvárkonyi Ifjúsági Ház, a Biztos Kezdet Program és
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a TKKI komplex telepprogram munkatársai. A felnőttek főzőverseny keretei között mérhették
össze tudásukat. A roma nap sztárvendége Dankó Szilvia volt, aki közel 70 perces műsort
adott. A lakosság részéről több pozitív visszajelzés érkezett a rendezvény színvonalas
lebonyolításával kapcsolatban.
Legtöbb esetben irodánkat szociális ügyekben keresik föl, főleg a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás elvonásával kapcsolatban. Sokan vannak városunkban, akik nem tudnak még 30
napra sem munkaviszonyt létesíteni, így elesnek a 22.800 forintos havi juttatástól. Jelenleg a
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) ad lehetőséget arra, hogy önkéntes
munkával legalább 30 napra munkaviszonyt létesítsenek az emberek.
Városunkban társadalmi feszültség érezhető, mely kihat a peremkerületekben élőkre is. Az
egyre több bűncselekmény elkövetése is ezeken a területeken tapasztalható (betörések,
lopások, üresen hagyott lakások bontása, Bánszállás tp, Somsály tp. stb).
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2013.01.24-én megtörtént, hogy továbbra is
zökkenőmentes legyen a munkánk. Számunkra biztosítva vannak a működési feltételek és a
szakemberek bármilyen problémás kérdésben segítségünkre vannak, (lakásügy, szociális
osztály, pénzügyi osztály)
Váradi József képviselő társam külsős tagként vesz részt, az egészségügyi és szociális
esélyegyenlőségi bizottságban.
Szeretném megemlíteni, hogy a Városi Televízió az együttműködési megállapodásunk alapján
pozitív negatív példák bemutatásával nagyban segíti munkánkat a lakosság tájékoztatásában.
2013. június 05-én pedig az Országos Roma Önkormányzattal kötöttünk együttműködési
megállapodást.
2013. júniusban a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja pénzügyi ellenőrzést
hajtott végre önkormányzatunknál. Megállapították, hogy az ÓRNÖ pénzkezelési feladatai
szabályozottak. A pénzügyi számviteli munka megfelelő. Az államháztartási szervekre
vonatkozó számviteli és adózási szabályokat betartottuk. A bizonylatok ésszerű, takarékos
gazdálkodásról tanúskodnak, a kiadások az alapfeladatokhoz kapcsolódnak.
Pozitív jelenségek:
 Folyamatosan nő azoknak a roma tanulóknak a száma, akik tanulmányi ösztöndíjban
részesülnek.
 ÓRNÖ és a városi önkormányzat együttműködése megfelelő, a területi képviselőkkel
a kapcsolattartás folyamatos.
 Javaslatunk alapján több roma embernek sikerült munkához jutnia (VSI., ÓZDSZOLG
KFT)
 A helyi vállalkozókkal, intézményekkel a kapcsolatunk megfelelő, sok segítséget
kapunk a rendezvényeink támogatásában.
 Az Ózdi Rendőrkapitánysággal az együttműködésünk pozitív értékű, fórumokon,
közmeghallgatáson, testületi üléseinken jelen vannak. A körzeti megbízottak a
képviselő társaimmal is felvették a kapcsolatot.
 Ózdon is elindult a TÁMOP 5.3.1-B-1 „Ezer roma származású nő” elnevezésű projekt,
hogy a jelentkezők felvételi eljárása meginduljon önkormányzatunk irodájában
segítséget nyújtottunk az adatlapok kitöltésében illetve a szükséges okmányok,
bizonyítványok fénymásolásában. Ennek keretében óvodai dajkaképzés (3 hónap),
valamint szociális gondozó és ápoló képzés (11 hónap) valósul meg, mellyel OKJ-s
végzettséget lehet szerezni. A képzés a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi
Igazgatóságán folyamatban van. Fő cél, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő
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roma nők társadalmi felzárkóztatásának és befogadásának javítása, a szociális és
gyermekjóléti intézményekben történő foglalkoztatásukkal valósuljon meg.
Negatív jelenségek:





Ellenőrizhetetlen a betelepülő lakosok száma, ebből adódóan rendezetlenek a
lakásviszonyok
Bűncselekmények száma nem mutat csökkenő tendenciát, sőt a tavalyi évhez képest
nőtt a betörések, lopások száma.
Legnagyobb törekvésünk ellenére városunkban még mindig nagyon magas a
munkanélküliség
Szükség lenne arra, hogy az Országos Roma Önkormányzat részéről Farkas Flórián
elnök tartson fórumot Ózdon

ÓRNÖ pénzügyi helyzete:
2013.évben önkormányzatunk költségvetése 4.500.000,-Ft-tal került jóváhagyásra. Pénzügyi
helyzetünk időarányosan van teljesítve, gazdálkodásunk a törvényességet betartva működik,
költségtakarékosságra törekedve.
Az idei évben önhibánkon kívüli okból feladatalapú támogatásban nem részesültünk.
Az Ózdi Városi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak megköszönjük, hogy hozzájárultak
munkánk eredményességéhez.
Bízunk abban, hogy tevékenységünkkel a társadalom számára a jövőben is fontos szolgálatot
teszünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a tájékoztatót tudomásul venni.

Ózd, 2013.szeptember 26.

Berki Lajos
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
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