TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata
2005. évben végzett munkájáról és a Szombathelyen élő romák közösségével
kapcsolatos legfontosabb eseményekről
Januárban a kisebbségi önkormányzat testülete áttekintette és módosította
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás szövegét.

•

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ajánlása alapján a gazdálkodás biztonságát növelő új
szabályokat határoztunk meg. Az ÁSZ jelentése a megállapodást alkalmasnak
minősítette arra, hogy biztosítsa az együttműködést a költségvetési tervezés, a
gazdálkodás és a zárszámadás (beszámoló) folyamatában. Az ülésen részt vett dr.
Ipkovich György Polgármester Úr is.

Februárban fogadta el a testület Szombathely Megyei
Kisebbségi Önkormányzata 2005. évi költségvetését.

•

Jogú

Város

Roma

Az Országgyűlés nem növelte a központi támogatás évek óta alacsony összegét
(2005-ben 714 ezer forint). Az önkormányzat hasonló célú támogatása is
változatlan összegű maradt (1.800 ezer forint), ugyanakkor a kommunális célú
foglalkoztatási programhoz külön kiegészítő támogatás (1.377 ezer forint)
biztosítását
kezdeményeztük.
A
program
fedezetének
nagyobbik
részét
a
munkaerőpiaci támogatás (6.841 ezer forint) jelentette. A dologi kiadások
tervezett összege (1 862 ezer forint) a testület működési, valamint az iroda
fenntartási,
üzemeltetési
költségeit
tartalmazták.
452
ezer
forintot
különítettünk el az Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatával való
együttműködés költségeire. (A független könyvvizsgálói jelentés megállapította,
hogy a költségvetés összhangban van a jogszabályi előírásokkal.)

Márciusban

•

•

•

•

a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával, a Házkezelési Kftvel és a Városgazdálkodási Kft-vel egyetértésben elindult új közhasznú
foglakoztatási programunk, megkezdte tevékenységét a takarítóbrigád. A
Vas Megyei Munkaügyi Központtal kötött támogatási megállapodás alapján 5
munkanélküli személyt foglalkoztattunk közösségi feladatok ellátására. A csapat
elsősorban a romák lakókörnyezetének rendezését végezte egy éven keresztül. A
központtól számítástechnikai eszközök is érkeztek.

a Vas Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Külügyi Bizottságának felkérésére
helyet biztosítottunk a Vas megyei cigány kisebbségi önkormányzati
elnökök 2005. évi első információs és tanácsadó fórumának. (Eszmecsere a
Vas Megyei
képzési és
terveiről,
valamint a

Munkaügyi Központ képviselőivel az aktuális foglalkoztatás-politikai,
pályázati lehetőségekről, ismertető az Országos Cigány Önkormányzat
aktuális ügyeiről, tájékoztató a Kisebbségi és Külügyi Bizottság,
megyei önkormányzati hivatal munkájáról.)

támogató nyilatkozatot adtunk a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
részére a „R.O.P. 3.4.1. Szakmai képzések támogatása” című pályázathoz. A
pályázat -elnyerése esetén- a nyugat-dunántúli régióban 30 roma tulajdonú vagy
romákat foglalkoztató cég, vállalkozás számára szükséges szakmai képzések
megszervezését segítheti
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - többek között - elfogadta a 2005. évi
lakás-felhasználási tervet (a Körmendi úti lakások szanálásával) és a Savaria
Térségi
Integrált
Szakképző
Központ
létrehozásával
kapcsolatos
további
feladatokról szóló javaslatot. A Közgyűlés egyetértett ifjúsági célú (köztük
hátrányos helyzetű roma gyermekek hagyományápoló, személyiségfejlesztő táborát
célzó) pályázatok benyújtásával is.

Áprilisban
 tárgyalta a testület Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi
Önkormányzata 2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
2004-ben összesen 2.914 ezer forint központi és önkormányzati támogatás érkezett
a működéshez. Az Országgyűlés csak szerény mértékben növelte a működési célú
központi támogatás összegét (714 ezer forint). A szombathelyi önkormányzat
hasonló célú támogatása (1.800 ezer forint) az évközi többlettámogatással (400
ezer forint) együtt már jóval meghaladta az egy évvel korábbi összeget. Ezek a

•

bevételek fedezték 2004-ben a testület működésének, valamint a használatba kapott
iroda fenntartásának és üzemeltetésének költségeit. Ezt növelte még a 2003. évi
pénzmaradvány (210 ezer forint) és a kamatbevétel (10 ezer forint) összege. Az
átvett pénzeszközök (1.529 ezer forint) közül ki kell emelni azt a munkaerőpiaci
támogatást (1.170 ezer forint), amelyet az önkormányzati feladatok ellátásának
személyi költségeihez kaptunk. Roma fiatalok táboroztatását alapítványi támogatás
(200 ezer forint) segítette. Foglalkoztatási célokra 1.269 ezer forintot,
járulékaira 468 ezer forintot fordítottunk. 2004. szeptemberéig az ügyfeleknek 2
közfeladatot ellátó személy nyújtott segítséget a hivatalos nyomtatványok
kitöltésében, a
munkahelykeresésben,
a
lakásügyi
és
szociális
problémák
enyhítésében. A testületi működés, valamint az iroda fenntartási és üzemeltetési
költségei 2.491 ezer forintba kerültek. Fejlesztésekre, beruházásokra sajnos nem
futotta. Nem jutottunk közelebb a világhálóhoz. A szombathelyi székhelyű Vas
Megyei Roma Információs Központtal tervezett együttműködés sem hozott eredményt
számunkra. Forráshiány miatt nem valósulhatott meg számos tervünk, így pl.
egészségügyi, ifjúsági és kulturális programok. Képviselői tiszteletdíjat 2004ben sem fizettünk. A beszámoló független könyvvizsgálói felülvizsgálat mellett
készült.
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voltunk
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(Tájékoztató Szombathely
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2004.

Szociális
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Májusban részt vettünk

•
•
•
•

az Országos Szociális Konferencián,
a Nemzeti Civil Alap budapesti pályázati információs napján,
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány szombathelyi konferenciáján,
valamint a Regionális Szociális Forrásközpont önsegítő önkéntesek
műhelyének
ülésén
(„a
Nemzeti
Fejlesztési
Terv
II.
szakaszának
társadalmasítása” c. program).

Júniusban találkozóra hívtuk a szombathelyi roma középiskolás fiatalokat. A
diákok Dr. Ipkovich György Polgármester Úrtól könyveket és írószereket vehettek
át.

Július
elején
sajtótájékoztatót
sajtóközleményt tettünk közzé.

•

•

tartottunk,

majd

a

hónap

végén

A sajtótájékoztatón többek között elhangzott, hogy a kisebbségi önkormányzat és a
HÁROFIT Közhasznú Egyesület először szervezte meg Szombathelyen a roma gyermekek
napközis foglalkoztatóját a nyári vakáció idejére. A résztvevő gyermekek közül
többnek otthon sem jutott meleg ebéd. Szó esett arról is, hogy Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzata még áprilisban pályázatot nyújtott be roma gyermekek
nyári táboroztatásának támogatására. A pályázat ugyan sikeres volt, de a
pályáztató
minisztérium
késlekedése
miatt
bizonytalan
volt,
hogy
mikor
indulhatnak táborozni a gyerekek.
A sajtóközleményben köszönetet mondtunk azért, hogy kérésünkre a települési
önkormányzat
egy
hónapon
keresztül
térítésmentesen
biztosította
a
melegétkeztetést 15 gyermek részére.

Júliustól a Vas Megyei Temetkezési Vállalat megkeresésének köszönhetően 5
roma munkás három hónapon keresztül a Szent Márton utcai temető elvadult
növényzetének rendezésén dolgozott.
Augusztusban

•
•

pályázatot nyújtottunk be a Vas Megyei Közgyűlés
Szociális Bizottsága felhívására (ROMA DUCI KLUB),

Egészségügyi

és

füzetcsomagokat osztottunk szét roma tanulók között.

Szeptemberben
• ajánlásokat adtunk diákoknak a városi tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez,
több felsőfokú tanulmányra felkészítő országos tanfolyamhoz, valamint
tájékoztatást adtunk az új Petz-ösztöndíjról,

•

•
•

közéleti képzést nyújtó pályázatot készítettünk, de a pályáztató
szervezettől sajnos nem kaptunk támogatást,
segítséget adtunk a Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány (MNEKK) új tanulmányi ösztöndíj pályázataihoz és ajánlást
adtunk a pályázó diákoknak (október végéig),
elindítottuk a „Roma Duci Klub” elnevezésű programunkat, amely 250 ezer
forintos pályázati támogatásban részesült.

Októberben

•
•
•

értékelő - feladategyeztető megbeszélést folytattunk Dr. Ipkovich György
Polgármester úrral,
az Országgyűlés módosította a kisebbségi törvényt,
jelen voltunk a Vas Megyei Roma Fórumon (Körmend) is, ahol az OCÖ jelenlévő
alelnöke elismerte, hogy meghiúsult a Vas Megyei Roma
Szombathelyre tervezett működtetése és finanszírozása.

Információs

Iroda

Novemberben
• részt vettünk a Jászai Mari utcai Roma Holocaust Emlékműnél tartott
megemlékezésen,
• „Szent Márton, a segítő” címmel előadásokat és jótékonysági bazárt
szerveztek a PTE Egészségügyi Főiskolán. A rendezők a befolyt adomány egy
részével önkormányzatunkat támogatta.
December 8-án közmeghallgatást tartottunk a szombathelyi Városházán.
Tájékoztató adatok a 2005. évi költségvetési gazdálkodásról
Működés (2 175 ezer forint)
Tartalmazza az iroda fenntartásának, az önkormányzati testület működésének és
a rendezvények költségeit.
Forrása az önkormányzati működési támogatás 1 800 ezer és a központi
költségvetési támogatás 714 ezer forintos keretéből volt biztosítható, továbbá
többletbevételek (pályázat, adomány, stb.) is érkeztek.

Közhasznú foglalkoztatás

(7 415 ezer forint)

Tartalmazza 9 fő közhasznú munkás személyi juttatásait, valamint a munkáltatót
terhelő járulékok összegét is. A program áthúzódott a 2006. év elejére.
Forrását elsősorban a Munkaügyi Központ 5 382 ezer forintos és a megyei jogú
város önkormányzata 1 436 ezer forintos támogatása biztosította, a fennmaradó
részt (597 ezer forint) a működési bevételekből finanszíroztuk.

Mindezeken túl önkormányzatunk számos olyan programot is támogatott 2005ben, amelynek létrejöttét más szervezetekkel közösen, együttműködésben
sikerült megvalósítani.

•
•

Hatodik éve veszünk részt az Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat
(IM-OCÖ) tevékenységében. A vas megyei ügyfelek hetente két alkalommal
irodánkban kereshetik fel a hálózatban működő ügyvédet.

Az önkormányzati célok eléréséhez a civil szervezetek ereje is
hozzájárul. 2004. év végén kezdte meg működését a Kálvária Polgárőr
Egyesület (Szombathely, Óperint u. 1.). Az egyesület célja, hogy a
bűnmegelőzés, a közrend védelme, a közvetlen lakókörnyezet köztisztasága és
környezetvédelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejtsen ki. Az
egyesület rövid idő alatt eredményesen kapcsolódott be a városi közbiztonsági

•

feladatok megoldásába. Tevékenységét
működési támogatással is segítette.

a

megyei

jogú

város

felszerelésekkel

és

2005. év elején kezdte működését a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat
Támogató Közhasznú Egyesület (HÁROFIT). A Szombathely, Óperint u. 1. szám
alatti székhelyű társadalmi szervezet célja a roma fiatalok társadalmi
esélyegyenlőségének javítása, közérzetének jobbítása. Ennek megvalósítására
kulturális, oktatási, szociális
és
egyéb
tevékenységet
végez.
Feladatai
ellátásához a települési és a kisebbségi önkormányzat egyaránt hozzájárult.

Áprilisban
• huszonöt 7-16 éves korú gyermek mutatkozott be tehetségkutató versenyen.

•
•

A HÁROFIT „Mutasd meg, mit tudsz!” címmel meghirdetett rendezvényét az
Egyházmegyei Karitász, az Óperint Könyvesház, a Hársfaház és vállalkozók
segítették.

a Kálvária Polgárőr
takarítási akcióban,

Egyesület

tagjai

részt

a gyerekek kézműves foglalkozáson készültek
megtartott anyák napi ünnepségre (HÁROFIT).

vettek
fel

az

a

városi

tavaszi

ugyancsak

nálunk

Májusban

•

•
•

36 fő részvételével megkezdődött a Savaria Rehab-Team Kht. alternatív és
integrált képzési, valamint foglalkoztatási projektje, amelynek keretében a
résztvevők
dísznövény
kertész,
bizonyítványt szerezhettek.

fatömegcikk-

Kálvária Polgárőr
hajtottak végre,

tagjai

Egyesület

és

önálló

eszközgyártó,

varrómunkás

hulladékgyűjtési

akciót

a gyermeknapnapon műsorral lepte meg a kicsiket a HÁROFIT és az Aranyhíd
Nevelési-Oktatási Integrációs Központ.

A nyári tanítási szünetben a HÁROFIT és önkormányzatunk először szervezte
meg a roma gyermekek napközis foglalkoztatóját. A résztvevőknek a városi
önkormányzat meleg ebédet is biztosított közel 100 ezer forint értékben. Az
egyesület ebben az időben tisztította meg a szeméttől az Ady téri parkot.

Augusztusban
• az egyesülettel közösen 20 fős nyári tábort szerveztünk VelemNovákfalvára. A települési önkormányzat 2005. évi költségvetésében 419 ezer

•
•

forintos összeg szolgálta a tábor lebonyolítását.

egészségügyi rendezvényt és újabb tehetségkutató versenyt szervezett a
HÁROFIT,
Dr. Ipkovich György Polgármester úr köszöntötte a Savaria Történelmi
Karnevál
idején
a
közterületek
takarítását
példásan
végző
roma
munkásokat.

Szeptemberben az egyesület tagjaival együtt vettünk részt a 2. Szombathelyi
Nemzetiségi Napon a Vasi Múzeumfaluban. A Szombathelyen élő horvátok,
németek, romák
támogatta.

és

szlovének

találkozóját

az

Önkormányzati

Civil

Alap

is

Novemberben
• fiatal roma táncosok léptek fel a felújított Óperint utcai Perint-híd
avatásán,
• jótékonysági estet tartottak a hátrányos helyzetű gyermekek javára
(Önkormányzat, HÁROFIT, Egyházmegyei Karitász, MMIK).
Decemberben az Óperint utcai irodánkba
karácsonyi ünnepség zárta (HÁROFIT).

érkezett

a

Mikulás.

Az

évet

Köszönjük támogatásukat és együttműködési készségüket!
Szombathely, 2006. március
Szombathely Megyei Jogú Város
Roma Kisebbségi Önkormányzata

