TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata testületének az
elmúlt idoszakban (2003-2004. év) végzett munkájáról, a kisebbségi önkormányzattal
kapcsolatos legfontosabb eseményekrol.
A 2003. év nyarán - az Óperint utcai irodánk felújításának idején – értesültünk arról, hogy
az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) országos intézményhálózatának Vas megyei
irodáját Szombathelyen kívánja elhelyezni. Egyetértettünk abban, hogy a kulturális,
foglalkoztatási és módszertani feladatokat felvállaló szervezetnek a kisebbségi
önkormányzatunkkal egy helyen történo muködése közös elonyökkel járhat. A tanácsadások
és képzések szervezése, a szakmai kapcsolatok és információk bovítése hozzájárulhat
ahhoz, hogy nagyobb szerepet kapjunk a térség társadalmi, kulturális és gazdaságfejlesztési
folyamataiban. Az elképzelést Szombathely Megyei Jogú Város Közgyulése is támogatta. A
felújított irodát 2003. szeptember 5-én közösen avattuk fel.
2004. Február
A kisebbségi önkormányzat testületi ülése.
§ A 2004. évi költségvetés elfogadása: Az Országgyulés az elozo évihez képest csak
szerény mértékben (20 ezer forinttal) növelte a muködési célú központi támogatás
összegét. Az önkormányzat hasonló célú támogatása (1.800 ezer forint) ennek több
mint 2,5-szerese és már meghaladta az egy évvel korábbi összeget. A muködési
célú támogatások biztosítják az önkormányzati testület muködésének, valamint
a használatba kapott iroda fenntartási, üzemeltetési költségeinek fedezetét. Az
önkormányzati feladatok ellátásának személyi hátterét biztosító költségekhez további
1.170 ezer forintos foglalkoztatási támogatással számoltunk. Évközi, elore nem
látható feladatokra 200 ezer forintos tartalékot képeztünk. Költségvetési
mozgásterünk rendkívül szuk volt, a támogatások csak a meghatározott célra voltak
felhasználhatók. A költségvetés jóváhagyása független könyvvizsgálói felülvizsgálat
és hitelesítés mellett történt.
§ Tájékoztató az OCÖ által vállalt költségtérítés rendezetlenségérol: Az OCÖ 2003.
szeptemberében a Vas Megyei Roma Információs Központ részére biztosított
helyiséghasználat alapján vállalta, hogy hozzájárul a fenntartási költségekhez,
azonban ezt nem fizette meg.
§ Tájékoztató a „Roma gyermekek és fiatalok az ezredfordulón” címmel Budapesten
rendezett konferenciáról, valamint a velemi roma népfoiskolai hétvégérol.
Március
Közös sajtótájékoztató a városi önkormányzat képviseloivel a Gyorffy utcai gondokról,
polgárorség szervezésérol, roma kliensekre szakosodott családsegíto tevékenységrol,
középiskolai tanulmányokat folytató roma fiatalok támogatásáról, kárpótlási ügyintézésrol.
Találkozó rendori vezetokkel a Vas megyei fokapitányságon, részvétel a megyei
konfliktuskezelo csoport létrehozásában.
Április
A kisebbségi önkormányzat testületi ülése.
§ A 2003. évi zárszámadás elfogadása: a 2003. évben összesen 1.800 ezer forint
önkormányzati és 694 ezer forint központi támogatást kaptunk a muködéshez. Ezt
növelte még a pénzmaradvány 35 ezer és a kamatbevétel 3 ezer forintos összege. A
foglalkoztatás költségeihez 1.014 ezer forint összegu munkaeropiaci támogatást
kaptunk. A foglalkoztatásra 1.250 ezer forintot, járulékaira 488 ezer forintot
fordítottunk. A dologi kiadások (2.075 ezer forint) az önkormányzati testület
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muködési, valamint az iroda fenntartási, üzemeltetési költségeit fedezték. Sem az
együttmuködo
szervezetek
részére
nyújtandó
támogatásra
(pénzeszközátadásra), sem fejlesztésekre, beruházásokra nem jutott keret.
Képviseloi tiszteletdíjat 2003-ban sem fizettünk. A testület a jóváhagyott
pénzmaradvány összegével módosította a költségvetését. A beszámoló független
könyvvizsgálói felülvizsgálat mellett készült el.
Tájékoztató a romák társadalmi integrációját elosegíto kormányzati programról és
azzal összefüggo intézkedésekrol szóló kormányhatározatról.
Tájékoztató az Európai Unióba történo belépés utáni helyi integrációs feladatokról,
ajánlásokról: Szorgalmaztuk a tehetséggondozó - felzárkóztató oktatási programok
megszervezését, valamint a városi tanulmányi ösztöndíj számának növelését;
támogattuk a munkahelyteremto és -megorzo, az aktív foglalkoztatás növelését, a
romák munkaero-piaci aktivitásának elosegítését szolgáló kezdeményezéseket;
felhívtuk a figyelmet a telepszeru lakókörnyezetek megszüntetésére, az
amortizálódott épületek felújítására, a lakókörnyezet megóvását ösztönzo
intézkedésekre; hangsúlyoztuk az egészségügyi felmérések szükségességét és a
szurovizsgálatok fontosságát.

Találkozó az OCÖ elnökhelyettesével – bizonytalanságok az országos intézményhálózat
2004. évi muködtetésében és finanszírozásában.
Május
Sajtóközlemény – elhatárolódás attól az alapítványtól, amelynek részére a városi
önkormányzat vasúti síneket adományozott. Kezdeményeztük, hogy az alapítvány a vasúti
sínek értékesítésébol származó bevételét a hátrányos helyzetu szombathelyi roma gyerekek
és idosek támogatására fordítsa.
Gyermeknap
az
Oladi
közremuködésében).

Muvelodési

Központban

(egy

budapesti
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A nyári hónapokban a különféle tanulmányi ösztöndíj pályázatok miatt irodánk
folyamatosan nyitva tartott, felvilágosítást, adatlapokat és ajánlásokat adtunk az
eredményesen tanuló diákok részére.
Közremuködésünkkel 200 ezer forintos támogatáshoz jutott a roma sportoló fiatalok számára
Balatonfüreden rendezett sport- és életmódtábor.
Augusztus
A Kálvária Polgáror Egyesület megalakulása (a közrend, a közbiztonság és a
környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi alapokon muködo egyesület).
Megbeszélés a polgármester úrral a kisebbségi önkormányzat aktuális helyzetérol és
feladatairól (a roma fiatalok középiskolai továbbtanulásának elosegítésérol, az OCÖegyüttmuködés folytatásáról, évközi önkormányzati többlettámogatás folyósításáról).
Tárgyalás az OCÖ megbízottjával - a Vas Megyei Roma Információs Központ elhelyezésérol
és muködtetésérol. Kifogásoltuk a korábbi szerzodés elégtelen teljesítését. Megegyezés az
új szerzodés elokészítésérol.
A hónap végén lejárt a 2 közfeladatot ellátó alkalmazott 12 hónapos szerzodése.
Munkabérükhöz a Vas Megyei Munkaügyi Központ biztosított támogatást. A közfeladatot
ellátók segítséget nyújtottak az ügyfeleknek a hivatalos nyomtatványok kitöltésében, a
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munkahelykeresésben, a lakásügyi és szociális problémák enyhítésében (az iroda nyitva
tartási idejének módosítása).
Szeptember
Támogató nyilatkozat a városi önkormányzat „Térségi Integrált Szakképzo Központ (TISZK)”
címu pályázatához. A TISZK létrehozásának egyik célja, hogy az iskolarendszeru
szakképzés megújítása mellett a roma fiatalok szakképzését is segítse, hátrányukat
csökkentse. (Az Integrált Szakképzési Központ intézményének létrehozására Szombathely
városa közel egy milliárd forintot nyert el pályázati úton.)
Nemzetiségi Nap a Vasi Múzeumfaluban.
Polgármester úr tájékoztatása a törvényes muködésrol, segítségkérés a foglalkoztatási
gondok megoldásában.
A sajtó megkeresésére tájékoztatás a Vas Megyei Roma Információs Központ
muködésképtelenségérol. A nyilatkozatból kiderül, hogy a központ muködéséhez a
helyiséghasználati szerzodés OCÖ által történo jóváhagyása és aláírása szükséges.
Október
A kisebbségi önkormányzat testületi ülése.
§ A 2004. évi gazdálkodás elso félévi helyzetérol szóló beszámoló elfogadása, a
költségvetés módosítása: A kiadások teljesítése a bevételekkel egyensúlyban volt. A
költségvetés módosítását a muködési célú évközi önkormányzati többlettámogatás
(400 ezer forint), valamint alapítványtól átvett pénzeszköz (200 ezer forint) indokolta.
Levél az OCÖ elnökének a helyiséghasználat utáni költségviselésrol. Sem a szeptember
elején megküldött együttmuködési megállapodás tervezetére, sem erre a levélre nem
érkezett hivatalos válasz, így a szombathelyi székhelyu Vas Megyei Roma Információs
Központtal tervezett együttmuködés eddig nem hozott eredményt számunkra.
A 2004/2005-ös tanévben középiskolai tanulmányaikat megkezdo, illetoleg folytató
szombathelyi roma fiatalok találkozója. Az összejövetelen jelen volt dr. Ipkovich György
polgármester.
November
Erdélyi László, a Roma Holocaust Emlékbizottság, Forgács Zója, a kisebbségi önkormányzat
képviseletében, valamint dr. Ipkovich György polgármester közösen helyeztek el koszorút és
gyújtottak gyertyát a roma holokauszt áldozatainak emlékére a Jászai Mari úti emlékmunél.
Részvétel a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal által a megye kisebbségi önkormányzatainak
szervezett tanácskozáson (Témák: Nemzeti Népegészségügyi Program, társadalmi
bunmegelozés nemzeti stratégiája, „Utolsó Padból” Program, törvényességi ellenorzés,
kisebbségi törvény tervezett módosítása).
Ajánlásunk és az errol szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyulés Oktatási és Ifjúsági
Bizottsága városi tanulmányi ösztöndíjban részesített egy általános iskolai és két
középiskolai roma tanulót.
Megbeszélés a Polgármesteri Hivatalban a következo költségvetési évre vonatkozó
feladatainkról, a bevételi forrásokról és tervezett kiadásokról.

3

Tájékoztató!

December
Szombathely Város Jóléti Alapítványának és a Zsutinász Alapítványnak köszönhetoen
Mikulás csomagok eljuttatása a szombathelyi roma családok gyermekeinek.
A kisebbségi önkormányzat testületi ülései.
§ Tájékoztató a 2004. évi gazdálkodás háromnegyedévi helyzetérol - A 2005. évi
költségvetési koncepció elfogadása. Kezdeményeztük az önkormányzati támogatás
összegének növelését, foglalkoztatási, ifjúsági, kulturális célú programok támogatását
és pályázati önero biztosítását.
§ A 2004. évi költségvetés módosítása (Holokauszttal kapcsolatos kutatás támogatása,
Munkaügyi Központ elszámolásából származó többletbevétel)
§ Állásfoglalás az Országos Cigány Önkormányzattal kötendo együttmuködési
megállapodásról. A testület döntése alapján csak olyan szerzodési feltétel
vállalható, amely a Vas Megyei Roma Információs Központ muködése kapcsán nem
jár önkormányzatunkat terhelo hozzájárulással.
§ Javaslat közhasznú foglalkoztatás megszervezésére. Elhatároztuk, hogy a Vas
Megyei Munkaügyi Központ bértámogatásával folytatjuk az önkormányzati feladatok
ellátásának személyi hátterét adó foglalkoztatást (2 fo).
§ Tájékoztató
a
Magyarországi
Cigányokért
Közalapítvány
2004.
évi
ösztöndíjpályázatainak hitelesítése miatti ügyfélfogadásról.
2005. Január
Az Óperint u. 1. sz. alatti irodánk minden hétköznap nyitva tart (a közfeladatot ellátó
alkalmazottak szerzodésének kezdete).
A kisebbségi önkormányzat testületi ülése. A testületi ülésen részt vett dr. Ipkovich György
polgármester.
§ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttmuködési
megállapodás módosítása. Az Állami Számvevoszék (ÁSZ) ajánlása alapján a
gazdálkodás biztonsága érdekében kiegészítettük a megállapodást. Az ÁSZ
jelentése a megállapodást alkalmasnak minosítette arra, hogy biztosítsa az
együttmuködést a költségvetési tervezés, az operatív gazdálkodás és a zárszámadás
területén.
§ Javaslat a Munkaeropiaci Alapból támogatott közfeladat ellátását szolgáló közhasznú
foglalkoztatás megszervezésére, bovítésére. Elhatároztuk, hogy a Vas Megyei
Munkaügyi Központ bértámogatásával kommunális célú foglalkoztatást (6 fo) indítunk
el.
Február
A kisebbségi önkormányzat testületi ülése.
§ A 2005. évi költségvetési javaslat elfogadása. Az Országgyulés nem növelte a
központi támogatás évek óta alacsony összegét (714 ezer forint). Az önkormányzat
hasonló célú támogatása is változatlan összegu maradt (1.800 ezer forint),
ugyanakkor a kommunális célú foglalkoztatási programhoz külön kiegészíto
támogatás (1.377 ezer forint) biztosítását kezdeményeztük. A program fedezetének
nagyobbik részét a munkaeropiaci támogatás (6.841 ezer forint) fogja biztosítani. A
dologi kiadások tervezett összege (1 862 ezer forint) az önkormányzati testület
muködési, valamint az iroda fenntartási, üzemeltetési költségeit tartalmazzák. 452
ezer forintot különítettünk el az Egyházmegyei Karitász Családsegíto Szolgálatával
való együttmuködés költségeire. A független könyvvizsgálói jelentés megállapította,
hogy a költségvetés összhangban van a jogszabályi eloírásokkal.
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A 2004. évre tervezett önkormányzati feladatokból forráshiány miatt nem valósulhattak
meg – többek között – a következo elképzelések:
§ egészségügyi eloadássorozat (a roma lakosság átlagosnál magasabb mortalitási
mutatói miatt), foglalkozások háztartásvezetési ismeretekbol, teadélután idoseknek,
idegen nyelvi tanfolyam, tolerancia-erosíto programok (a programok becsült
költségigénye kb. 1,5 millió forint volt),
§ közvetlen internet-hozzáférés - sem a muködési támogatás remélt növekedésébol
(kb. 1,2 millió forint), sem más együttmuködés révén nem jutottunk közelebb a
világhálóhoz.
§ képviseloi tiszteletdíjat 2004. évben sem fizettünk.
2001. év óta részt veszünk az Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat
tevékenységében. A vas megyei ügyfelek hetente két alkalommal irodánkban kereshetik fel a
hálózatban muködo ügyvédet.
§ A jogsegélyszolgálat kifejezetten azokra az ügyekre terjed ki, amelyekben az ügyfelet
cigány származása miatt érte jogsérelem. A hálózatban muködo ügyvédekkel az
Igazságügyi Minisztérium kötött szerzodést. A megbízás kiterjed jogi tanácsadásra,
antidiszkriminációs ügyben perindításra, bíróság elotti képviseletre. Az ügyvéd az
ügyfél számára a megbízásnak megfelelo szolgáltatást ingyenesen nyújtja.
A kisebbségi önkormányzat feladatának tekinti a roma emberek munkához jutásának
elosegítését. Ennek érdekében számos szervezettel folytattunk és folytatunk együttmuködést
(pl.: Vas Megyei Munkaügyi Központ, Savaria REHAB-TEAM Kht., Regionális Szociális
Forrásközpont, Egyházmegyei Caritas Alapítvány, Változó Világért Alapítvány).
A romák életkörülményeinek és munkaeropiaci helyzetének javítása érdekében már
2003-ban helyi együttmuködési megállapodást írtunk alá. A Savaria REHAB-TEAM Kht. 18
hónapos képzéssel egybekötött foglalkoztatást indított februárban hátrányos helyzetu
munkanélküliek (köztük roma munkanélküliek) részére. A 2003. októberében megkezdett
képzéssel összekötött roma foglalkoztatási program 2004. áprilisában fejezodött be.
§

HEFOP 3.2.1. - Hátrányos helyzetu emberek alternatív piaci képzése és
foglalkoztatása (160 millió forint, 36 fo)
§ OFA – roma munkanélküliek képzése és foglalkoztatása (33 millió forint)
§ HEFOP 2.3.2. – 100 alacsony iskolai végzettségu, megváltozott munkaképességu
munkanélküli társadalmi és foglalkoztatási integrációját segíto szolgáltatás
muködtetésére és fejlesztésére közel 40 millió forint (Regionális Szociális
Forrásközpont)
§ EQUAL program – foglalkoztatási rehabilitációs szolgálat kialakítása 147 millió
forintos Európai Uniós támogatással – az elsodleges munkaeropiacra átvezeto
technikák és módszerek kialakítása (Regionális Szociális Forrásközpont)
(Forrás: a Közgyulés 2005. februári ülésére készült tájékoztató)
2004. márciusától november végéig a Savaria REHAB-TEAM Kht. utcagondnoki
feladatokat ellátó személyt is foglalkoztatott.
§ Közcélú foglalkoztatás keretében az utcagondnok felmérte, majd megszervezte az
önkormányzati lakóházak udvarán összegyult szemét elszállítását. Munkájával
elosegítette a lakóházak karbantartási, felújítási feladatainak teljesítését, közvetlen
környezetük rendezését, valamint közegészségügyi intézkedések megtételét. A
tevékenység ellátása a Házkezelési Kft-vel, a Városgazdálkodási Kft-vel, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, a Közterület-felügyelettel és
önkormányzatunkkal együttmuködésben valósult meg. A tapasztalatokra alapozva
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határozta el a kisebbségi önkormányzat, hogy kezdeményezi és megszervezi a
tevékenység folytatását, bovítését.

A kisebbségi önkormányzat feladatának tekinti a foglalkoztatás bovítéséhez szükséges
szakmai ismeretek és tanácsadás közvetítését is. Ezt tanúsítja a foglalkoztatási célú EUHáló Partnerség Programban való részvételünk. A program egy olyan hálózatot takar,
amely a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek kialakítását, szakmai támogatását és az
uniós források kihasználását segíti információkkal és foglalkoztatás-fejlesztési
tanácsadással. A képzési programba bevont célszervezetek a regionális kapcsolatokat
erosítik. (Forrás: www.euhalo.hu).
Egymilliárd forint szakképzési központra
Közel egy milliárd forintot nyert Szombathely az Integrált Szakképzési Központ
intézményének létrehozására. A modern oktatási centrum megfelel a kor követelményeinek,
értékes munkaeropiaci helyzetet teremt a diákoknak, s növeli a továbbtanulási esélyeket. A
programnak öt városi, és három megyei partneriskolája van.
(Forrás: Szombathelyi
Televízió, 2005-02-24)

Az önkormányzati célok eléréséhez a civil szervezetek ereje is hozzájárulhat. Hosszas
elokészületek után a 2004. év végén kezdte meg muködését a Kálvária Polgáror
Egyesület (Szombathely, Óperint u. 1.).
§ Az egyesület célja, hogy a bunmegelozés, a közrend védelme, a közvetlen
lakókörnyezet köztisztasága és környezetvédelme érdekében önkéntes társadalmi
tevékenységet fejtsen ki, személyek, csoportok munkáját szervezze, irányítsa és
összehangolja.
§ A polgárorök rendszeresen felkeresik a Nyugdíjasok Házát és környékét, a Szent
István parkot, de a rendorséggel egyeztetve jelen vannak a belváros egyes
közterületein is.
§ Az egyesület megállapodott a Dési Huber István Általános Iskolával, hogy segítséget
nyújtanak a tanulók iskolából hazafelé menet tanúsított magatartásának figyelemmel
kísérésében, valamint az iskola udvarán hétvégén okozott károkozások
megelozésében. Hasonló célból már keresik az együttmuködést az Eötvös József
Általános Iskola vezetésével is.
§ Az egyesület a muködésének megkezdéséhez 250 ezer forintos önkormányzati
támogatásban részesült.
2005. év elején megkezdte muködését a Hátrányos Helyzetu Roma Fiatalokat Támogató
Közhasznú Egyesület. A Szombathely, Óperint u. 1. szám alatti székhelyu társadalmi
szervezet célja a roma fiatalok társadalmi esélyegyenloségének javítása, közérzetének
jobbítása. Ennek megvalósítására kulturális, oktatási, szociális és egyéb tevékenységet
végez, amelyben számíthat kisebbségi önkormányzatunkra is. A közhasznú egyesület
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

Szombathely, 2005. március
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