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Tájékoztató a roma referens 2016. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A roma referensi és kapcsolattartói feladatomat 2014. december 10-től végzem
határozatlan időre szóló megbízási szerződés szerint.
Feladatom volt a” Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd Velence telepen”
című pályázatban kapcsolatot tartani a telepen élő roma lakossággal.
A roma nemzetiséget érintő kérdésekben kapcsolattartói feladatokat látok el, Ózd
Város Önkormányzata felé.
Feladatom az alábbiakból tevődik össze:
 tanácsadói feladatok ellátása egyeztetések kezdeményezése
 problémákra történő figyelem felhívása, megoldási javaslatok
előterjesztése
 kapcsolattartás az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, szükség
szerint közvetítés a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a
Polgármester között.
 a Polgármester részére hivatali munkaidőben telefonon rendelkezésére
állok, de ha az ügy természete megkívánja személyesen is köteles vagyok
megjelenni.
 a nemzetiséget érintő pályázati eljárásokban a Polgármester részére
véleményt nyilvánítok, tanácsot adok, új pályázati kiírásokra hívom fel a
figyelmét.
 Munkámat Ózd Város Önkormányzatával együttműködve látom el, Ózd
Városüzemeltető Intézmény által biztosított irodában, (3600 Ózd, Zrínyi
út 5.), keddi és csütörtöki napokon 10.00 és 15.00 óra között.

Minden hónap utolsó napján köteles vagyok írásban teljesítés igazolást
előterjeszteni a Polgármester részére.
2016. március 1-jétől ellátott feladataim:
Startiroda és az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozóinak munkáját
figyelemmel kísérem, a kialakult konfliktus helyzeteket kezelem.
Munkaterületen a művezetők által jelzett problémák egyeztetése a dolgozókkal
(munkaidő- pihenőidő pontos betartása, figyelemfelhívás a tisztességes és
felelősségteljes munkavégzésre).
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Részt veszek a Polgármesterrel
munkaellenőrzéseken.

és

az

Intézményvezetőkkel

a

Feladatom részét képezi a munkaerő toborzás, tanfolyamokra irányítás (erdészet,
városüzemeltetés, gyümölcs feldolgozó ill. szociális gondozó tanfolyam).
Ügyfélfogadási időben kezelem a hozzám forduló panaszokat ( lakóhelyéhez
közelebbi munkahelyet szeretne, vagy önkormányzati bérlakáshoz való jutás
feltételeit nem ismeri, vagy illegális szemét elszállításával kapcsolatban, vagy
családi problémák segélyek kérése, stb…)
Ózd Város vezetésénél kezdeményeztem a roma telepek helyszíni bejárását.
Több alkalommal megtörtént kisebb-nagyobb sikerekkel. Kiserdőalja, Hétes,
Somsály, Velence telep, Tábla térségében sok probléma merült fel (bontott romos
épületek, áramlopások, illegális szemét lerakások).
A lakók részére biztosítottam konténereket az illegális szemét elszállítására
2 hónap múlva helyszíni ellenőrzést végeztem, megállapítható, hogy egyes
területeken látható javulás, de az illegális áramvételezés továbbra is napi
probléma.
Hétes telepen lakossági fórum összehívására került sor a Polgármester
kezdeményezésére, melyen felhívtuk a lakosság figyelmét a rossz higiénés
körülményekre (kommunális hulladék, beoltatlan, veszett kóbor kutyák),
önkényes lakásbérlők megszüntetésére, önkormányzati lakbérek rendezésére,
lakásbiztosítások megkötésére.
Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen próbáltuk a felmerült
problémákat a lakosság bevonásával megoldani.
(Játszótér felújítása, festése, Hétes telep 5/1. lakás külső karbantartási javítási
munkálatinak elvégzése).
Visszatérő probléma a kommunális hulladék újratermelődése.
Hulladékgyűjtő edények biztosítása minden lakó részére, megtörtént.
Ózd város vezetésével a kisebbséget érintő kérdésekben egyeztetünk,
kezdeményezésemet figyelembe veszik, javaslataimat elfogadják, ha nem
törvénybe ütköző.
Tapasztalataimat, kisebbségben évtizedek óta végzett munkámat elismerik, a
városvezetés részéről nem tapasztalok megkülönböztetést.
Területi képviselőkkel részt vettem a szegregált területek (Somsály, Hétes, Cipó,
Falu térsége) bejárásán, ahol az önkormányzati rendeletekre hívtuk fel a
figyelmet, (illegális szemétlerakás, csendrendelet betartása, önkényes
lakásfoglalások…)
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Önkormányzati testületi üléseken rendszeresen részt veszek, képviselőkkel jó
kapcsolatokra törekszem.
Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatban választási listáról bekerültem, így
képviselőként részt veszek a döntések előkészítésében, programok
kivitelezésében (takarítási akciók szervezése, sport programok szervezése,
pályázati programok megvalósítása).
Polgármesteri Hivatal dolgozóival és Ózdon lévő intézmények vezetőivel a
kapcsolatom jó, igyekszem a kapott feladatokat legjobb tudásom szerint ellátni
és a roma lakosság érdekeit képviselni.

