Beszámoló az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
működéséről

Előterjesztő: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Ózd, 2020. február 13.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 fős képviselő testülete 2019.évi munkáját
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján látta el.
Önkormányzatunk naponta 7.00-15.00 óra között tartott ügyfélfogadást az Ózd, József
Attila út 1. szám alatt. Ügyfélforgalmunk havi szinten 500 fő.
Az alábbi feladatokat látjuk el:







foglalkoztatás elősegítése
érdekvédelem
kérelmek írása
hátrányos helyzetű családok segítése
Útravaló ösztöndíj pályázatok – ajánlás
támogatjuk a városunkban lévő általános iskolák rendezvényeit
(könyvjutalmak)

2019. évben az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9 alkalommal ülésezett,
összesen 34 határozatot hozott.
Közmeghallgatást 2019. május 17-én tartottunk.
2019.évi költségvetés
Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (II. 26.)
határozatával – 4.040 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel – fogadta el a Nemzetiségi
Önkormányzat 2019. évi költségvetését, melynek bevételi forrása az alábbiakból
tevődött össze:
Ózd Város Önkormányzata működési támogatása 3.000 E Ft.
Nemzetiségi Önkormányzatok állami, működési támogatása 1.040 E Ft.
A 2019.évi költségvetését az év közben befolyt támogatások jelentős mértékben
növelték:
 Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 860 E Ft.
 Közfoglalkoztatás támogatása 17.485 E Ft
 TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex program 1.078 E Ft
Együttműködési megállapodások:





Ózd Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola
2














Sajóvárkonyi Általános Iskola
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvoda
Szent Kereszt Plébánia
Ózdi Görög Katolikus Egyházközösség
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
Szeretet Gyermekei Alapítvány
Ózd és Térsége Polgárőrség
Van Helyed a Közös Jövőnkért Alapítvány
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Sorsod Borsod – Teljes Foglalkoztatottságért Alapítvány
Ózdi Football Club Sportegyesület
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 számú projekt
2017. október 01-től részt veszünk konzorciumi tagként az „Ózd Újtelep-Kiserdőalja
városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programban.
A következő programok valósultak meg évente:
Közösségi akciók (Kiserdőalja-Óvoda út térségében szemétszedési akciók, játszótér
kialakítás)
 Sportnap
 Kulturális nap
 Családi egészségnap
Váci Mihály úton lévő lakások felújítása, az önkormányzatunk segített a rászoruló
hátrányos helyzetű személyek kiválasztásában, költöztetés koordinálásában.
Feladatunk a célcsoport közösségi szerveződésének támogatása, a projekt során
megvalósításra kerülő szakmai programok, rendezvények szervezése, megvalósítása.
Kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység ellátásához kapcsolódó
szervezetekkel, személyekkel. Kapcsolatot tartunk a helyi családokkal és a releváns
intézményekkel, illetve segítjük az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyeket a
különböző oktatási egészségügyi, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való
hozzáféréshez.
Rendszeresen tartunk kispályás futball edzéseket az ifjúsági és a felnőtt korosztályban
egyaránt, mert a program célja a sportolási lehetőség biztosítása és az egészséges életre
való nevelés.
Heti két alkalommal zenei oktatás, melyen részt vevő gyermekek megismerkedhetnek a
roma kultúrával. A zene egy közös nyelv, mely segít összehozni a különböző
népcsoportokat, nemzetiségeket.
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Az átfogó projekt 2020 őszéig tart, közösségi események mellett gyerekek és családok
számára is szerveznek prevenciós programokat. Ezeknek nemcsak a bűnmegelőzés a
célja, hanem segítenek elkerülni az áldozattá válást, és mérséklik a kiugró egészségügyi
kockázatokat. A halmozottan hátrányos helyzetű családok kaphatnak családtervezési és
életvezetési, pénzügyi és adósságkezelési tanácsokat, valamint álláskeresésre is
motiválják őket.
2019. április hónapban kialakításra került a Közösségi kert Óvoda út térségében.
Önkormányzatunk 300 m2 területen folytatott zöldségtermesztést. Költségvetésünk
terhére paradicsom, paprika, vöröshagyma, lilahagyma, zöldbab, uborka, burgonya,
zeller, petrezselyem, sárgarépa stb. vetőmagokat és palántákat vásároltunk. A
megtermelt zöldségeket folyamatosan szétosztottuk a halmozottan hátrányos helyzetű
célcsoport számára.
Közfoglalkoztatás
Magyarországon 2011. január 1-jétől megszűnt a munkanélkülieknek,- elsősorban a
költségvetési szervezeteknél történő elhelyezkedését segítő, korábban működtetett
közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés. Helyettük
létrejött a hátrányos, gyakran halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők, kiemelten a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatási támogatásának
új rendszere. 2011. szeptember 1. napjától bevezetésre került a közfoglalkoztatási
jogviszony.
A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül
lévők aktivizálása és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített
álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás folyamata.
A közfoglalkoztatás ideje alatt a közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci szolgáltatást és
képzési támogatást vehetnek igénybe, hogy a megszerzett gyakorlat birtokában a
határozott idejű közfoglalkoztatást követően munkát tudjanak vállalni az elsődleges
munkaerőpiacon.
A közfoglalkoztatást a Kormány egy olyan átmeneti foglalkoztatásnak tekinti, amely
segély helyett munkát és fizetést biztosít az álláskeresők számára. Célja az elsődleges
munkaerő-piaci integráció és reintegráció, a tartósan munka nélkül lévők aktiválása
által.
A programhoz az állam 100 %-os bér és járuléktámogatást biztosít.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az Ózdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál a dolgozók napi 8 órás munkaviszonyban vannak alkalmazva.
Közfoglalkoztatással 2015. szeptember 15-től a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi
Járási Hivatalával kötött szerződés alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében folyamatosan alkalmazunk álláskeresőket.
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2019-ben a következő tevékenységeket végeztük el:
 a 2018. 07.01-2019.02.28-ig tartó közfoglalkoztatási programban elkezdett
feladatokat 2019. március 1-től folytattuk.
 12 fő közfoglalkoztatott munkavégzésével az alábbi feladatokat valósítottuk
meg:
- a József Attila út 3-13. szám alatti terület tereprendezése, talaj
előkészítés
- színpad kialakítás
- térkövezés
- ülőpadok kihelyezése
- parkosítás, faültetés
 2019. április 1-től közfoglalkoztatási programunk újabb 3 fővel bővült (2 fő
segédmunkás, akik a Kiserdőalja - Óvoda út területén a nyitott vízelvezető árok
folyamatos tisztítását, takarítását, javítását, gazmentesítését végzik, valamint a
közvetlen környezetében a füves, illetve salakos terület rendezését,
karbantartását Az elvégzett munka előnye, hogy megoldottá vált a területen élő
családok tisztább lakókörnyezete. 1 fő segédmunkás pedig az irodai
adminisztrációs feladatokban nyújt segítséget.)
 az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületének teljes felújítása
megtörtént, műanyag nyílászáró (bejárati ajtó) cseréje, ablakok festése,
fürdőszoba-konyha felújítása és csempézése, épület tisztasági festése
 parkoló kapujának építése fémszerkezetből
 iroda bejárata fölé előtető építése fémszerkezetből
 színpad előtető és korlát készítése
 tartópillérek vakolása nemes vakolattal
 kihelyezett lócák és ülőpadok vakolása
 asztal betonszerkezetének vakolása
 járdák kialakítása a park területén
 augusztusban 11 fő részesült az egyszeri bérkiegészítésben, akik megfeleltek a
törvényben előírt feltételeknek
Farsang Kupa február 23-24.
2019. februárban kétnapos farsangi labdarúgó tornát rendeztünk a Marosi István Városi
Sportcsarnokban.
A kispályás teremlabdarúgó torna a TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 azonosító számú
„Ózd Újtelep –Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű
komplex programok” megnevezésű projekt keretein belül valósult meg.
A kétnapos viadalra 12 helyi és térségi csapat nevezett be.
1.
2.
3.
4.

Hangony Jövője Egyesület
Horváth Family – Borsodnádasd
Arló SE.
Száva FC.
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5. BM Brigád
6. Domonkos SE
7. Kívülállók csapata
8. SIMI SE
9. Flamengo csapata
10. Boca Juniors csapata
11. Mikófalva SE
12. Balaton SE
A tizenkét együttes szombaton csoportokra osztva, körmérkőzéses formában mérte
össze tudását, a legjobbak pedig a vasárnapi helyosztókon folytathatták szereplésüket,
ahol a közönség küzdelmes, színvonalas meccseket láthatott, Balogh Oszkár Árpád
játékvezetésével.
A Farsang Kupát végül a házigazda Flamengo nyerte meg a Száva FC előtt. A dobogó
harmadik fokára a Boca Juniors állhatott fel, miután a bronzmeccsen felülmúlták a
Borsodnádasd gárdáját.
A helyezettek serleget és érmeket, a többi résztvevő pedig érmeket és oklevelet kapott.
Mindkét nap biztosítva volt a csapatok számára elegendő ásványvíz és étkezési
lehetőség.
Hulladékgyűjtési akció szervezése
Környezetszépítő akciót tartottunk Sajóvárkony területén. Az évek során
felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a területet az ott élők.
Ma Ózdon több hátrányos helyzetű családok által lakott szegregátum található. A házak
állapota igen rossz, az infrastruktúra sem felel meg korunk követelményeinek. A
telepeken különböző háziállatok kószálnak szabadon, ami egészségügyi veszélyeket rejt
magában. A higiénikus állapotok általában kritikusak (rágcsálóveszély). A lakóházak
lepusztultak, romosak, némelyikben az alapvető közszolgáltatások (víz, villany,
csatorna, szemétszállítás) sem elérhetők, egyre jobban elterjedtek az illegális
szemétlerakó helyek. Ezeken a telepeken élőknek előbb-utóbb élhetőbb környezetben
kell lehetőséget biztosítani az integrációra. Kiemelten fontos szempont lenne, hogy a
telepeken élő romák élethelyzetük javításában maguk is érdekeltek legyenek, motiváltságot, elkötelezettséget, aktív közreműködést – azaz a részünkről nyújtott
támogatás és segítségnyújtás mellett ők is részt vegyenek környezetük rendbetételében.
Célunk a szegregátumokban élők aktív szerepvállalásának ösztönzése.
A kölcsönös bizalom kialakítása céljából fontos a célcsoport megszólítása, a roma
telepeken élő emberekkel való folyamatos kapcsolattartás. Lényeges, hogy napi
kapcsolatot teremtsünk az ott élőkkel, feltérképezzük a problémákat, személyesen
beszélgessünk velük.
„Együtt a rasszizmus ellen” kispályás teremlabdarúgó torna
2019. május 17-én megrendezésre került az „Együtt a rasszizmus ellen” kispályás
labdarúgó torna négy csapat részvételével.
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Helyszín: Sajóvárkonyi Általános Iskola
A cél a békés egymás mellett élés és a sportolás fontosságának hangsúlyozása. A
tornán részt vevő 4 csapat körmérkőzéses formában mérte össze tudását, kétszer
12 percen keresztül.
1. helyezett: Flamengo csapata
2. helyezett: Sajóvárkonyi Általános Iskola csapata
3. helyezett: Kamasz Tanya csapata
4. helyezett: Boca Juniors csapata.
Azonban a legfontosabb ezúttal sem az eredmény, hanem a sportszerű küzdelem
volt a fontos.
Roma Kulturális Nap
Ózdon már hagyománnyá vált az évenként megrendezésre kerülő Roma Kulturális Nap,
melyet idén X. alkalommal 2019. július 5-én tartottunk.
Helyszín: Ózd, József Attila úti Ifjúsági Park, mely alkalmas nagyobb létszámú látogató
befogadására.
A rendezvényt a TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 azonosító számú „Ózd ÚjtelepKiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok
megnevezésű projekt keretén belül valósítottuk meg.
A program célja a roma hagyományokat, kultúrát bemutató rendezvény szervezése, a
különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös
tiszteletének
elősegítése.
A
roma
kultúra,
hagyományok
megismertetésével/megismerésével elő kívánjuk segíteni a más nemzetiségekhez
tartozás elfogadását, az esetleges negatív megítélés csökkentését. A roma napon a
hagyományos, tájjellegű ételek elkészítését 6 csapat mutatta be.
A rendezvényt Ózd Város Önkormányzata és a helyi területi képviselők támogatásával
valósítottuk meg, mely erősítette az esemény látogatottságát, segítette a közösség (roma
és nem roma emberek) közötti társadalmi kapcsolatokat. A programmal példát mutatunk
a környező településeknek is az együttélés javítására, a partnerség építésére, a roma
kultúra, hagyományok megőrzésére vonatkozóan.
Fellépők:
Az eseményen autentikus roma zenét játszó együttes is fellépett, mellyel a zenei
kultúránkat ismerhették meg az érdeklődők.
A látogatók találkozhattak többek között:
 Varga Duóval
 Kukorica együttessel
 Rudi bácsival
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Berki Familyvel
Bódi Kálmánnal
Kék Sirály Zenei Egyesülettel
Mészáros-Varga Judittal
Berki Alexszel
Budai Anikó és tanítványaival, valamint
Szalontai Dáviddal

Délután 5 órakor érkezett meg a nap sztárvendége: OPITZ BARBI.
További fellépő volt még Varga Imi és zenekara és LEJLA.
A nemzetiségi kultúra megőrzése, ápolása és terjesztése mindannyiunk közös
feladata. A leglátványosabb programelem a cigánytáncok előadása volt, melyekre
jellegzetes autentikus népviseletben került sor.
A vidám forgatagban megéhező emberek a helyben főzött babgulyásból fogyaszthattak.
Összesen kb. 2500 személy vett részt a rendezvényen, köztük sok gyerek és fiatal.
A rendezvény sikeres megrendezésében az Ózdi Városüzemeltetési Intézmény dolgozói
nagy segítséget nyújtottak.
Az Ózd Város Önkormányzatával kötött együttműködés révén példát kívánunk mutatni
a kistérség településén működő szervezetek, személyek részére, hogy a későbbiekben
ők is szervezzenek hasonló rendezvényeket, javuljon a településen lakók közötti
együttélés. Különösen fontos ez a mi térségünkben, ahol a roma lakosság aránya
számottevő.
Roma Kupa
2019. augusztus 20-án került megrendezésre a Roma Kupa.
Helyszín: Marosi István Városi Stadion műfüves pálya.
Nevezett csapatok:
 Kálosa SE
 Baraca SE
 Máltai Szeretetszolgálat
 Flamengo SE
 Kamasztanya
 Ózdi Ifisták Csapata
 Bocca Junior Sajóvárkony csapata
 ÓRNÖ csapata
A helyezetteket serleg, érme és oklevél jutalomban részesítettük. A mérkőzések
végeztével minden csapattagot vendégül láttunk egy tányér meleg étellel, üdítővel és
ásványvízzel.
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2019. Október 24. – Alakuló ülés
Képviselők eskütétele, megalakult az új Képviselő-testület:
Tagjai: Váradi József – elnök
Seres Géza - elnökhelyettes
Berki Lajos - képviselő
Mikó László - képviselő
Harkály Vilmos - képviselő
Mikulás nap
Idén is megtartottuk a hagyománnyá vált Mikulás ünnepségünket, a városunkban
található általános iskolások között osztottunk szét 350 csomagot.








Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola
Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola
Sajóvárkonyi Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
B.-A.-Z. Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Ezekben az iskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 70% fölötti.
További hátrányos helyzetű családokat
megörvendeztesse a legkisebbeket.

is

támogattunk,

hogy

a

Mikulás

Városunkban az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jól működik, képviseli a roma
származásúak érdekeit, közvetíti kulturális értékeit.
Jó partneri viszonyt sikerült kialakítani Ózd város polgármesterével, a Munkaügyi
Központtal, a roma nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel, a szakmai
szervezetekkel és a településen működő intézményekkel egyaránt, amely elősegíti az
összehangolt tevékenység végzését.
Fontos számomra a folyamatos kapcsolattartás az emberekkel, akik problémáikkal
mindig megkereshetnek, számukra mindennap elérhető vagyok.
Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
esélyegyenlőségének biztosítására. Az esélyegyenlőség megléte mindannyiunk számára
fontos értéket képvisel. Lényege, hogy minden ember egyenlő esélyekkel tudjon
hozzáférni a különböző közszolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy az illető férfi vagy
nő, fogyatékkal élő vagy valamely nemzetiséghez tartozó személy. Az
esélyegyenlőségnek érvényesülnie kell továbbá a munkaerőpiacon, az oktatás és képzés
területén is.
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Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…………/2020. (II.13.) határozata
az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
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