
Sásd Város Roma Nemzetisé : i Önkormám zat Elnökétől

MEGHÍVÓ

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart, melyre ezúton 
tisztelettel meghívja a város polgárait.

A közmeghallgatás időpontja; 2021. november 3. Szerda 15.30 óra 
A közmeghallgatás heh e: Városháza Tanácskozóterme

7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Napirend:

1.) Beszámoló Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évben végzett 
munkájáról, tájékoztató a 2022. évi tervekről 
Előadó: Orsós József elnök

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2.) E g y e b e k

Sásd, 2021. október 28.
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Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021 november 3. napján tartott 
közmeghallgatásról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

Ülés helve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Orsós József elnök, Orsós Józsefné, Orsós Rita Ágnes és Király Tamás
Dávid képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető, 1 fő sásdi lakos.

Orsós József a RNÖ elnöke köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselő-testület 
tagjait. Megállapította, hogy 4 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat van-e ettől eltérő más napirendi javaslat?

Orsós József a RNÖ elnöke miután más napirendi javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő- 
testületi tagokat, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi napirendi pont megtárgyalása mellett döntött:

1. Beszámoló Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évben végzett 
munkájáról, tájékoztató a 2022. évi tervekről 
Előadó: Orsós József elnök

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Beszámoló Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évben végzett 
munkájáról, tá'ckoztató a 2022. évi tervekről 
Előadó: Orsós József elnök

Orsós József elnök a 2021. évvel kapcsolatban elmondta, hogy a koronavírus-helyzet miatt a 
testület nem tarthatott ülést, így a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatokat hozott. 
Határozatilag döntött az általános iskola roma nemzetiségi felvételi körzetével kapcsolatban. 
Elfogadta Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetését.
Határozatot hozott a SZOC-FP-20-KK 0101 pályázati projekt lebonyolítása érdekében 
ajánlatkérési eljárásban.
Elfogadta Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi zárszámadását.
Sajnos az idei évben bekövetkezett koronavírus-helyzet miatt nem lehetett jelentős 
rendezvényeket tartani. Ebben az évben először, június 30. napján tartottak testületi ülést, ahol 
beszámolt az általa hozott határozatokról, az Önkormányzat addigi munkájáról. Továbbá döntés 
született a Sásdi Romákért Egyesület támogatása tárgyában, amely szerint az Önkormányzat 
400.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Egyesület részére. Ugyanezen az ülésen 
döntöttek a Sásdi ÁMK Óvodájába szükséges klímabeszerzéshez való hozzájárulásról, amely 
szerint az Önkormányzat 10.000,-Ft anyagi támogatást nyújtott.



Elmondta, hogy az idei évben a fonyódligeti táboroztatás eredményes volt. A nyaraláson 20 
gyermek és kísérői vettek részt. Nagyon jól sikerült a táborozás, sok programban, kiránduláson 
vettek részt.
Ősz elején Önkormányzatuk meghívást kapott a Magyarszéki Roma Kultumapra. A 
rendezvényen tehetséges, ismert együtteseket, tánccsoportokat láthattak, többek között Kis 
Grófot is.
Szeptember 18. napján a Sportpályán tartották a Roma Nemzetiségi Gasztrokulturális Fesztivált. 
Nagyon sok fellépő volt, délelőtt főző versenyt tartottak. Nagyon jól sikerült, színvonalas 
rendezvényről beszélhetnek. Szeptember 25-én tartották a Pite- és Borfesztivált szintén a 
Sportpályán. Ennek előkészítésében, lebonyolításában nagyon sokat segített.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a „ Családi Portaprogram -  Szociális földprogram ” 
című pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, a döntés értelmében 1.800.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást kaptak. Ebből az összegből vetőmag-csomagot, gyümölcsfa csemetéket, 
muskátlikat, petúniákat, orgonafákat vásároltak, ezt a lehetőséget 15 családnak tudták biztosítani. 
Ezenkívül kisállatot (baromfi) vásároltak, itt 40 család részesült a támogatásban.
A közösségi életben aktívan tevékenyen részt vettek, pld. a veszélyhelyzet ideje alatt a sásdi Friss 
Pékség felajánlásából pékárut vitt valamennyi rászorult családnak. Továbbá a város több 
településrészén végzett parkosításoknál segített. Ezen kívül segített az oltásra jelentkezők 
szállításában.
Az Önkormányzatuk az idei évben is Sásd Város Önkormányzatával és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen szeretne mikulás-csomagokat osztani a város gyermekeinek. Továbbá, 
amennyiben lehetősége lesz, szeretné élelmiszercsomaggal támogatni a rászorultakat.

Elmondta, hogy a 2022. évben a lehetőségekhez mérten szeretne programokat szervezni. Bízik 
abban, hogy a jövő évben is lehetősége lesz a gyermekek fonyódligeti táboroztatására.
A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel tartja, hiszen, ha nyer a pályázat, akkor abból 
az Önkormányzatnak több mindenre lenne lehetősége.
Javasolta a testületnek, hogy Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évben 
végzett munkájáról beszámolót és a 2022. évi tervekről szóló tájékoztatót fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiséin Önkormán\ zata Képviselő-testületének

11/2021. (XI. 03.) KTH. számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót és a 2022. évi tervekről szóló tájékoztatást elfogadta.

Határidő: azonnal 
Felelős: Orsós József elnök
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2./ Egyebek

Orsós Józsefné képviselő hangsúlyozta, amennyiben lesz támogatás, abból mindenképp 
támogatják a rászorultakat.

Orsós József az RNÖ elnöke elmondta, hogy az ősszel megtartott Roma Gasztrokulturális Nap 
nagy rendezvény volt, ennek költségét a költségvetésükből biztosították.

Királ\ Tamás képviselő véleménye szerint nagyon jónak tartaná, ha a településen lehetőség 
lenne edzőterem kialakítására. Tudomása szerint sokan eljárnak vidékre.

Orsós József az RNÖ elnöke elmondta, hogy régebben a Sportpályán lévő faházban volt 
edzőterem, ami már rég megszűnt. Tudomása szerint, ha a GYEP ottani működése megszűnik, 
akkor beszéljenek erről Dr. Jusztinger János polgármesterrel.

Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Orsós József az RNÖ elnöke 
mindenkinek megköszönte a közmeghallgatáson való megjelenését, a közmeghallgatást 
befejezettnek nyilvánította.
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Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. november 3. napján 
megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent

képviselők részére

Orsós József

Orsós Antal

Orsós Józsefné 

Orsós Rita Ágnes 

Király Tamás Dávid

Dr. Jusztinger János 

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea
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Nagy Lajos László


