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Beszámoló
A Berzence Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évben alakult Berzencén.
A kisebbségi képviselő jelöltek közül 4 fő kerülhetett be a képviselő-testületbe: Völfinger
Anna Brigitta elnök, Berzence, Damjanich u. 6. szám alatti lakos, Cene Margit elnökhelyettes
Berzence, Zrínyi u. 64. szám alatti lakos, Pápai Andrea Berzence, Damjanich u.30. szám alatti
lakos, Bogdán Renáta Teréz Berzence, Kossuth u.83. szám alatti lakos.
Kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység, kisebbségi közügyekkel összefüggő, más szerv
által lefolytatandó eljárásokhoz, a CKÖ kezdeményezte az együttműködési megállapodások
megkötését szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal.
Költségvetésünket az állami támogatás, a feladatalapú támogatás, valamint a különböző
pályázatokon elnyert támogatás jelenti.
A feladatalapú támogatás elnyeréséhez szükség volt együttműködési megállapodások
megkötéséhez. Először a Gyékényesi CKÖ-vel, a Zákányfalui CKÖ-vel, Csurgó Város CKÖvel kötöttünk, majd folytatódott 2011-ben a Csurgó Kistérségi Család Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Csurgói
Kirendeltségével, a Berzencei Óvodával, a Berzencei Kavulák János Általános Iskolával, a
Vízvári CKÖ-vel és a Szentai CKÖ-vel.
A CKÖ pályázatot nyújtott be a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány RKA-hoz,
kulturális program szervezésének és lebonyolításának támogatására, Roma Nap szervezésére.
A CKÖ elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az együttműködések számának növekedését
követően nagyobb lesz a pályázat megnyerésének esélye.
A költségvetés tervezésekor a reálisan elérhető bevételeket igyekeztünk tervezni, a működési
kiadásainkat a lehető legalacsonyabb szinten tartottuk, takarékos gazdálkodást folytattunk, a
bevételeink növelése érdekében minden pályázati lehetőséget (rendezvények, foglalkoztatás)
igyekeztünk megragadni, kevés sikerrel.
2010. évben 98.000-Ft, 2011. évben az állami támogatás összege 210.000-Ft volt, amelynek a
célirányos felhasználását a következők szerint hagyta jóvá a testület. Kiküldetési költségek,
irodaszer, nyomtatvány, posta telefon, számítógép bérleti lízing díja (a későbbiekben
tulajdonuk lett), egyéb készlet.
2011. évben az állami támogatás nagyobb részét működési költségekre használtuk fel. A
fennmaradó pénzből karácsonyi ajándékcsomagokat készítettünk a szociálisan rászoruló
családok gyermekei részére, amihez több vállalkozó és magánszemély is hozzájárult.
A nemzetiségi önkormányzatoknak évente legalább négy testületi ülést és egy
közmeghallgatást kell tartaniuk.
A közmeghallgatáson a jelenlevőket a legjobban érdekli: a ROMA NAP rendezése, a
hátrányos helyzetű gyermekek taníttatásához szükséges pénzbeli támogatás lehetőségei.
Minden évben felmerült, hogy miért nem jutnak a kisebbségi önkormányzat tagjai Berzencén
irodához, miért nincs számukra a helyiség biztosítva. A testület tagjai megfelelőnek tartották
volna a Családsegítő Szolgálat irodája mellett lévő helyiséget erre a célra. Azzal indokolták,
hogy azért kell egy külön iroda a roma embereknek, mivel a Polgármesteri Hivatalban nem
tudtak, nem mernek úgy beszélni, mint egy független, erre a célra használt irodában.
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A Berzencei Művelődési Ház szükség esetén tud helyet biztosítani, ehhez Völfinger Anna
Brigitta elnöknek kell kérelemmel fordulnia a Művelődési Ház igazgatójához.
A Képviselő-testület tagjai közül lemondott Bogdán Renáta Teréz magánéleti problémák
miatt. Helyette Czene Ferencné került testületi tagnak 2011. november 28. napján.
A Berzence Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. áprilisában részt vett a
„Minden gyerek lakjon jól” programban. Támogatást azok a családok kaphattak, akik
gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezáltal ingyen jutottak
kisállatokhoz (csirkék) tápokhoz és vetőmagvakhoz.
A kedvezményben részesült családok nagyon örültek a támogatásnak. A legtöbb helyen fel
tudták nevelni a kapott kisállatokat, de ez nem mindenhol sikerült. A vetőmagok is nagy
többségben kikeltek és biztosította a családok zöldség szükségleteinek nagy részét, ezért
minden évben várták, és érdeklődtek, hogy mikor hoznak ismét vetőmagokat. Néhány helyen
előfordult, az hogy az ingyen kapott tápot és csirkét eladták.
Erre a támogatási formára minden évben ismét pályázni kellett, ősszel pedig visszajelzést
küldeni az elért eredményről.
A korábban megkötött együttműködési megállapodásokat 2013-ban az önkormányzatokkal,
intézményekkel, egyéb szervezetekkel ismét meg kellett kötni.
Az aktív korúak ellátására jogosultak közül 2012. novemberében ROMA segédmunkásként
közfoglalkoztatásban 19-en dolgoztak azok a személyek, akik romának vallották magukat.
Névváltozás történt 2012. évben, a Berzence Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata
helyett a Berzencei Roma Nemzetiség Önkormányzat lett az új neve a szervezetnek.
A négy évben két alkalommal pályázati pénzből megrendezésre került Berzencén a „ROMA
NAP”.
A testület egyhangúlag nehezményezi, hogy miért nincs külön irodájuk. Szükségesnek tartja a
jövőben e probléma megnyugtató megoldását.
Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót.
Berzence, 2014. június 17.

Völfinger Brigitta Anna
RNÖ elnök

