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SZIKSZÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: Sz/472-5/2012.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. szeptember 24. napján 14.15 órakor Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának
jegyzői tárgyalójában tartott Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésén.
Jelen vannak: Molnár László elnök
Molnár Károly elnökhelyettes
Kiss Ernő képviselő
Szamkó László képviselő
Molnár László elnök: köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így
azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnár Károly elnökhelyettest. A képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Molnár László elnök javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa
ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata és elfogadása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti
napirend szerint tartja ülését.
NAPIREND:
1./ 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Molnár László elnök: ismerteti az első féléves beszámolót, melyet minden képviselő írásban
megkapott. Kéri fogadják el.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 17/2012.(IX.24.) HATÁROZAT
Tárgy: 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
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Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi
költségvetési beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – egyhangúlag
elfogadta.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata és elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Molnár László elnök: ismerteti az előterjesztést, melyet minden képviselő írásban megkapott.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 18/2012.(IX.24.) HATÁROZAT
Tárgy: Együttműködési megállapodás felülvizsgálata és elfogadása
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást köt Szikszó Város Önkormányzatával, a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
- Egyebek
Molnár László elnök: meghalt Szikszón egy olyan személy, aki régen az elnöke volt a
kisebbségi önkormányzatnak, ezért 30 ezer forinttal szeretné bővíteni a koszorúzásra szánt
összeget, melyet a feladatalapú támogatásból szeretne elvenni. Szintén a feladatalapú
támogatásból – mely 286 eFt – 226 ezer forintot a rendezvényekre, 15 ezer forintot
telefonköltségre, 15 ezer forintot pedig útiköltség térítésre javasol. Készült erre egy írásos
előirányzat módosítás, javasolja, hogy fogadják el.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az elnök előterjesztését egyhangúlag
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 19/2012.(IX.24.) HATÁROZAT
Tárgy: Költségvetési előirányzat módosítás
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetési
előirányzat módosítását – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - egyhangúlag
elfogadta.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
- Egyebek
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Molnár László elnök: a Magyari utcában van egy sötét utca szakasz, ahol sötét van, a szél
lefújta a vezetéket, kb. 100 méteren sötét van. Valamit kezdeni kellene vele, az ÉMÁSZ-nak
szólni kellene. Az út is rossz, kátyús, gödrös, a murvát kiverték a kocsik, vízben, sárban
fognak járni az arra közlekedők, valamit azzal is kezdeni kellene.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 14.50 órakor.
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