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SZIKSZÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 024/6/2013.
Jegyzőkönyv
Készült 2013. december 05. napján 14.15 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
nagytárgyalójában tartott Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén.
Jelen vannak: Molnár László elnök
Molnár Károly elnökhelyettes
Kiss Ernő képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Molnár László elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így
azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnár Károly elnökhelyettest. A jegyzőkönyv hitelesítő
személyére tett javaslatot a képviselő-testület – 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3
igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Molnár László elnök javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő,
alábbi napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ 2013. évi háromnegyedéves beszámoló
2./ Gyermek programok megbeszélése
3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
- Indítványok, bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 3 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi, elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ 2013. évi háromnegyedéves beszámoló
2./ Gyermek programok megbeszélése
3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
- Indítványok, bejelentések
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ 2013. évi háromnegyedéves beszámoló
2./ Gyermek programok megbeszélése
3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
- Indítványok, bejelentések
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NAPIREND:
1./ 2013. évi háromnegyedéves beszámoló
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Molnár László elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, javasolja fogadják el a
háromnegyedéves beszámolót.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést - 3 fő van jelen a szavazásnál
- egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 10/2013.(XII.05.) HATÁROZAT
Tárgy: 2013. évi háromnegyedéves beszámoló elfogadása
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
háromnegyedéves beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – egyhangúlag
elfogadta.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2./ Gyermek programok megbeszélése
Előterjesztő: elnök
Molnár László elnök: szóbeli előterjesztésében javasolja, döntsék el, hogy 2014. évben is
legyen Bogácsra egynapos kirándulás a gyerekeknek, előreláthatólag június-július hónapban,
az iskolai szünetben.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület Molnár László elnök szóbeli előterjesztését 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 11/2013.(XII.05.) HATÁROZAT
Tárgy: Gyermek programok
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014.
évben is lesz Bogácsra egynapos kirándulás a gyerekeknek, előreláthatólag június-július
hónapban, az iskolai szünetben.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Molnár László elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, kéri fogadják el a 2014. évi
munkatervet.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést - 3 fő van jelen a szavazásnál
- egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 12/2013.(XII.05.) HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének
elfogadása
1./
2014. 02. 03.:
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Ideje: 14.15 óra
1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
2./ Pályázati lehetőségek megbeszélése
3./ Gyümölcsfa telepítés
- Indítványok, bejelentések
2./

2014. 03. 07.:

3./

2014. 04. 15.

Helye: Inkubátorház nagytárgyalója
Ideje: 16.00 óra
1./ KÖZMEGHALLGATÁS
- Indítványok, bejelentések
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Ideje: 14.15 óra
1./ 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
2./ Nyári programok megbeszélése
- Indítványok, bejelentések
4./
2014. 09. 15.
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Ideje: 14.15 óra
1./ 2014. első félévi beszámoló
- Indítványok, bejelentések
5./

2014. 12. 01.

Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Ideje: 14.15 óra
1./ 2014. évi háromnegyedéves beszámoló
2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
3./ 2015. évi gyermekprogramok megbeszélése
- Indítványok, bejelentések
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: elnök
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- Indítványok, bejelentések
Molnár László elnök: szóbeli előterjesztésében elmondja, a két nemzetiségi önkormányzattal
megbeszélték, hogy szeretnék közösen megtekinteni a Lengyelországi Auschwitzi tábort, ahol
sok embert kivégeztek. Szeretnék leróni a kegyeletüket, szeretnék mind a két Szikszón
működő nemzetiségi önkormányzat vezetőjével felvenni a kapcsolatot. Kéri fogadják el a
szóbeli előterjesztését.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület Molnár László elnök szóbeli előterjesztését 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 13/2013.(XII.05.) HATÁROZAT
Tárgy: Látogatás a Lengyelországi Auschwitzba
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mind a
két Szikszón működő nemzetiségi önkormányzat vezetőjével felveszi a kapcsolatot, a
Lengyelországi Auschwitzi tábor közös megtekintése céljából.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos
Molnár Károly elnökhelyettes: rengeteg a kóbor kutya Szikszón, egyre éhesebbek,
megtámadják a gyerekeket, felnőtteket, postást, mindenkit. Tenni kellene valamit.
Molnár László elnök: van a roma telepen egy kb. száz méteres szakasz, a Bihari János utca
folytatása a Magyari u. 2. számig. Ez a szakasz pocsolyás, gödrös, balesetveszélyes, többen
elestek már benne. Valamit kezdeni kellene ezzel a problémával.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 50 perckor.

Kmf.

Molnár László s.k.
elnök

Molnár Károly s.k.
hitelesítő

