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SZIKSZÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 024/3/2013.
Jegyzőkönyv
Készült 2013. április 24. napján 15.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzői tárgyalójában tartott Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén.
Jelen vannak: Molnár László elnök
Molnár Károly elnökhelyettes
Szamkó László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Ronyecz Róbert jegyző
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./ 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
2./ Nyári programok megbeszélése
- 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./ 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
2./ Nyári programok megbeszélése
- Indítványok, bejelentések
NAPIREND:
1./ 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Molnár László elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, elfogadásra javasolja a
költségvetési beszámolót.
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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: 2/2013.(IV.24.) HATÁROZAT
Tárgy: 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolóját elfogadja az alábbiak
szerint:
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évvégi beszámolója
2012. évi bevételek
Adatok ezer forintban

Bevételek
2011. évi pénzmadv. (műk.c.pén.eátvét.önk-tól)
2012. évi költségvetési támogatás

2012. évi 2012. évi Teljesítés
előirányzat módosított 2012.12.3
előirányzat
1
46
46
0
215

501

Mű.célú pénzesz.átvétel önkormányzattól

500
616

Műk.célú kamat bevétel

1

Bevételek összesen:

261

547

1117

2012. évi kiadások
Adataok ezer forintban

Kiadások
DOLOGI KIADÁSOK
Rendezvények (hagyomány
kultúra,kirándulás,adománygy.)
Sikeres pályázatok (önrész)

2012. évi 2012. évi Teljesítés
előirányzat módosított 2012.12.3
előirányzat
1
80

306

60

60

6

36

208

Reprezentáció

15

15

96

Telefonköltség (mobilfeltöltések)

40

55

13

Útiköltség térítés

60

75

100

Dologi kiadások összesen:

261

547

873

Kiadások összesen:

261

547

873

Egyéb üzemeltetés (koszorúzás,egyéb)

Pénzkészlet 2012. december 31. napján

456

244 eFt

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2./ Nyári programok megbeszélése
Molnár László elnök: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy egynapos roma
hagyományőrző és kulturális napot tartsanak július és augusztus hónap között. Kéri fogadják
el a szóbeli előterjesztését.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület Molnár László elnök szóbeli előterjesztését –
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3 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 3/2013.(IV.24.) HATÁROZAT
Tárgy: Roma hagyományőrző és kulturális nap tartása
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
egynapos roma hagyományőrző és kulturális napot tart 2013. július és augusztus hónap
között.
Felelős: elnök
Határidő: 2013. augusztus 31.
Molnár Károly elnökhelyettes: szeretnének nyáron elmenni egy napra nyaralni a gyerekekkel,
augusztus vagy szeptember hónapban.
Molnár László elnök: ha kap a nemzetiségi önkormányzat anyagi támogatást, akkor lehet
menni, ha nem kapnak, akkor nem lesz rá pénz. Kéri a képviselőket fogadjanak el egy
határozatot arról, hogy pályázatot nyújt be a nemzetiségi önkormányzat közösségi ház
létrehozására.
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: 4/2013.(IV.24.) HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása közösségi ház létrehozására
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be közösségi ház létrehozására.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos
- Indítványok, bejelentések
Molnár László elnök: sok a kóbor kutya, rengeteg amelyik nincs beoltva sem és szabadon
kóborolnak.
Elmondja még, hogy a közmeghallgatáson szóba került, hogy 25-30 családnak, akik művelik
a kertjüket, megpróbál adni vetőmagot polgármester úr, amit előre is köszön polgármester
úrnak. Össze kell írni a családok nevét, polgármester úr pedig fogja támogatni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 30 perckor.
Kmf.
Molnár László s.k.
elnök

Molnár Károly s.k.
hitelesítő

