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SZIKSZÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 024/5/2013.
Jegyzőkönyv
Készült 2013. szeptember 18. 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:
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./ 2013. első félévi beszámoló elfogadása
2./ Beszámoló a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
- 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. első félévi beszámoló elfogadása
2./ Beszámoló a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
- Indítványok, bejelentések
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ 2013. első félévi beszámoló elfogadása
2./ Beszámoló a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
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- Indítványok, bejelentések
NAPIREND:
1./ 2013. első félévi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Molnár László elnök: ismerteti az első féléves beszámolót, melyet minden képviselő írásban
megkapott. Javasolja, fogadják el a 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: 6/2013.(IX.18.) HATÁROZAT
Tárgy: 2013. első félévi beszámoló elfogadása
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. első félévi
beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – egyhangúlag elfogadta.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Molnár László elnök: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a 2013. évi kiadásoknál a
pályázatok önrészére előirányzott 35.000.-forintot csoportosítsák át a rendezvények,
hagyomány, kultúra kiadásokra.
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: 7/2013.(IX.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Előirányzat átcsoportosítás
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2013. évi kiadásoknál a pályázatok önrészére tervezett 35.000.-forintot átcsoportosítja a
rendezvények, hagyomány, kultúra kiadásokra.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2./ Beszámoló a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Molnár László elnök: ismerteti a beszámolót, melyet minden képviselő írásban megkapott.
Elmondja, hogy a Máriapócsi utazásból hagyományt szeretnének csinálni. Két pályázatot
adott be a roma nemzetiségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatallal együtt, az egyiket
állattenyésztésre, a másikat kulturális programra nyolc községgel együtt. Továbbra is
szeretnének pályázni, fásítani szeretnék a roma telepet, fával körül ültetni, padokat kirakni,
ahová le lehet ülni. A beszámolót elfogadásra javasolja.
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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: 8/2013.(IX.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a roma nemzetiségi önkormányzat működéséről
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szikszó Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves tevékenységére vonatkozó
beszámolóját – a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal - egyhangúlag elfogadja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
- Indítványok, bejelentések
Molnár Károly elnökhelyettes: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy 2013. október 04-én
tartsa meg a roma napot a nemzetiségi önkormányzat, mely egész napos program lenne.
A képviselő-testület Molnár Károly elnökhelyettes szóbeli előterjesztését – 3 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 9/2013.(IX.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Határozat roma nap megtartásáról
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013.
október 04-én – egész napos programmal - roma napot tart.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 55 perckor.

Kmf.

Molnár László s.k.
elnök

Molnár Károly s.k.
hitelesítő

