
1 
 

SZIKSZÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
Szám: SZ./228-1/2022. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült 2022. január 17. napján 14.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 
tárgyalójában tartott Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
ülésén. 
 
Jelen vannak: Molnár László elnök 
  Molnár Károly elnökhelyettes 
  Molnár Árpád képviselő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 
   Mészárosné Sófalvi Melinda szociális ügyintéző 
   Dr. Juhász Lilla jegyzőkönyvvezető 
 
Molnár László elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így 
azt megnyitja. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Árpád képviselőt javasolja. A jegyzőkönyv hitelesítő 
személyére tett javaslatot a képviselő-testület – 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 
igen szavazattal elfogadta. 
Elmondja, hogy a jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozója vezeti. 
Javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő, alábbi napirend szerint 
tartsa ülését: 
 
NAPIREND: 
 
1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
2./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
- 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./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
2./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
 
- Indítványok, bejelentések 
 
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
NAPIREND: 
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1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
2./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
- Indítványok, bejelentések 
 
NAPIREND: 
 
1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 Előterjesztő: elnök 
 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) 
 
Molnár László elnök: ismerteti az együttműködési megállapodás tartalmát, melynek írásos 
anyagát megkapták a képviselők. Elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodást. 
 
Egyéb hozzászólás, 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: 1/2022.(I.17.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata    
 
A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó 
Város Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált együttműködési megállapodást, az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
2./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
 Előterjesztő: elnök 
 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) 
 
Molnár László elnök: ismerteti az előterjesztés tartalmát, melynek írásos anyagát megkapták a 
képviselők és elfogadásra javasolja. 
 
Egyéb hozzászólás, 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: 2/2022.(I.17.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló rendeletének véleményezése 
 
A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Szikszó 
Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-
tervezetét, annak tartalmával egyetért és azt elfogadásra javasolja. 
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Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
14.20 perckor megérkezik az ülésre Sváb Antal polgármester. 
 
Molnár László elnök: köszönti az ülésen megjelent Sváb Antal polgármester urat.  
 
Sváb Antal polgármester: köszöni a meghívást, sajnos nem tud az ülés végéig maradni. 
Szeretné tájékoztatni a megjelent roma nemzetiségi képviselőket és Elnök Urat arról, hogy 
felkereste őt Lakatos Gusztáv, az újonnan megválasztott cigány vajda. Szeretne Elnök Úrral 
személyesen is megismerkedni és a tavasz folyamán egy rendezvényt kíván szervezni a helyi 
roma lakosok számára. 
 
Molnár László elnök: köszöni Polgármester Úr tájékoztatását. Mivel Polgármester Úr nem tud 
az ülés végéig maradni, így szeretné elmondani a jelenlétében azt, hogy az utóbbi időben több 
probléma merült fel a romatelepen és szeretné, ha ezekben az ügyekben a hivatal intézkedne. 
Az első, a Toldi utca sarkán leégett ház udvarát telehordták háztartási hulladékkal. Rengeteg 
szemét van az udvaron. Ugyanez a helyzet a Bihari János utcában leégett ingatlan udvarán is. 
Továbbá van egy önkormányzati tulajdonú ingatlan szintén a Bihari János utcában, amely 
szintén tele van szeméttel, háztartási hulladékkal. Az előző év folyamán sor került ugyan 
ennek az ingatlannak a kitakarítására, de ebben az évben már ismét telerakták háztartási 
hulladékkal. Enyhülne talán a helyzet, ha a közterület-felügyelők gyakrabban járnának arra, 
miután újra kitakarítják az udvart. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a 
tájékoztatását és kérje fel a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy ezekben az 
ügyekben járjon el. 
 
Molnár Árpád tag: sok a szemét ezeken az ingatlanokon. Tavaly nyáron rengeteg szemetet 
elhordtak, de mostanra ugyanúgy néz ki a terület. 
 
Molnár László elnök szóbeli előterjesztésében javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja 
el az illegális hulladéklerakásról szóló tájékoztatását és kérje fel a Szikszói Közös 
Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a Toldi és Bihari János utcákban intézkedjen a jelenlegi 
állapot megszüntetéséről. 
 
A képviselő-testület az elnök szóbeli előterjesztését – 3 fő van jelen a szavazásnál – 
egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 
 
Szám: 3/2022.(I.17.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Intézkedések a cigánytelepen lerakott hulladék ügyében 
 
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Elnök 
tájékoztatását az illegális hulladéklerakásról és felkéri a Szikszói Közös Önkormányzati 
Hivatalt arra, hogy a Toldi és Bihari János utcákban intézkedjen a jelenlegi állapot 
megszüntetéséről. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
Molnár László elnök: tájékoztatja továbbá a megjelenteket arról, hogy a cigánytelepen az utak 
állapota továbbra is nagyon rossz. Tavaly nyáron arról egyeztettek Polgármester Úrral, hogy 
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murvával leteríti az önkormányzat a telepen a járhatatlan utakat, de csak JCB-vel tolták le, 
ami inkább rontott az út állapotán. 
 
Molnár Árpád képviselő: fel kellene újra marni az utat, majd ismét letolni JCB-vel, majd 
murvával leszórni. Nagyon nehéz közlekedni rajta. 
 
Molnár László elnök: a másik probléma, hogy a cigánytelepen lévő artézi kutat rendbe kellene 
tenni, mert több helyen megrongálták a csempét. Mivel a városban hosszabb ideje rossz az 
artézi kút, azóta egyre többen járnak erre a kútra artézi vízért. Az ide vezető utakat e miatt is 
célszerű lenne rendbe tenni.  
 
Sváb Antal polgármester: a kamerák működnek már a kútnál? 
 
Molnár László elnök: tudomása szerint nem működnek a kamerák. Szeretné továbbá azt kérni 
az önkormányzattól, hogy akadályozza meg, hogy lovaskocsival illegálisan rakjanak le 
lótrágyát a Nagyidai utca végére, valamint a Késmárki utca és a Gémeskút utcákra. Sajnos  
hordanak ide háztartási hulladékot is, ami keveredik a lótrágyával. Közegészségügyi 
szempontból veszélyesnek tartja a kialakult állapotot. Megoldást jelentene, ha az 
önkormányzat a lótulajdonosok részére egy ingatlant biztosítana, ahová a trágyát lerakhatnák. 
 
Molnár Árpád képviselő: az önkormányzatnak van kertészete, ahol a lótrágyát hasznosítani is 
tudná.  
 
Molnár Károly képviselő: ezzel kevesebb háztartási hulladék is halmozódna fel a telepen. 
 
Sváb Antal polgármester: köszöni a tájékoztatást és az információkat. Szeretné, ha a jövőben 
rendszeresen – havonta – összeülnének, hogy az aktuális helyzetet megbeszéljék, hogy a 
szükséges lépéseket meg tudják tenni. 
 
Molnár László elnök: köszöni Polgármester Úr részvételét és a segítséget. 
 
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 sk.               Molnár Árpád sk. 
       elnök              hitelesítő 


