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SZIKSZÓI RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: SZ/320-1/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült 2022. január 26. napján 14.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 
I. emeleti tárgyalójában tartott Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének ülésén. 
 
Jelen vannak: Balogh Tiborné elnök 
  Varga János elnökhelyettes 
  Obbágy Tibor képviselő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 
  Mészárosné Sófalvi Melinda jegyző által megbízott személy   

  
Balogh Tiborné elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
így azt megnyitja. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Varga János elnökhelyettest. 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 napirend szerint tartsa 
ülését, az alábbiak szerint: 
 
NAPIREND: 
1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata   
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
3./ 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./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
3./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
- Indítványok, bejelentések 
 
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
NAPIREND: 
1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata   
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
3./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
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- Indítványok, bejelentések 

 
NAPIREND: 
1./ Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata   
 Előterjesztő: elnök 

          (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) 
 
Balogh Tiborné elnök: ismerteti az előterjesztés tartalmát, melynek írásos anyagát minden 
képviselő megkapta. Javasolja annak elfogadását. 
 
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 3 fő van jelen a 
szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 
 
Szám: 1/2022.(I.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata   
 
A Szikszói Ruszin 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./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
 Előterjesztő: elnök 

          (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) 
 
Balogh Tiborné elnök: ismerteti az előterjesztés anyagát, melynek írásos anyagát megkapták a 
képviselők. Elfogadásra javasolja. 
 
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.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
 
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Szerencsi Tankerületi Központ által megállapított a 2022/2023. tanévre vonatkozó kötelező 
felvételt biztosító általános iskolai körzethatár tervezetével egyetért, és e szerint javasolja a 
felvételi körzethatárok meghatározását.  
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: elnök 
 
3./ Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletének véleményezése 
 Előterjesztő: elnök 

          (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) 
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Balogh Tiborné elnök: az előterjesztést minden képviselő megkapta, azt elfogadásra javasolja. 
A helyi közművelődési rendeletet szükséges véleményezni a nemzetiségi önkormányzatnak. 
Az előterjesztésben szerepel a rendelet-tervezet, amelyet elfogadásra javasol a képviselő-
testületnek. 
 
Módosító javaslat, hozzászólás nem volt, Balogh Tiborné elnök szavazásra teszi fel az 
előterjesztést, amelyet a képviselő-testület- 3fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 3 igen 
szavazattal elfogad és meghozza az alábbi határozatot: 
 
Szám: 3/2022.(I.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló rendeletének véleményezése 
 
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Szikszó 
Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-
tervezetét, annak tartalmával egyetért és azt elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
- Indítványok, bejelentések 
 
Balogh Tiborné elnök: szóbeli előterjesztésében javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Vince napi vesszőszentelés tiszteletére 2022. január 30. napján összejövetelt szervezzenek a 
szikszói ruszin nemzetiségű családok számára, amelynek keretében a Győrffy család 
pincéjében vendégül látnák azokat, akik a vesszőszentelésen részt vettek a görögkatolikus 
templomban. A vendéglátás költsége maximum 20.000,- Ft a ruszin nemzetiségi 
önkormányzat 2022. évi költségvetését terheli. Kéri szóbeli előterjesztése elfogadását. 
 
Balogh Tiborné elnök szavazásra teszi fel szóbeli előterjesztését, melyet a képviselő-testület - 
3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
Szám:4/2022.(I.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Döntés Vince napi vesszőszentelésről 
 
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a Vince napi 
vesszőszentelés tiszteletére 2022. január 30. napján összejövetelt szervez a szikszói ruszin 
nemzetiségű családok számára, amelynek keretében a Győrffy család pincéjében vendégül 
látják azokat, akik a vesszőszentelésen a görögkatolikus templomban részt vettek. A 
vendéglátás költsége maximum 20.000,- Ft a ruszin nemzetiségi önkormányzat 2022. évi 
költségvetését terheli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
Balogh Tiborné elnök: tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy családi okok miatt a 
továbbiakban nem tudja ellátni a ruszin nemzetiségi önkormányzat képviselői és elnöki 
tisztségével járó feladatokat. Bejelenti a képviselő-testületnek, hogy 2022. január 31. napjával 
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lemond a képviselői megbízatásáról. Kéri lemondásának elfogadását. A szavazásnál bejelenti 
személyes érintettségét. 
 
Varga János elnökhelyettes köszöni elnök asszony eddigi munkáját. Szóbeli javaslata, hogy a 
képviselő-testület határozzon úgy, hogy Balogh Tiborné elnök asszonyt nem zárja ki a 
szavazásból személyes érintettsége miatta képviselői megbízatásáról való lemondásával 
kapcsolatos szavazáson. Javasolja szóbeli előterjesztése elfogadását. 
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Balogh Tiborné elnök asszony szavazásra teszi fel 
Varga János elnökhelyettes szóbeli javaslatát, amelyet a képviselő-testület - 3 fő van jelen a 
szavazásnál- 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
Szám: 5/2022.(I.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Döntés Balogh Tiborné elnök asszony lemondásával kapcsolatos szavazáson való 
részvételről 
 
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balogh 
Tiborné elnök asszonyt nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt a képviselői 
megbízatásáról való lemondásával kapcsolatos szavazáson.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
A képviselő-testület Balogh Tiborné elnök asszony lemondását – 3 fő van jelen a szavazásnál 
– egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 
 
Szám: 6/2022.(I.26.) számú HATÁROZAT 
Tárgy: Balogh Tiborné elnök asszony képviselői megbízatásáról való lemondásának 
elfogadása 
 
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Tiborné elnök 
asszonynak a képviselői megbízatásáról - 2022. január 31. napjával - történő lemondását 
elfogadja. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: elnök 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az 
ülést bezárja. 
Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 10 perckor. 
 

Kmf. 
 

 
 
 

  Balogh Tiborné sk.              Varga János sk. 
    elnök                 hitelesítő 


