
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: 2006. december 7-én 14.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 

kistermében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Géczy Nándor képviselő 
 Rácz Zsolt képviselő 
 Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezető 
 Álmosdiné dr. Majer Zsuzsanna előadó 
 Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető  
 
Rácz Csaba József elnök:  
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az 14.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND: 
 
-     2006. évi pénzügyi helyzet értékelése, 
-     2007. évi költségvetési koncepció 
-     Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
 
Rácz Csaba József elnök:  
Felkéri Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezetőt tájékoztassa a testületet, hogy 
mennyi pénzeszköz áll rendelkezésükre. 
 
Kissné Szita Mária pénzügyi  osztályvezető: 
Tájékoztatja a testület, hogy ez évben 225.000 Ft áll rendelkezésükre, melyet kimon-
dottan működésre használhatnak fel. A fennálló pénzt nem lehet segélyezésre felhasz-
nálni. Amennyiben tiszteletdíjra tartanak igényt arról  szavazás alapján dönthetnek 
2006. októbertől  2006. decemberig.   
Továbbá kéri a testületet, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2007. évi költségvetési 
koncepcióját, és amennyiben azzal egyetértenek, hozzanak határozatot. 
  
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Nem ért egyet azzal, hogy miért nem segélyezheti a kisebbségi önkormányzat kará-
csony előtt az arra rászorulókat. Máshol ez nem így működik. 
2006. december 10-ére  kapott meghívót Pásztóra a „Roma képviselők Nógrád megyei 
találkozójára” címmel tartott előadásra,  melyen szeretnének venni. Kéri, hogy a költ-
ségvetésből fennmaradó összeget benzinköltségükhöz felhasználhassák. 
 
 
Rácz Csaba József elnök:  
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Kéri a testületet kézfelnyújtással jelezze amennyiben egyetért a 2007. évi költségvetési 
koncepcióval. 
Valamint meg kívánja-e szavazni a  tiszteletdíjat és a fennmaradó költséget a pásztói 
rendezvényre. Ez benzinköltségként kerüljön felhasználásra.  
 
Képviselő-testület rövid vita után az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 11/2006. (XII. 07.) számú határozata 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta 
a Szécsény Város Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját, melyet elfogad.  

 
Megkeresi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézményirányítá-
si Osztályt a további intézkedés megtétele céljából.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
Rácz Csaba József elnök: 
 
Kéri, hogy amennyiben meg kívánja  szavazni a  tiszteletdíjat kézfelnyújtással jelezze. 
 
Képviselő-testület rövid vita után az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testület  12/2006. (XII.07.) sz. határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2006. évben – október 1-től december 31-ig -  havi bruttó 13.200 Ft/fő 
tiszteletdíjban részesülnek. 
 
Megkeresi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézményirányítási 
Osztályt a további intézkedés megtétele céljából.     

 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese 

 
Rácz Csaba József elnök: 
 
Kéri a testületet, döntsön benne, hogy a 2006. évben fel nem használt pénzt a pásztói 
rendezvényre történő részvételhez benzinköltségként használják fel. 

 
Képviselő-testület egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
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Képviselő-testület  13/2006. (XII.07.) sz. határozata: 
 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2006. december 10-i „Roma képviselők Nógrád megyei találkozója” 
című Pásztón megtartandó rendezvényhez a benzinköltség felhasználá-
sához  hozzájárul. 
 
Megkeresi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézményirányítási 
Osztályt a további intézkedés megtétele céljából.     

 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese 

 

Rácz Csaba József CKÖ elnök ezek után az alakuló ülést 14.50 órakor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

 
Rácz Attila 

elnökhelyettes 
Rácz Csaba József 

elnök 

 
 
 

 


