
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: 2009. március 2-án 15.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal kis-

termében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének   üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Géczy Nándor  képviselő 
 Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző 
 Kissné Szita Mária pü. osztályvezető 
 Pifka Vince mb. aljegyző 
 Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető  
 
Rácz Csaba József elnök:  
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 15.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND: 
1. Támogatási kérelmek elbírálása 
2. Egyebek 
    
 
Rácz Csaba elnök: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy azért volt szükség a mai ülésre, mivel szeretnének 
részt venni az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat összejövetelén és erre utó-
lagos elszámolással 20.000 Ft-ot  a költségvetésükből felhasználni. 
Továbbá Tatárszentgyörgyön tragikus körülmények között elhunyt fiatalember és 
gyermeke részére 10.000 Ft-ot koszorúra, 5.000 Ft-ot a  leégett családiház helyrehoza-
talához szeretnének átutalni. 
 
Kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 

 Képviselő-testülete 3/2009. (III. 02.) számú határozata 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 20.000 Ft útiköltség előleget vesz fel, utólagos elszámo-
lással az Országos  Cigány Kisebbségi Önkormányzati összejöve-
telre. 

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

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 4/2009. (III. 02.) számú határozata 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tatárszentgyörgyön tragikus körülmények között el-
hunyt fiatalember és kiskorú gyermeke temetésére  10.000 Ft ér-
tékben koszorú megvásárlását hagyja jóvá.  
 
Megkeresi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézményirányítá-
si Osztályt a további intézkedés megtétele céljából.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 5/2009. (III. 02.) számú határozata 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tatárszentgyörgyön tragikus körülmények között el-
hunyt fiatalember életben marad családját –a leégett családiház 
rendbehozatalához - 5.000 Ft pénzbeni támogatásban részesíti.  

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

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
 
2. Egyebek 
Rácz Csaba elnök: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Forever Kiols élelmiszer kiegészítő vitamin prog-
ram propagálása végett jelent meg az ülésen Bangó Zsolt, kéri ezzel kapcsolatosan tá-
jékoztass a jelenlévőket. 
 
Bangó Zsolt: 
Programnak az a lényege, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermekhez eljusson a 
múlti vitamin tabletta. Szeretnék ha a vitamin tabletta  megvásárlását a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat vállalná, utána amennyiben a szülő látja az eredményét, valószínű, 
hogy könnyebben áldoz rá anyagilag. 
Egy doboz vitamin 120 db-ot tartalmaz, melynek egységára 3.500 Ft. 
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Bartusné dr. Sebestény Erzsébet címzetes főjegyző: 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése ez évre már fel van osztva, a vita-
minból egy kiszerelés nem elég, ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni. Élelmiszert 
az önkormányzat eddig is adott. Étrend kiegészítő tablettát eddig még nem osztottak.  
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Utána fognak nézni, hogy mit tehetnek. 

Rácz Csaba József CKÖ elnök ezek után az ülést 15.30 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 
 
 

 
 


