J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

2009. október 27-én 15.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal
kistermében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről.

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök
Rácz Attila elnökhelyettes
Rácz Nándor képviselő
Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezető
Pifka Vince mb. aljegyző
Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető
Rácz Csaba elnök:
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 15.00 órakor
megnyitja.
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot.
NAPIREND:
1. Pályázati feltételek megbeszélése
Rácz Csaba elnök:
Felkéri Rácz Attila elnökhelyettest, tájékoztassa a jelenlévőket a pályázati
feltételekről, annak anyagi fedezetének biztosításáról.
Rácz Attila elnökhelyettes:
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A pályázat hátrányos helyzetű csoportok hagyományainak ápolására, képzési és
foglalkoztatási területére irányul. Főként a romákat érinti, valamint a nemzetiségi
kisebbségi önkormányzatot.
A pályázaton nyert összegből 10 db mobiltelefont, irodai felszerelést, 2 db hordozható
számítógépet szeretnének vásárolni.
Az önerőt a 2010. évi költségvetésből kívánják fedezni.
Ígéretet kaptak, hogy amennyiben a gyermekjóléti szolgálat leköltözik az új helyére,
megkapják az irodát, mivel az irodahelyiség előírt feltétele a pályázatnak.
Kissné Szita Mária pü. osztályvezető:
Amennyiben sikerül megnyerniük a pályázatot, az önerőt az első negyedévi
költségvetés nem fedezi.
Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az irodahelyiségnek a rezsiköltségét
fedezniük kell, továbbá az iroda használatára vonatkozó szerződést meg kell kötni.
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Pifka Vince mb. aljegyző:
Kérdése, hogy a pályázaton nyert mobiltelefonok, egyéb felszerelések kinek lesznek
kiadva? Továbbá tisztában vannak-e vele, hogy amennyiben a mandátumuk letelik, a
pályázaton nyert eszközöket vissza kell adni?
Rácz Attila elnökhelyettes:
A négy darab mobiltelefont a CKÖ tagok kapják meg, a hat darabot pedig a segítők.
Amennyiben a megállapodott pénzösszeget túllépik, abban az esetben azt a használója
fizeti. Tudják, hogy a mandátum lejártakor az eszközöket le kell adniuk.
Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezető:
Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a pénzt a szabályzatnak megfelelően használják
fel. Amennyiben saját forrást megjelölnek, azt csak arra a célra használhatják fel.
Továbbá kéri, hogy a pályázatból egy másolati példányt részére juttassanak el,
valamint a döntésről időben értesítsék, a támogatási szerződésből szintén kér egy
példányt.
Rácz Csaba elnök:
Amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati
Képviselő-testülete 13/2009. (X. 27.) számú határozata:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete által
kiírt 1 005165 azonosítási számú, a közösségi célú fejlesztés
jogcímű pályázati felhívás alapján a „Hátrányos helyzetű
csoportok integrációjának elősegítése, támogatása” célterület
megnevezésű pályázatban részt kíván venni
A pályázathoz szükséges önerőt a képviselő-testület a kisebbségi
önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: elnök, elnökhelyettes
Rácz Attila elnökhelyettes:
Továbbá szeretnének 2010 őszén egy roma napot rendezni, melynek anyagi fedezetét a
„Hátrányos helyzetű csoportok hagyományainak ápolása, képzési és foglalkoztatási”
pályázatból fedezik.
Rácz Csaba József elnök:
Kéri a jelenlévőket, amennyiben
kézfelnyújtással jelezzék.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati
Képviselő-testülete 14/2009. (X. 27.) számú határozata:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete által
kiírt 1 005257 azonosítási számú, rendezvény jogcímű pályázati
felhívás
alapján
a
„Hátrányos
helyzetű
csoportok
hagyományainak ápolása, képzési és foglalkoztatási tájékoztatók
szervezése” célterület megnevezésű pályázatban részt kíván
venni.
A pályázathoz szükséges önerőt a képviselő-testület a kisebbségi
önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: elnök, elnökhelyettes

Rácz Csaba József CKÖ elnök: mivel több hozzászólás, vélemény nem volt
megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 15.50-kor bezárta.
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