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Készült: 

 
2011. február 28-án 14.30 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testületének ülésérıl. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Rácz Julietta képviselı 
 Sümegi Tamás alpolgármester 
 Bárányné Márton Melinda  aljegyzı 
 Rajkó Gyızıné pénzügyi osztályvezetı 
 Pásztorné Mócsány Ilona jegyzıkönyvvezetı 
 Tóth Szabolcs rendırkapitányság részérıl 
 Tóth Róbert rendırkapitányság részérıl 
 Lakatos Jánosné 
 Rácz Róbert 
 Rácz Barbara 
 
 
Rácz Csaba József elnök: 

Köszönti a jelenlévıket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 14.30 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND: 
1./ Közmeghallgatás  
2./ Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
3./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató 
 
1./ Közmeghallgatás: 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyzı: 
Mielıtt rátérnének a napi rendi pontok megtárgyalására, kéri, hogy elıtte kerüljön sor 
a közmeghallgatásra. A hatályos jogszabályok értelmében a kisebbségi 
önkormányzatoknak évente minimum egyszer közmeghallgatást kell tartaniuk. 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a mai napra tőzte ki a 
közmeghallgatást, az elıírásoknak megfelelıen hirdetmény útján tájékoztattuk a 
lakosságot, valamint megjelentettük Szécsény város honlapján, illetve a helyi kábel 
Tv-ben. 
 
Rácz Csaba József elnök:  
Kéri a jelenlévıket, hogy mondják el véleményüket, észrevételüket, javaslatukat. 
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Rácz Attila elnökhelyettes: 
Szécsényben és a környéken nincs munkahely, ezért burjánzik a bőnözés. Nyilván aki 
nem tud enni adni a gyermekének az elıbb utóbb lopásra kényszerül. A tısgyökeres 
szécsényiekkel eddig sem volt gond, inkább a betelepülık okoztak problémát.  
Hivatali dolgozókkal jó az együttmőködés.  
 
Lakatos Jánosné: 
Kérdése, hogy miért nincs a CKÖ-nek egy saját irodája, ahol személyesen intézhetnék 
az ügyüket, nem kellene mindenért a Polgármesteri Hivatalba menni. Ezt a problémát 
már többen is felvetették. 
 
Tóth Szabolcs rendırkapitányság részérıl: 
A bőnözés Szécsényben minimális, a Szécsényi lakosokkal nincs gond, inkább a 
betelepülıkkel, rokonokkal, kik ide jönnek látogatóban. Szorosan együtt kell 
mőködniük a kisebbségi önkormányzattal, hogy ez továbbra is így maradjon. 
Úgy ítéli meg, hogy az eltelt idıszakban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, illetve a 
Rendırkapitányság között jó munka kapcsolat alakult ki. Egymás munkáját segítve 
oldották meg a felmerülı problémákat.  
 
Rácz Csaba József elnök: 
A felvetıdött kérésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a volt ÉMÁSZ épületében 
kapnak egy irodahelységet, melyet a polgármesteri úr is megerısített. Ipolyszögrıl 
idetelepült családdal véleménye szerint nincs baj. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Egy alkalmazott nagyon jó lenne a meglévı irodájukban, aki segítségükre lenne az 
ügyek intézésében. Kéri ebben az alpolgármester úr segítségét. Igazán végleges 
megoldást az jelentene, ha a korábbi tárgyalásoknak megfelelıen a volt könyvtár 
épületét az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetısége nyílva 
megvásárolni, ezáltal a szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése is 
véglegesen megoldódna. 
 
2./ Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
2011. évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak igen kevés állami támogatás 
kapott a mőködéséhez, ezáltal az önkormányzat alulfinanszírozott. Pályázat útján 
várnak pénzt, de annak az összegét még nem tudják. A 2010-es évben a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 566.000 Ft-ból gazdálkodott, ehhez képest jelenleg 
mőködésre 209.000 Ft áll rendelkezésünkre. A feladatarányos támogatás összegét még 
nem ismerjük, mivel nem történt meg még az annak elbírálása. A rendelkezésünkre 
álló összegbıl Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 100.000 Ft-ot 
vissza kell fizetnünk, mivel ık elılegezték meg korábban ezt számunkra.   
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Sümegi Tamás alpolgármester: 

Szeretné megkérdezni az elnök úrtól, hogy az országos illetve a területi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatok nem tudnak-e segítséget nyújtani a települési Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatok részére. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Országosan jellemzı a kisebbségi önkormányzatok alulfinanszírozása, nem kivétel  ez 
alól az országos, illetve a területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat sem.  
Ebbıl következıen nem áll rendelkezésére plusz anyagi fedezet, ezeknek az 
önkormányzatoknak sem.  
 

Sümegi Tamás alpolgármester: 

A jogszabályban megítélt támogatás összegének nagysága függ-e az adott település 
lakosságszámától?  
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
A mőködésre megítélt költségvetésünkben szerepeltetett összeg független a 
lakosságszámtól. Valamennyi kisebbségi önkormányzat részére ezt az összeget ítélték 
meg. 
 
3./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
A helyi vállalkozókkal munkahelyteremtés végett tárgyalásokat folytat a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat. 
Szécsényben remélhetıleg lehetıség nyílik olyan pályázatok benyújtására, amellyel a 
mélyszegénységben élık munkalehetıséghez jutnak. 
Jelenleg is folyamatban van egy közmunkaprogram, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság szervezésében az árkok, patakok medrét, illetve partszakaszainak 
tisztítása, karbantartása a feladat, több szécsényi családnak ad lehetıséget a munkára. 
 
Rácz Csaba József elnök:  mivel több hozzászólás, vélemény nem volt  megköszöni a 
jelenlévık részvételét, és az ülést  15.35 órakor bezárta. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 


