
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: 
 

2011. április 29-én 14.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Rácz Julietta képviselő 
 Horváth Imre képviselő 
 Bárányné Márton Melinda aljegyző 
 Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető 
 
 
Rácz Csaba elnök: 
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 14.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND:  
1./ Szécsény Romanap rendezvényeinek megszervezése 
2./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a 

jegyző gyámhatósági hatáskörben végett feladatairól 
3./ Szociális földprogram megtárgyalása    
 
 
1./ Szécsény Romanap rendezvényeinek megszervezése 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
kérelemmel fordult az Országos Roma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
vezetőségéhez, hogy a Szécsényben május 1-jén megrendezendő roma napot anyagi 
eszközökkel támogassa. 
Az Országos Roma Önkormányzat elnöke Farkas Flórián levélben értesítette a 
szécsényi CKÖ, hogy az elnöki keretéből fenti rendezvény megrendezésére 100.000 Ft  
támogatást biztosít.  
A támogatást elszámolási kötelezettség mellett kizárólag a programmal kapcsolatos 
költségekre lehet fordítani. 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a roma nap megrendezése 
mellett döntsön. 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző:  
Felhívja a testület figyelmét, hogy a költségek számláit Szécsény Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat nevére kell kiállítani, és ezen számlák hiteles másolatával 
el kell számolni az Országos Roma Önkormányzat felé. 
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A 2/101/2011. iktatószámú támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés értelmében az 
elszámolási határidő 2011. június 15. Kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől a határidő 
pontos betartását. 
 
Rácz Csaba elnök: 
Megköszöni az elnökhelyettes, illetve az aljegyző tájékoztatását, kéri a testületet, a 
roma nap megrendezésének támogatására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadta. 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 5/2011. (IV. 29.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az előterjesztést és 2011. május 1-jén 
tartandó Romanap megrendezése mellett döntött. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős:    kisebbségi önkormányzat elnök, elnökhelyettese  
 
 
Rácz Csaba elnökhelyettes: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
kérelemmel fordult a Nógrád megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
vezetőségéhez, hogy a Szécsényben május 18-án megrendezendő roma napot anyagi 
eszközökkel támogassa. 
A Nógrád megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat felé benyújtott támogatási 
kérelemben Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 170.000 Ft 
támogatást jelölt meg.  
A támogatási kérelemmel kapcsolatban a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattól még kedvező elbírálásra vonatkozó válasz nem érkezett. 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a roma nap megrendezése 
mellett döntsön. 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző:  
Felhívja a testület figyelmét, hogy amennyiben a támogatás megítélésre kerül 
hasonlóképpen a május 1-jén megrendezendő Roma naphoz, a költségek számláit 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevére kell kiállítani, és ezen 
számlák hiteles másolatával  kell elszámolni a Nógrád Megyei Roma Önkormányzat 
felé. 
 
Rácz Csaba elnök: 
Megköszöni az aljegyző tájékoztatását, kéri a testületet, a roma nap megrendezésének 
támogatására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadta. 
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Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 6/2011. (IV. 29.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az előterjesztést és 2011. május 18-án 
tartandó Romanap megrendezése mellett döntött. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős:    kisebbségi önkormányzat elnök, elnökhelyettese  
 
 
2./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a 

Városi Gyámhivatal és  jegyző gyámhatósági hatáskörben végett feladatairól 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
A kiküldött írásos beszámolót valamennyi képviselő részére megküldésre került, 
szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, amennyiben kérdése vagy véleményük van, 
arra szíves válaszolok. 
 
Rácz Csaba elnök: 
Megköszöni az aljegyző tájékoztatását, úgy ítéli meg, hogy a beszámoló minden 
tekintetben körültekintő és alapos, valamint megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért 
kéri, amennyiben egyetértenek, javasolják azt elfogadásra. 
  
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadta. 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 7/2011. (IV. 29.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a Városi Gyámhivatal és a  
jegyzői gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól szóló 
beszámolót. Javasolja Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a beszámoló elfogadását.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős:    kisebbségi önkormányzat elnök, elnökhelyettese  
 
 
3./  Szociális földprogram megtárgyalása    
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
A kiküldött írásos előterjesztést  valamennyi képviselő részére megküldésre került. 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a korábbi évektől eltérően 2,5 hektár terület 
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szociális földprogramba történő bevonásához kaptunk támogatást, mely támogatás 
közel 50 család részére kerülhet kiosztásra. 
A kiküldött listán szereplők a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei 
által halmozottan hátrányos helyzetűnek megítélt kérelmezőket tartalmazza. 
Ez évben csak burgonya föld kiosztására kerül sor, milyen a kukorica földre nem 
kaptunk támogatást. 
 
Rácz Csaba elnök: 
Megköszöni az aljegyző tájékoztatását, úgy ítéli meg, hogy az összeállított lista teljes 
körű, ezért kéri a jelenlévőktől annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadta. 
 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati 
 Képviselő-testülete 8/2011. (IV. 29.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és támogatja a szociális földprogramban 
való részvételt. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős:    kisebbségi önkormányzat elnök, elnökhelyettese  
 
 
 
Rácz Csaba József elnök:  mivel több hozzászólás, vélemény nem volt  megköszöni a 
jelenlévők részvételét és az ülést  15.30-kor bezárta. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 
 


