
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: 2011. augusztus 15.-én 11.00 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 
 Sümegi Tamás alpolgármester 
 Bárányné Márton Melinda aljegyző 
 Rajkó Győzőné, Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály osztályvezető 
 Horváth Róbert Építési Műszaki és Vagyonkezelő Osztály osztályvezető 
 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az 1993. évi LXXVII. tv. 24. §-a, valamint a 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4/1997.(IV.1.) számú SZMSZ 6. §-a  
alapján  összehívott Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülése határozatképes, és azt 11.00 
órakor megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
NAPIREND:  
      
1. Tájékoztatás Szécsény Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokról 

Előterjesztő: Horváth Róbert osztályvezető 
2.  Előterjesztés a Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetés módosításáról 
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

3. Szécsény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi költségvetéséről 
szóló I. féléves beszámolója 
Előterjesztő: Rajkó Győzőné osztályvezető 

4. Előterjesztés a közfoglalkoztatással valamint a szociális földprogram pályázattal 
kapcsolatos együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

5. Előterjesztés a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása tárgyában 
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

6. Előterjesztés a 2011. augusztusában megtartandó Nagyboldog-asszonyi Szentkúti 
Búcsún való részvételről 
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

7. Előterjesztés az Országos Lungro Drom kispályás labdarúgó tornán történő 
részvételről 
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

8. Előterjesztés 2011. augusztusában Roma-rendezvény szervezésére  
Előterjesztő: Rácz Csaba József elnök 

9. Egyebek 
            

A jelenlévő képviselők a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag 
elfogadták. 
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1. Tájékoztatás Szécsény Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokról 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Horváth Róbert urat, a Polgármesteri Hivatal Építési, Műszaki és Vagyonkezelő 
Osztályának vezetőjét, hogy tájékoztassa a CKÖ képviselő-testületét az önkormányzati 
tulajdonban álló bérlakások tekintetében. 
 
Horváth Róbert osztályvezető: 
Köszöni a CKÖ ülésére történt meghívást, köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a 
jelenlévőket a Szécsény Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások tekintetében. 
Elsősorban elmondja, hogy jelenleg üresen álló bérlakás 1 db van a Hársfa út 4. szám alatti 
egyszobás, konyhás, fürdőszobás. Az ingatlan tekintetében, mint több önkormányzati ingatlan 
tekintetében is nagy problémát jelent, hogy a  korábbi lakó a lakbérhátralékát ( amely több 
100.000.- Ft ) nem rendezte sőt a közüzemi tartozások miatt a villany illetve viziközműből a 
szolgáltató kikötötte. 
A lakás bérbeadása előtt ezt a jelentős (szintén több 100.000.- Ft nagyságrendű tartozást is az 
Önkormányzatnak kell kifizetnie, mert csak így kötik vissza a szolgáltatók a közműveket. 
Bemutatja azokat a fényképfelvételeket amelyek a Rákóczi út 47, Mónus Illés út 2, illetve a 
Bartók Béla út 31. szám alatti ingatlanokról készültek. A képek alapján megállapítható, hogy 
bár az ingatlanok művelésre alkalmas kerttel rendelkeznek, azokat a bérlők nem művelik. 
A közvetlen lakókörnyezetük ápolása, rendben tartása tekintetében a bérlők nem tesznek 
semmit. Elmondja továbbá, hogy a fenti 3 ingatlan csak példaképpen mutatta be, hiszen a 
tapasztalatok szerint zömében ez a jellemzős a bérlakások tekintetében. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Elmondja, hogy nagyon nehéz helyzetbe vannak az emberek, a havi segélyekből szinte 
lehetetlen kifizetni, illetve rendezni valamennyi felmerülő költséget. 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, arra vonatkozóan, hogy akinek határozott időtartamra szóló 
lakásbérleti szerződése van és a lakbért nem fizeti , a hatályos jogszabályok értelmében a 
bérbeadó Önkormányzatnak joga van a szerződést nem meghosszabbítani. Szécsény Város 
Önkormányzat ezzel a lehetőséggel ez idáig még nem élt, de a több milliós nagyságrendű 
lakbértartozás miatt kénytelen lesz szigorúbb intézkedéseket tenni. Lehetősége van a 
kilakoltatásra is a tulajdonos Önkormányzatnak amennyiben a bérlő magatartása, illetve 
lakbér meg nem fizetése azt indokolja. A jelentős mértékű lakbér illetve közüzemi tartozások 
behajtására tett kísérletek csak nagyon kis százalékban vezettek eredményre, a tulajdonos 
Önkormányzat sem képes fizetni az elmaradt közüzemi díjakat, amelyet a lakók halmoznak 
fel. Mivel a többlakásos ingatlanok esetében általában egy főmérő került felszerelésre, ha egy 
lakó nem fizeti meg a tartozását, a főmérőt zárják el, kizárva ezzel a szolgáltatásból 
valamennyi lakót. Ezekben az esetben mindig az önkormányzat fizeti ki a hátralékokat, hogy 
a többi lakót ne érje hátrány. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Bármennyire is szeretnének az emberek, nem megfelelőek az anyagi lehetőségek, napi 
megélhetési problémákkal küzdenek. Nagy terheket ró a nagycsaládosokra a gyermekek 
nevelése, illetve iskoláztatása is. 
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Rajkó Győzőné osztályvezető: 
A pénzügyi kimutatások szerint közel 5 millió Ft kintlévőség keletkezett a meg nem fizetett 
önkormányzati bérlakások bérleti díjából. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Kéri, hogy amennyiben erre lehetőség van, az önhibájukon kívül méltatlan helyzetbe került 
családok tekintetében gyakoroljon méltányosságot az Önkormányzat. A szécsényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló eszközök segítségével 
mindent megtesz azért, hogy az érintett bérlők tekintetében segítséget nyújtson.  
Megköszöni az osztályvezető asszony, illetve az osztályvezető úr tájékoztatását, és javasolja a 
tájékoztatót a képviselő-testületnek tudomásulvételre. 
 
A jelenlévő képviselők az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások tekintetében elkészített 
beszámolót valamennyien tudomásul vették. 
 
 
2. Előterjesztés a Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetés módosításáról 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a feladatarányos támogatásra beadott pályázat sikeresen lett 
elbírálva, ennek megfelelően a CKÖ 2011. évi költségvetésében bekövetkező változásokat 
kéri megtárgyalni. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Szeretné elmondani, hogy nagyon nagy százalékban a benyújtott támogatási pályázatok 
sikertelenek voltak, a hiányosságok miatt, illetve a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása 
miatt. Ezért is tartja jelentősnek, hogy a szécsényi CKÖ tartalmilag és formailag hiánytalan 
támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. 
 
Rajkó Győzőné osztályvezető: 
Az elnyert 641.000 Ft támogatási összeg megnöveli a költségvetés bevételi, illetve  a kiadási 
oldalát. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Javasolja a módosítás elfogadását, amennyiben egyetértenek a költségvetés módosítással 
kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 9/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az elnyert feladatarányos támogatás összege miatt a CKÖ 2011. évi 
költségvetésének módosítása mellett döntött, 641 E Ft-tal emeli a 
bevételek és a kiadások összegét. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  
Felelős: elnök, elnökhelyettes  
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3. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről    

-   Szécsény Város Önkormányzatának 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató  
  
 

Rajkó Győzőné osztályvezető: 
Tájékoztatja a jelenlévőket Szécsény Város Önkormányzata 2011. I. félévi pénzügyi 
gazdálkodásról, mely a meghívó mellékletét képezte. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Javasolja a tájékoztató elfogadását, kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a 
tájékoztatóval, azt kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 10/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
jóváhagyásra javasolja Szécsény Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

Rajkó Győzőné osztályvezető: 
Tájékoztatja a jelenlévőket a 2011. I. félévi pénzügyi gazdálkodásról, mely beszámoló a 
meghívó mellékletét képezte. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a 
tájékoztatóval, azt igennel és kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 11/2011. (VIII.15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. I. félévi Cigány Kisebbségi Önkormányzat   gazdálkodásról 
szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadja. 

 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
 
4. Előterjesztés a közfoglalkoztatással valamint a szociális földprogram pályázattal 

kapcsolatos együttműködési megállapodásról. 
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Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Bárányné Márton Melinda aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet 
a közfoglalkoztatással valamint a szociális földprogram pályázattal kapcsolatos 
együttműködési megállapodásról. 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  a szociális földprogram pályázat 2011. év augusztusától a 
korábbi évektől eltérő feltételekkel pályázható meg. A szociális földprogramban szorosan 
kapcsolódik a közfoglalkoztatáshoz, és a Szécsényi Városüzemeltetési Kft. nyújtja be a 
pályázatot. A pályázati kiírás egyik feltétele a helyi CKÖ képviselő-testületével kötött 
együttműködési megállapodás. A mellékletként kiküldött előterjesztés tartalmazza az 
együttműködési-megállapodás tervezetét.  
 
Rácz Csaba József elnök: 
Javasolja az együttműködési-megállapodás elfogadását. Kéri, amennyiben egyetértenek az 
együttműködési megállapodás megkötésével, azt igennel és kézfelnyújtással jelezzék! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 12/2011. (VIII.15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a szociális földprogram támogatására a Szécsényi Városüzemeltetési 
Kft-vel történő együttműködési megállapodás megkötése mellett 
döntött. Felhatalmazza a CKÖ elnökét a megállapodás aláírására.  

 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

   Felelős: elnök, elnökhelyettes 
 
  
5. Előterjesztés a  hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása tárgyában 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Bárányné Márton Melinda aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet 
az a hátrányos helyzetű gyermekek nyári  táboroztatása tárgyában. 
 
Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. augusztusában 42 halmozottan hátrányos szécsényi gyermek táboroztatását szervezete 
meg. 
A gyermekek a napközis tábor ideje alatt különböző a szabadidős tevékenységekben, 
programokban vehetnek részt. 
A programok között szerepel a Kubinyi Ferenc Múzeumban történő múzeumlátogatás, a 
Palóc Néptánc-együttessel népi játékok, táncok tanulása, a Ligeti sportpályán sportnapon való 
részvétel. Az eMultiCoop Szövetkezet jóvoltából egész héten a gyermekek rendelkezésére áll 
az E-kamion, ahol 14 számítógépen internetes elérhetőség biztosított, illetve lehetőség van 
filmvetítésen való részvételre. 
A gyermekek étkeztetése a Rákóczi vendéglőben megoldott, ahol kétfogásos melegebédet 
biztosítunk számukra. 
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Rácz Csaba József elnök: 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a táborban 
részt vevő gyermekeket akként, hogy az aljegyző asszony segítségével 2 napon elviszi őket 
fagylaltozni. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Egyetért az elnök úrral és javasolja a költségvetés terhére 20.000.- Ft elkülönítését a fent 
említettcélra. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással 
jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 13/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. augusztusában megrendezésre kerülő hátrányos helyzetű 
gyermekek napközi táboroztatása támogatásához 20 E Ft-ot a 
kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséből biztosít.   
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

   Felelős: elnök, elnökhelyettes 
  
 
6. Előterjesztés a 2011. augusztusában megtartandó Nagyboldog-asszonyi Szentkúti 

Búcsún való részvételről 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Rácz Attila elnökhelyettest, hogy tájékoztassa a képviselő-testületat  a 2011. év 
augusztusában megtartandó Nagyboldog-asszonyi Szentkúti Búcsún való részvételről. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Elmondja, hogy az idei Búcsún részt vesznek a szécsényi CKÖ szervezésében a szécsényi 
roma zarándokok is. A zarándoklat támogatására javasolja a költségvetés terhére 75.000.- Ft 
elkülönítését. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással 
jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 14/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. augusztusában megrendezésre kerülő Nagyboldog-asszonyi 
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Szentkúti Búcsún való részvételen való támogatáshoz 75 E Ft-ot 
biztosít a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséből.   
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes 
  
 
7. Előterjesztés a 2011. augusztusában megtartandó a Országos Lungro Drom 

kispályás labdarúgó tornán történő részvételről 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Rácz Attila elnökhelyettest, tájékoztassa a jelenlévőket a labdarúgó tornán való 
részvétel feltételeiről, annak anyagi fedezetének biztosításáról. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
A kispályás labdarúgó tornán való részvétel fő célja a sport szeretetének, a hatékony, aktív 
szabadidő eltöltésének lehetőségére irányul. Javasolja a tornán való részvételt, illetve annak 
támogatását. 
  
Rácz Csaba József elnök: 
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással 
jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 15/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. augusztusában megrendezésre kerülő Országos Lungro Drom 
kispályás labdarúgó mérkőzésen történő részvétel támogatásához 100 E 
Ft-ot biztosít a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséből.   
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
 
8. Szécsényi Romanap rendezvény feltételeinek megbeszélése 

 
Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Rácz Attila elnökhelyettest, tájékoztassa a jelenlévőket a Szécsényi Romanap 
megrendezésének feltételeiről, annak anyagi fedezetének biztosításáról. 
 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
A romanap a Szécsényi Sporttelepen (ligeti sportpálya) kerül augusztus 28-án megrendezésre, 
fő célja a romák hagyományainak ápolására, a roma kultúra megismertetésének területére 
irányul.  
Fellépnek még roma hagyományőrző együttesek, továbbá a roma napon lehetőség nyílik 
szórakozási lehetőségre. Tombola, valamint büfé a rendezvény ideje alatt folyamatosan 
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rendelkezésre áll az érdeklődők számára. A rendezvény zárásaként 22 óráig roma élőzenével 
szórakoztatják a közönséget. 
A rendezvény megrendezéséhez a szükséges anyagi fedezetet a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat biztosítja, mely összeg egy részét 200.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésből 
kívánják fedezni, valamint az ilyen irányú pályázatból befolyó bevételekből.  
A költségvetésben megjelölt, rendelkezésünkre álló, felhasználható pénz, az útiköltség illetve 
az egyéb rendezvények költségek levonása után fennmaradó részéből kívánjuk biztosítani a 
rendezvény anyagi jellegű kiadásait. 
 
Rácz Csaba József elnök: 
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással 
jelezzék! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. augusztus 28.-án a Szécsényi Romanap elnevezéssel 
rendezvényt szervez. 
A rendezvényhez szükséges anyagi fedezetet, 200 E Ft-ot a képviselő-
testület a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséből 
biztosítja.   
Felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésére. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

 
 
9.  Egyebek 
A Mikulás-ünnepség feltételeinek megbeszélése 
 
Rácz Csaba József elnök: 
A Szécsényi Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testülete december hónapban a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára Mikulás ünnepség szervezését tervezi. A rendezvény 
megrendezéséhez a szükséges anyagi fedezetet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat biztosítja, 
mely összeget 97.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésből kívánják fedezni.  
 
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással 
jelezzék! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 17/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 
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Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2011. decemberében Mikulás-ünnepség elnevezéssel rendezvényt 
szervez. 
A rendezvényhez szükséges 97 E Ft anyagi fedezetet a képviselő-
testület a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséből 
biztosítja.   
Felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésére. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

 
 
Mivel több hozzászóló nem volt, Rácz Csaba József elnök megköszönte a jelenlévők munkáját, 
és az ülést 12.30 órakor bezárta. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 


