
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2011. december 30-án 10.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 
Haynald Lajos tanácskozótermében tartott, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselı-testületének soros ülésérıl. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Rácz Julietta képviselı 

Horváth Imre László képviselı 
 Rajkó Gyızıné pénzügyi osztályvezetı 
 Bárányné Márton Melinda aljegyzı 
  
 

Rácz Csaba József elnök: 

Köszönti a jelenlévıket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 10.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
 
NAPIREND: 
1.  A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti 

Fıosztályának a kisebbségi önkormányzatok mőködésének törvényességi 
ellenırzésének tapasztalatairól szóló beszámoló ismertetése 
Elıterjesztı: Bárányné Márton Melinda aljegyzı 
(A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag a meghívó mellékleteként 

kipostázásra került) 

2. A Szécsényi CKÖ képviselı-testületének 2012. I. félévi évi munkaterve 
Elıterjesztı:  Rácz Csaba elnök 
(A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag a meghívó mellékleteként 

kipostázásra került) 

3. A Szécsényi CKÖ képviselı-testületének 2011 évi mőködésérıl szóló 
beszámoló 

Elıterjesztı: Rácz Csaba elnök 
(A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag a meghívó mellékleteként 

kipostázásra került) 

 

Rácz Csaba József elnök: 

Felkéri a CKÖ jelenlévı tagjait, hogy amennyiben a napirendi pontok tárgyalásával 
egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A napirendi pontokat a jelenlévı képviselık egyhangúan elfogadták. 
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1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti 
Fıosztályának a kisebbségi önkormányzatok mőködésével kapcsolatos 
törvényességi ellenırzésének tapasztalatairól szóló beszámoló ismertetése 
 

Rácz Csaba József elnök: 

Felkéri Bárányné Márton Melinda aljegyzı asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévıket 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti 
Fıosztályának a kisebbségi önkormányzatok mőködésével kapcsolatos törvényességi 
ellenırzésének tapasztalatairól szóló beszámoló tekintetében. 

Bárányné Márton Melinda aljegyzı: 

Köszönti a megjelenteket, és az alábbiakról tájékoztatja a CKÖ jelenlevı tagjait. A 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya 
a kisebbségi önkormányzatok mőködésének törvényességi ellenırzésérıl összefoglaló 
tájékoztatót készített. 
A tájékoztatót a TOR/483-1/2011. számon dr. Muzsnay Ágnes fıosztályvezetı 
asszony eljutatta Szécsény Város Jegyzıjének, és egyben kérte, hogy az abban 
foglaltakról a kisebbségi önkormányzat tagjait ismertesse. 
A napirendi pont mellékleteként írásban a képviselık megkapták a kisebbségi 
önkormányzatok 2011. évi mőködésérıl szóló tájékoztató másolati példányát teljes 
terjedelemben. 
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az ellenırzés során nagy hangsúlyt fektettek a 
kormányhivatal munkatársai a kötelezı határozatok megalkotására, a szervezeti és 
mőködési szabályzatok felülvizsgálatára, a munkatervek meglétére, 
közmeghallgatások megtartására, a kisebbségi önkormányzatok kultúra és 
hagyományápolása, valamint a kisebbségi nyelvhasználata terén tett intézkedésekre. 
Összességében az ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a kisebbségi 
önkormányzatok mőködésük során a jogszabályoknak való megfelelésre törekednek, a 
törvényességi észrevételeket elfogadják, és a törvényes mőködés biztosítása érdekében 
a kormányhivatallal együttmőködnek. Ugyanakkor gyakori, hogy aktivitásuk csekély 
és döntéseik, tevékenységük hatékonysága alacsony. 
Kéri, hogy, amennyiben kérdésük van a fentiek ismeretében, tegyék fel, melyekre 
szívesen válaszol, illetve véleményük van, azt ismertessék. 

Rácz Csaba József elnök:  

Szeretné elmondani, hogy megköszöni Szécsény Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselı-testületének valamennyi tagja nevében  a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya által a kisebbségi 
önkormányzatok mőködésének törvényességi ellenırzésérıl összefoglaló tájékoztató 
elkészítését. El kívánja mondani, hogy nagyon alaposnak illetve széleskörőnek tartja a 
beszámolót, mely minden kisebbségi önkormányzat képviselı-testület munkáját és 
mőködését segíti. 
Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben nincs kérdésük és hozzászólásuk, 
valamint észrevételük és egyetértenek a fent elhangzottakkal, illetve tájékoztatót 
elfogadják, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
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A képviselı-testület a tájékoztatót – 4 igen szavazattal – elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 25/2011.(XII.30.) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya által a kisebbségi 
önkormányzatok mőködésének törvényességi ellenırzésérıl 
összefoglaló tájékoztatót megismerte, és a tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidı: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelıs: elnök, elnökhelyettes  
 

 
2. A Szécsényi CKÖ képviselı-testületének 2012. I. félévi évi munkaterve 

Elıterjesztı: Rácz Csaba Jószef elnök 
 

Rácz Csaba József elnök: 

A Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. I. félévi 
munkatervére tett javaslatot írásban megkapta, szóbeli kiegészítésként el kívánja 
mondani, hogy a munkatervre tett javaslat elkészítése során nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy Szécsény Város Önkormányzata képviselı-testületének 2012. I. félévi 
munkatervével összhangba kerüljön a CKÖ I. félévi munkaterve. Többek között   a 
kötelezı határozatok megalkotására, a munkatervek meglétére, közmeghallgatások 
megtartására, a kisebbségi önkormányzatok kultúra és hagyományápolása, valamint a 
kisebbségi nyelvhasználata terén szükséges  intézkedésekre. 
Kéri a jelenlévıket, hogy fentiek ismeretében, amennyiben kérdésük, illetve 
véleményük, hozzászólásuk van, azokat ismertessék, illetve tegyék fel, melyekre 
szívesen válaszol. 

Rácz Attila elnökhelyettes: 

Úgy ítéli meg, hogy a CKÖ 2012. I. félévi munkaterve tartalmazza azokat a kötelezıen 
tárgyalandó elıterjesztéseket, amelyeket jelenleg a képviselı-testület ismer, újabb 
megvitatandó elıterjesztések esetében pedig van mód azok napirendre történı 
felvételére. 
Javasolja elfogadásra a munkatervet. 

Rácz Csaba József elnök:  

Kéri a Képviselı-testület tagjait, amennyiben nincs több kérdésük, valamint 
észrevételük és elfogadják a munkaterv tervezetét, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
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A képviselı-testület a 2012. I. félévi munkatervet – 4 igen szavazattal – elfogadva az 

alábbi határozatot hozta: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselı-testülete 26/2011.(XII.30.) számú határozata: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a 2012 I. félévi munkatervét az elıterjesztésnek 
megfelelıen elfogadja.  
 
Határidı: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelıs: elnök, elnökhelyettes  
 
 
3. A Szécsényi CKÖ képviselı-testületének 2011 évi mőködésérıl szóló 

beszámoló 
Elıterjesztı: Rácz Csaba József elnök 

 

Rácz Csaba József elnök:  

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Szécsény Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évben 6 alkalommal ülésezett, az ülések 
minden esetben határozatképesek voltak, a képviselı-testület munkáját Bárányné 
Márton Melinda aljegyzı segítette a Polgármesteri hivatal részérıl. Rendkívüli 
képviselı-testületi ülés összehívására 2011-ben nem került sor. 
 
A képviselı-testület munkája során nagy hangsúlyt fektetett a kötelezı határozatok 
jogszerő és határidıben történı megalkotására, a 2011. I., illetve II. félévi 
munkatervének elkészítésére, a közmeghallgatás megtartására, a kisebbségi 
önkormányzatok kultúra és hagyományápolása és a kisebbségi nyelvhasználat 
erısítésére. Ennek érdekében a képviselı-testület több alkalommal rendezett roma-
napot ahol a roma kultúra illetve hagyományok ápolása illetve azok felkutatása és 
bemutatása mellett lehetıség nyílott a kisebbségi közösségnek a nyelv felelevenítésére, 
illetve használatára. 
 
A képviselı-testület egy alkalommal a cigány kisebbségi önkormányzat képviselı-
testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson jelen 
voltak az érdeklıdı állampolgárok mellett a Szécsényi Rendırkapitányság dolgozói, 
Szécsény város alpolgármestere, aljegyzıje és pénzügyi osztályvezetıje. A 
közmeghallgatáson több olyan kérdés hangzott el, amelyben a Képviselı-testület 
tagjai, illetve a hivatal és a rendırkapitányság dolgozói segítséget tudtak nyújtani, 
illetve választ tudtak adni. 
 
Nyáron, az iskolai nyári szünetben, Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-
testületének szervezésében sort került 42 hátrányos helyzető gyermek egy hetes nyári 
táboroztatására. A CKÖ képviselı-testülete a rendelkezésére álló lehetıségeihez 
mérten támogatta a kezdeményezést. A képviselı-testület tagja, Rácz Julietta egész 
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héten részt vállalt a gyerekek felügyeletében, melyen belül igyekezett megismertetni 
ıket a hagyományos népi játékokkal, illetve néptánc tanításban is részt vett. A 
képviselı-testület tagjai, két alkalommal, ebéd után meghívták a táborban résztvevı 
gyerekeket egy közös fagylaltozásra és beszélgetésre a történelmi városközpontban. 
 
Elsısorban a hátrányos helyzető, nehéz körülmények között élı gyermekek részére 
rendezett Mikulás-ünnepséget a Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 2011. decemberében. A rendezvény fı célja, hogy a hátrányos 
helyzető, illetve nehéz körülmények között élı gyermekek számára is lehetıség 
nyíljon a közös ünneplésre. A rendezvény keretében mősorral, illetve kis ajándékkal 
kedveskedtek nekik. 
 
A Képviselı-testület elnöke a képviselı-testülettel egyetértésben jelentısen 
hozzájárult ahhoz, hogy a tartós munkanélkülieket munkához juttassa. Megállapodás 
útján a Vízügyi Igazgatóság által szervezett közmunkában való részvétel lehetıségével  
– mely elsısorban patakmeder tisztítás, partszakaszok bozótmentesítése volt – több 
olyan aktív korú munkavállalót sikerült bevonni a mindennapi munkába, akik hosszú 
idı óta nem tudtak elhelyezkedni a munkaerıpiacon. 
 
A Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a megye területén 
több kisebbségi önkormányzattal illetve a Szécsényi Rendırkapitánysággal, Szécsény 
Város Önkormányzata Képviselı-testületével, a II. Rákóczi Ferenc összevont oktatási 
intézménnyel kötött együttmőködési megállapodást. Az együttmőködési 
megállapodások kölcsönösen elismerik és segítik a közös munkát. 
 
A megyei cigány kisebbségi önkormányzattal a képviselı-testület elnökhelyettese, 
Rácz Attila tartja a közvetlen munkakapcsolatot, melyrıl elmondható hogy mindkét fél 
számára kölcsönösen, egymás munkáját segítve és támogatva jó együttmőködést 
sikerült kialakítani. 
 
Összességében a 2011. évi beszámoló elkészítés során megállapítható, hogy a 
kisebbségi önkormányzat mőködése során a jogszabályoknak való megfelelésre 
törekedett, a törvényességi észrevételeket elfogadta, a törvényes mőködés biztosítása 
érdekében a kormányhivatallal együttmőködött. A térségi kisebbségi 
önkormányzatokkal, a helyi önkormányzattal, rendırkapitánysággal illetve oktatási 
intézménnyel jó munkakapcsolatot alakított ki. 
A lehetıségeihez mérten nagy hangsúlyt fektetet a roma kultúra ápolásának, 
hagyományainak megismertetésére, valamint a roma nyelvhasználat minél szélesebb 
körben történı használatára. 
 
Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben nincs kérdésük és észrevételük, és 
egyetértenek a fent elhangzottakkal, illetve tájékoztatót elfogadják, úgy azt 
kézfelnyújtással jelezzék. 
 

(Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt a jelenlévı képviselı-testületi tagok részérıl) 
 

A képviselı-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a beszámolót elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 
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Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 27/2011.(XII.30) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a képviselı-testület 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogta. 
 
Határidı: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelıs: elnök, elnökhelyettes  
 

 

Rácz Csaba József elnök, mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, megköszöni a 
jelenlévık részvételét, és az ülést 12.00 órakor bezárja. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 


