
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: 2013. január 10-én 14.00-kor, a Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal  hivatali helyiségében tartott, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat soron következő üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Horváth Imre László képviselő 
 Stayer László polgármester 
 Debreiné Szabó Zsuzsanna megbízott jegyző 
 Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztályvezető 
 Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 
 

Rácz Csaba József elnök: 

 
Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy 3 
fővel az ülés határozatképes, és azt 14 óra 00 perckor megnyitja. 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
NAPIREND:  
 
 

1. Közmeghallgatás 
2.  Start program megbeszélése 
3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
4. Egyebek 

 
 

Rácz Csaba József elnök: 

Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő tagjait, hogy amennyiben a 
napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
Rajkó Győzőné jelezte, hogy az egyebek napirendben szeretne szót kérni. 
 
A napirendi pontok megtárgyalását a jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadták. 
 
Rácz Attila szót kért az egyebek napirendhez kapcsolódóan Rácz Csaba József 
elnöktől. 
 



Rácz Attila elmondta, szeretné közzé tenni, hogy meg lett hirdetve egy szociális ápoló 
képzés, ami 10 hónapos tanfolyam keretében indulna. Radics Kinga országos 
munkatársuk lesz, és Ő lesz az, aki a tanfolyamokat indítja. Ez a képzés kb. 100 
embert érintene, ha elindul. A feladatalapú pályázatok megírása és elbírálása után 
technikai változások is fognak történni. Sok munkalehetőség lesz.  
Igyekeznek eleget tenni arra vonatkozóan, hogy minél több lehetőség legyen.  
Az Országos Roma Önkormányzat a munkaügyi központ által regisztrált embereket 
fogja segíteni, a munka világába történő visszatéréssel. Ehhez igénybe szeretnék venni 
a hivatalban található volt irodájukat, és továbbra is szeretnék megoldani az emberek 
problémáját. 
Az együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban elmondta, hogy újakat kell kötni. 
Továbbá bejelentette, hogy ez év karácsonyára szeretnének ünnepséget rendezni, 
amihez kérik az Önkormányzat segítségét. 

Rajkó Győzőné 

Érdeklődött a képzések iránt, valamint a képzési költségekről. Kérdezte, hogy 
működésre lesznek-e költségek? Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzat embereket nem foglalkoztathat. Ha jól értelmezte, akkor segítséget kap 
a nemzetiségi önkormányzat a pályázatok megírásához, részt vesz az emberek 
toborozásában. 

A megállapodásokkal kapcsolatban elmondta, hogy jelentős változások nem lesznek 
csak a hivatal új neve végett. A polgármesteri hivatal új megnevezése: Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatal, ezért érinti majd a megállapodásokban történő 
változásokat. Ezeket majd határozattal el kell fogadni, valamint a saját 
költségvetésüket is határozattal kell majd elfogadni. 

Tájékoztatta az ülésen megjelenteket, hogy a feladatalapú támogatásoknál fogjuk az 
előirányzatokat változtatni. 

Stayer László polgármester megköszönte az ülésre való meghívást. A startmunka 
programmal kapcsolatosan elmondta, hogy elsősorban szécsényieket szeretnének 
foglalkoztatni. A munkaügyi központban kb. 400 fő regisztrált munkanélküli 
embereknek a startmunka programban való részvételét, szeretnénk megvalósítani. 
Bevonni minél több embert. Sajnos még nincs pályázati kiírás, de amennyiben ez 
megtörténik, meg kell beszélni, miben kívánunk részt venni. Ebben a programban 
dolgozni kell! Szécsényért! (Utak, járdák, ingatlanok felújítása stb.) 

Továbbá megköszönte, hogy részt vehetett az ülésen, és 14 óra 25-kor fontos 
elfoglaltságra való hivatkozással az ülésről távozott. 

Debreiné Szabó Zsuzsanna  

Tájékoztatta a megjelenteket a 2013-as év elejei változásokkal kapcsolatban, melyben 
kérte a testületet, hogy a lakosságot tág körben tájékoztassák arról, hogy Szécsény 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Hollókő Község Önkormányzata 



Képviselő-testülete megállapodást kötött, hogy 2013. január 1-jétől közös 
önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn. 

A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 
A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének megnevezése: 
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hollókői Kirendeltsége  
Székhelye: 3176 Hollókő, Kossuth út 74. 

(A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése, az ügyintézők neve és 
elérhetősége a honlapon folyamatosan javításra kerül.) 

Valamint 2013. január 1-től számos, korábban a polgármesteri hivatalban intézhető 
ügy átkerül az év elején felálló járási hivatalhoz: 

A járási hivatalhoz kerül: 
 

Szociális 
támogatások 

időskorúak járadéka, alanyi jogon járó ápolási díj és közgyógyellátás, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, menekült oltalmazott és 
menedékes személyek támogatása, hadigondozással kapcsolatos ellátások 

Gyámügyek minden ügy átkerül 

Okmányügyek és 
népesség-
nyilvántartás 

minden ügy átkerül: személyazonosító-és lakcímigazolvány, vezetői 
engedély, úti okmányok igénylése, jármű forgalomba helyezés, ideiglenes 
forgalomból kivonás, rendszámtábla pótlása, elveszett forgalmi és 
törzskönyv pótlása 

 

Az önkormányzat hivatalánál marad: 
 

Szociális 
támogatások 

önkormányzati rendelet alapján megállapított közgyógyellátás és ápolási 
díj, gyermekvédelmi támogatások, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása, adósságkezelési szolgáltatás 

Kérte, a türelmet a járások kialakítása végett, és közölte, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzat irodája rövid időn belül kiürítésre kerül, és számukra rendelkezésre fog 
állni. 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József megköszönte az ülésen 
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 14.30-kor bezárta. 

k.m.f. 
 
 

Rácz Csaba József 
elnök 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

 


