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Készült: 2013. április 29-én 9.00-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 tag 
 dr. Bagó József jegyző 

Rajkó Győzőné pénzügyi osztályvezető 
 Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 

 
 
Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és azt 9 óra 00 perckor megnyitja. 
 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
NAPIREND:  

Tárgy 
 

 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
teljesítéséről 

 

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról 

 

Egyebek   

 

Rácz Csaba József elnök: 

Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévőket, hogy amennyiben a 
napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
 
 
A napirendi pontok megtárgyalását a jelenlévő képviselők egyhangúan elfogadták. 
 



 
 

I. NAPIRENDI PONT  
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
 
Rácz Csaba József: 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját határozatában alkotja meg 
költségvetését, és fogadja el annak teljesítését. Az önkormányzatnak minden 
negyedévben költségvetési és mérlegjelentési kötelezettsége van. Ezekkel az adatokkal 
egyezően az elnöktájékoztatást ad képviselő-testület részére a költségvetési 
előirányzatok teljesítéséről. 
 
A nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási módosított előirányzata 1.440 E Ft. A 
bevételek teljesítése 1.440 Ft., a kiadások teljesítése 1.435 Ft. 2012. december 31-én a 
fizetési számla egyenlege 5 E Ft. Átfutó tételek összesen: 49 E Ft. 
 
Az önkormányzat ebben az évben állami támogatást és feladatalapú támogatást, 
valamint a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattól pályázati támogatást kapott. 
A bevételek felhasználása rendezvények dologi kiadásaira és a nemzetiségi 
önkormányzat tagjainak a működéssel kapcsolatos feladatok ellátása miatt útiköltségre 
történt.  
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Rácz Csaba József elnök kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a fent 
elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 28/2013. (04.29.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót 
a szöveges előterjesztésnek és az 1. számú mellékletnek 
megfelelően megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 
 



 
II.     NAPIREND  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
Rácz Csaba József elnök:  
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját határozatában alkotja meg 
költségvetését, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.  A költségvetés 
készítésének első szakasza a tervezési irányelvek meghatározása, a koncepció 
elkészítése. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 24. 
§ (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az 
önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott 
november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a 
jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal 
megalapozottabb, átgondoltabb, és kellő időben előkészített legyen. A koncepcióban 
elsősorban az önkormányzat működésével kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli 
irányokat szükséges maghatározni. 
 
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján 2013. évre az állami támogatás összege 221.833 Ft. 
2014. évben valószínűleg nagy változás nem fog történni a nemzetiségi 
önkormányzatok finanszírozási stratégiájában, így a bevételek, azaz állami támogatás 
tekintetében hasonló évre számíthatunk, mint 2013-ban. A kiadások sem sokban 
fognak eltérni az eddig teljesített összegektől.  
 
Nemzetiségi önkormányzat továbbra is önálló fizetési számlát vezet és az önállóan 
megalkotott költségvetése szerint gazdálkodik, bevételeit működési célra fordíthatja és 
az állami támogatást időarányosan használhatja fel. Tevékenységét a roma nyelv 
ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának 
megőrzése érdekében végzi, részt vesz a helyi közügyek intézésében. A működési 
feltételeinek biztosításához pályázati források feltárására törekszik. 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
 
A fentiek után a képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
 
 
 
 



 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 29/2013. (04.29.) számú határozata 
 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2014. évi költségvetési koncepció tervezetét 222 E Ft 
bevételi és 222 E Ft kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag 
elfogadja azzal, hogy a működés finanszírozására pályázati 
forrásokat kell felkutatni. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 

 
III.     NAPIRENDI PONT  
 
Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
 

Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelő osztály vezetője: 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját határozatában alkotja meg 
költségvetését, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 2012. évtől nem része Szécsény Város 
Önkormányzata költségvetésének. A Nemzetiségi Önkormányzat javaslatait azonban 
meg kell kérni, a költségvetés teljesítéséről tájékoztatást kell adni a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselőinek. 
 
Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi beszámolóját a melléklet szerint ezúton 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi beszámoló megtárgyalását és a 
határozati javaslat elfogadását!  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 30/2013. (04.29.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és 
elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 



 
IV. NAPIREND  PONT  
 
Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 

 
A fentiek után Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztály vezetője elmondta, 
hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját határozatában alkotja 
meg költségvetését, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. A 
Nemzetiségi Önkormányzat javaslatait meg kell kérni, a költségvetés tervezéséről 
tájékoztatást kell adni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek. 
 
Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját a melléklet 
szerint ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 
A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 31/2013. (04.29.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepcióját megismerte és elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 

  

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József elnök megköszönte az 
ülésen való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 09 óra 20 perckor bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 Rácz Attila        Rácz Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 

 
 

 
 


