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Készült: 2013. szeptember 11-én 11.00-kor, a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tartott, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat soron következő üléséről. 
 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 

Rácz Julietta tag 
Horváth Imre tag 

 Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 
 

 
Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és azt 11 óra 00 perckor megnyitja. 
 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
NAPIREND:  

Tárgy 
 

 

1. 2013. évi félévi beszámoló  
2. 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  
 
2013. félévi beszámoló 

 
 
Rácz Csaba József elnök: 
 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kiküldött előterjesztés alapján szavazásra 
bocsájtja a Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítésől szóló tájékoztató 
elfogadását.  
Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 33/2013. (09.11.) számú határozata 
 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót 
a szöveges előterjesztésnek és az 1. számú mellékletnek 
megfelelően megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 

Rácz Csaba József a továbbiakban tájékoztatást nyújtott az előző ülésen elfogadott 
romanappal kapcsolatosan, hogy a 2013. július 06. napján megtartott magyargéci 
napon részt vettek, valamint az augusztus közepén megtartott országos labdarúgó 
tornán, ami Siófokon került megrendezésre. 

Rácz Csaba József elmondta, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve 
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról nyilatkozatot kell kitölteni, mert egy személyt 
szeretnének foglalkoztatni, melyre a pályázó a Roma Nemzetiségi Kulturális és 
Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat. A foglalkoztatás 2013. szeptember 01. 
napjától 2013. december 31. napjáig szól. 

Valamint tájékoztatást nyújtott a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatási 
kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatására. 

 

 



 

 

A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 34/2013. (09.11.) számú határozata 
 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról nyilatkozatot 
elfogadja, és hozzájárul egy fő foglalkoztatásához. 
 
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 25 perckor bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 Rácz Attila        Rácz  Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 

 
 

 
 


