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Készült: 2013. október 02-án 13.00-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 
Rajkó Győzőné pénzügyi osztályvezető 

 Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 
 

 
Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és azt 13 óra 00 perckor megnyitja. 
 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
NAPIREND:  

Tárgy 
 

 

1. Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani 
Intézményhálózat pályázata 

 

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  
 

Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat 
pályázata 
 

Rácz Csaba József elnök elmondja, hogy a 2013. szeptember 11. napján megtartott 
testületi ülésen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról kellett nyilatkozni, hogy egy személyt szeretne foglalkoztatni a nemzetiségi 
önkormányzat, melyre a pályázó a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási 
Módszertani Intézményhálózat.  

Mivel a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani 
Intézményhálózat kérelmére indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás 
ügyében folytatott eljárást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltsége megszüntette, ezért a Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat határozatát vissza kell hogy vonja. 

Javasolja, hogy a 2013. szeptember 11-i testületi ülésen hozott határozat kerüljön 
visszavonásra, mert az egy fő foglalkoztatását saját önkormányzatunk kívánja 
alkalmazni, melyre a pályázatot az önkormányzatunk fogja benyújtani. 

 

A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 35/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. szeptember 11. napján hozott  34/2013. (09.11.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 

II.  NAPIRENDI PONT  
 
Egyebek 

 
 

Rácz Csaba József elnök  elmondja, hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata szükséges és a mostani jogszabályoknak megfelelően kell aktualizálni.  
 
 



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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 36/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
értelmében a 10/2006. (X.16.) számú határozattal elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és 
helyette a a 36/2013. (10.02.) számú Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  36/2013. 
(X.02.) számú a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló határozatot fogadja el. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 

Rácz Csaba József elnök elmondta, hogy  a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó 
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatás támogatási  kérelem tárgyában 
benyújtandó pályázatban határozatot kell hozni egy fő foglalkoztatására.  
 
 
A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 37/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó 1 fő 
foglalkoztatására közfoglalkoztatási kérelmet nyújt be napi 8 órás 
munkaidőben takarító-karbantartó munkakörre 2013. október 15. 
napjától 2013. december 31. napjáig történő alkalmazására.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 
 

Rácz Csaba József elnök:  A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó közfoglalkoztatásban történő 
foglalkoztatás támogatási  kérelem tárgyában nyilatkozni kell, hogy az általunk  
megvalósított közfoglalkoztatásban hatósági engedély köteles tevékenységet 
kívánunk-e folytatni, valamint rendelkezünk-e a tevékenység végzéséhez szükséges 
hatósági engedéllyel. 
 



Továbbá nyilatkozatot kell benyújtani, hogy az önkormányzatunk által megvalósított 
közfoglalkoztatásban a megvalósítani kívánt tevékenység: Az önkormányzati törvény 
szerint kötelezendően ellátandó feladat, vagy az önkormányzat döntése alapján önként 
vállalt feladat, illetve a 2011. évi CVI. Tv. 1§.(2) bekezdésében foglalt feladat. 
Az önkormányzat önként vállalt feladata esetén rendelkeznünk kell a képviselő testület 
erre vonatkozó döntésével. 
A képviselőtestület erre vonatkozó döntését a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez legkésőbb 2013. október 
10. napjáig benyújtja.  
 
 
A fentiek után képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 38/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete által beadásra kerülő 1 fő takarító-karbantartó 
munkakörben történő közfoglalkoztatásához nyilatkozik hogy a 
megvalósítani kívánt tevékenység önként vállalt feladatnak 
minősül. 
A képviselőtestület erre vonatkozó döntését a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségéhez legkésőbb 2013. október 10. napjáig benyújtja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 
 

Rácz Csaba József elnök: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó közfoglalkoztatásban történő 
foglalkoztatás támogatási  kérelem tárgyában törzskönyvi kivonat megkérésére is 
szükség van. 
 

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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 39/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza az önkormányzat elnökét, Rácz Csaba 
Józsefet, hogy a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi kivonatot 
a közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatás támogatási  kérelem 
beadása céljából kérje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 



 
Rácz Csaba József elnök: A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások esetében a 
Belügyminisztérium részéről elvárásként jelentkezik, hogy a hatósági szerződés 
aláírásával a kedvezményzett kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatást 
elkülönített alszámlán kezeli. 
A közfoglalkoztatási támogatás iránti kérelem benyújtása előtt gondoskodni kell a 
számlavezető pénzintézetünknél egy közfoglalkoztatási támogatásokat kezelő (fogadó) 
célú alszámla megnyitásáról. 

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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 40/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete gondoskodik a számlavezető pénzintézetnél egy 
közfoglalkoztatási támogatásokat kezelő (fogadó) célú alszámla 
megnyitásáról. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 

Rácz Csaba József elnök elmondta, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó 
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatás támogatási  kérelem tárgyában, 
amennyiben a feltételeket nem tudjuk teljesíteni határidőben, akkor Szécsény Város 
Önkormányzatával megállapodást kötünk 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására. 

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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 41/2013. (10.02.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez benyújtandó 
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatás támogatási  kérelem 
tárgyában a foglalkoztatást megelőzően 2013. október 10. napjáig a 
kérelem benyújtásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, 
úgy megállapodást köt Szécsény Város Önkormányzatával 1 fő 
foglalkoztatására  napi 8 órás munkaidőben takarító-karbantartó 
munkakörben 2013. október 15. napjától 2013. december 31. 
napjáig történő alkalmazására. 
 
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 13 óra 55 perckor bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 Rácz Attila        Rácz  Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 

 
 

 
 


