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Készült: 2013. december 05-én 13.00-kor, a Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal hivatali helyiségében tartott, Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött testületi 
üléséről. 
 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 

Rácz Julietta tag 
Horváth Imre tag 
dr. Ludvai Dezső rendőrkapitány 

 dr. Bagó József jegyző 
 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. 
 

1. Közmeghallgatás 
2. Egyebek  

 

Rácz Csaba József elnök: 

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

I. NAPIRENDI PONT 
Közmeghallgatás 

 
Rácz Csaba József elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hatályos jogszabályok 
értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak évente minimum egyszer 
közmeghallgatást kell tartaniuk. Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 
mai napra tűzte ki a közmeghallgatást, az előírásoknak megfelelően hirdetmény útján 
tájékoztattuk a lakosságot, valamint megjelentettük Szécsény Város honlapján, illetve 
a helyi kábel tv-ben. 
 



Dr. Ludvai Dezső megköszönte a meghívást, elmondta, hogy a fent elhangzottakhoz 
részéről nincs észrevétel, indítvány. 
 
Rácz Attila megemlítette, hogy a rendőrséggel jó partner kapcsolatuk van, csak 
dícsérni tudja a városi rendőrkapitányság dolgozóinak munkáját, hogy mennyire 
kitünő munkát végeznek. 
 
Dr. Ludvai Dezső az előtte szóló véleményét megköszöni a kollégái nevében is. 
 
A közmeghallgatáson a meghívottakon kívül más jelenlévő nem volt. 
 
 
 

II.  NAPIRENDI PONT  
           Egyebek 

 
 
Rácz Attila továbbá elmondta, hogy a Szécsény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat egész évben megpróbált együttműködni a hivatalokkal is. Köszönetét 
szeretné kifejezni a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak. Véleménye 
szerint szintén jó kapcsolat van közöttük. 
 
Horváth Imre  a jövő évi finanszírozással kapcsolatosan érdeklődött. 
 
Dr. Bagó József jegyző elmondta, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatnak 
önkormányzatnak feladatarányos támogatásként működési költségvetési támogatás és 
feladatalapú költségvetési támogatás nyújtható. 
 
A működési költségvetési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzat esetében a 
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire 
nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adata. 
 
A települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési 
támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás 
összegének 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 
harminc, illetve legfeljebb ötven, 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a 
településen meghaladja az ötvenet. 
 
A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelőző 
tizenkét hónapban (a továbbiakban: támogatási időszak) működési költségvetési 
támogatásban részesülő és működő települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi 
nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján 
nyújtható.  
 
Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és 
területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely 
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi 
ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és 



b) – ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt 
képviselő-testületi ülés egyikén került sor –, a közmeghallgatásról készült 
jegyzőkönyvet 
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de 
legkésőbb január 5-éig benyújtja. 
A  határnap elmulasztása jogvesztő. 
 
Horváth Imre  megköszönte a részletes tájékoztatást, továbbá elmondta, hogy a 
közmunkaprogramban megvalósuló képzéseknek örül. 
 
Rácz Julietta elmondta, hogy 5 képzés indult. – gyertyaöntő – konyhai kisegítő – 
rendezvényszervező -  parkgondozó – alap kompetencia 3 csoportban 
Ezeket a képzéseket Ő is jónak tartja. 
 
Dr. Bagó József jegyző tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az elindult startmunka 
tovább folytatódik. 

  

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József elnök megköszönte az 
ülésen való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 14 óra 20 perckor bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 Rácz Attila        Rácz Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 

 
 


