
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: 2013. december 12-én 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 
 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:  

 
 

 

1. EMET pályázat Rácz Csaba József 
          elnök 

2. Mikulás rendezvény Rácz Csaba József 
          elnök 

3.  Egyebek Rácz  Csaba József 
          elnök 

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  
 

EMET pályázat benyújtásáról tájékoztató 
 
 
 
Rácz Csaba József: 
 
Tájékoztatást adott arról, hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „nyelvi 
környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és 
olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatására”. 
A pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-14 
Célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek 
bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos 
történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi 
programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott 
tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi 
hitéleti táborok megvalósítása révén. 

 
 
 

II.     NAPIRENDI PONT  
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Mikulás-rendezvénye” 
 
 
Rácz Csaba József elnök:   
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2013. december 06. napján a Kossuth-Ligetben 
megrendezésre került a Mikulás-rendezvény.  
A rendezvényen jelen voltak  Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete valamint azon önkormányzatok, szervezetek, akikkel 
megállapodása van az nemzetiségi önkormányzattal. A megkötött megállapodásokat 
az önkormányzatok, szervezetek  továbbra is határozatlan ideig fenntartják velünk. 
 
 
 

III.  NAPIRENDI PONT  
 

Egyebek 
 
Rácz Attila: 

 
Említést tett arról, hogy a Szécsény Város Önkormányzata, valamint a  Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
segítségével sikerült elhelyezni kb. 200 főt téli közmunkára, képzésre, melyet 
megköszönnek. 



 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József elnök megköszönte az 
ülésen való részvételt, a jelenlévők 2013. évi munkáját, és az ülést 13 óra 45 perckor 
bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 Rácz Attila        Rácz Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 

 
 


