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Készült: 2014. január 31-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 
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. 
 

Napirendi pontok:  

   
1. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések  

 
 

2. Roma Rendezvény támogatása 
 

 

3.  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  
 
 

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 
 
 
Rajkó Győzőné elmondta, hogy 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 
tervezési szakaszában egyeztetni kell a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőivel. 
 
Szécsény Város Önkormányzata költségvetését ezúton előterjeszti a  Tisztelt 
Képviselő-testület elé.  
A költségvetési tervezet szöveges és táblázatos formában megtalálható Szécsény 
Város honlapján is. 
 
Kéri a Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalását és a 
határozati javaslat elfogadását!  
 
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 1/2014. (I.31.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
tervezetét megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  NAPIRENDI PONT  
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

 

Rácz Csaba József elnök elmondta, hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata saját határozatában alkotja meg költségvetését, melyet a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke hagy jóvá. A nemzetiségi önkormányzat az önállóan megalkotott 
költségvetése szerint gazdálkodik, bevételeit működési célra fordíthatja és az állami 
támogatást időarányosan használhatja fel. A közpénzek felhasználásáért az elnök a 
felelős, melyet az Állami Számvevőszék szigorúan ellenőriz.  
 
Ha a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és 
zárszámadással, vagy nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, úgy az állami 
támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. Az elnök a felelős az állami támogatás 
időarányos felhasználásáért. 
 
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 
volt, 2014. évre a működési költségvetési támogatás összege: 271.710,-Ft  
Ennek támogatási kölcsönünk visszafizetése utáni felhasználását a dologi kiadások 
között, belföldi kiküldetésre terveztük meg. 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évben pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyet 2014. január 8-án bíráltak el. A nemzetiségek 
nyelveinek ápolásához, a kulturális hagyományok szellemi és tárgyi örökségének 
megőrzéséhez ezzel is hozzájárul a Kormány. Ezt támasztja alá az 
önkormányzatunknak megítélt 130 E Ft-os pályázati támogatási összeg is. 
Költségvetésünkben ennek felhasználását a dologi kiadások között szakmai jellegű 
kiadásokra terveztük. 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetését 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 2/2014. (I.31.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2014. évi költségvetési tervezetét 401 E Ft bevételi és 401 
E Ft kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 

A továbbiak Rácz Attila elnökhelyettes az idei évi Roma Rendezvény támogatásával 
kapcsolatosan kérte, hogy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, amennyiben 
lehetősége és módja van rá támogassa rendezvényünket, amit előre is megköszönt. 

Rácz Csaba József elmondta, hogy ezen napirendi pontra a következő ülésen 
visszatérünk. 

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 

 
 


