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Készült: 2014. április 14. napján 14.00-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 
 Győrki Marianna iskolaigazgató  

Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 
 
Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és azt 14 óra 00 perckor megnyitja. 
 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására. 
 

Napirendi pontok:  

 
1.  Intézmény átszervezés 
2.    Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról és teljesítéséről 
3.    Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójáról 
4.    Közmunka-program 
5.    Egyebek 
      - szociális földprogram 
 

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  
 

Intézmény átszervezés  
 
Győrki Marianna a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója elmondta, hogy ezen napirendi pontban három tárgyban 
kér véleményezést a képviselő-testülettől. 
 
Elsőként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolát érintő 
egyéb átszervezés véleményeztetését kérte. 
Elmondta, hogy II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
intézmény szakmai alapdokumentumában szereplő sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése-oktatása ellátásra vonatkozó adatot a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény definíciójának megfelelően pontosan meg kell jeleníteni. 
 A változtatás egyéb átszervezés keretében történik. 
Ennek alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. szám alatti székhelyintézmény, a Nagylóci Telephely 
(3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.) valamint a Nógrádszakáli Telephely (3187 
Nógrádszakál, Palóc út 32.) vonatkozásában a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése-oktatása terén értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátást végzi. 
A tervezett átszervezés iskola működését nem befolyásolja, személyi és tárgyi 
feltételek tekintetében változás nem történik, az oktató-nevelő munka zavartalanul 
folyik tovább. A pedagógiai programban változást nem jelent. Aránytalan teher a 
tanulókra és a szülőkre nem hárul. 

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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 3/2014. (IV.14.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskolát érintő egyéb átszervezését megtárgyalta és 
véleményezte.  
Javasolja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. szám alatti 
székhelyintézmény, a Nagylóci Telephely (3175 Nagylóc, Rákóczi 
út 117.) valamint a Nógrádszakáli Telephely (3187 Nógrádszakál, 
Palóc út 32.) vonatkozásában - egységes gyógypedagógiai 
módszertani feladat – utazó gyógypedagógiai hálózat - a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása terén értelmi 
fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátását. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 



 
 
A továbbiakban Győrki Marianna iskolaigazgató elmondta, hogy a Nógrádszakáli 
Telephely jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. szám alatti intézmény telephelyeként 
működik. A javaslat szerint a Nógrádszakáli Telephely megszűnik, és másik 
intézményhez kerül. 
Átszervezés eredményeképpen a Ráday Gedeon Általános Iskola ( 3188 
Ludányhalászi, Rákóczi út 119.) telephelye lenne. 
A felső tagozatos tanulók tekintetében a Ráday Gedeon Általános Iskola 
székhelyintézménye: Ludányhalászi, Rákóczi út 119. szám alatt biztosítaná a kötelező 
felvételt. 
Az átszervezés az iskola és a telephely működését nem befolyásolja, az oktató-nevelő 
munka zavartalanul folyik tovább.  
Az átszervezés eredményeképpen a gyerekekre nem hárul aránytalanul nagy teher. 
Könnyebb lesz a kapcsolattartást a szülőkkel, csökken az igazolatlan hiányzások és a 
csellengések száma, mivel lakóhelyükhöz közelebbi településen járnak iskolába a 
gyerekek, ahol az autóbusz az iskola előtti buszmegállóban teszi le a tanulókat.  
A hiányzások csökkenése pedig javulást hozna a tanulmányi eredményekben.  
 
 
A fentiek után a  képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4/2014. (IV.14.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola intézmény átszervezését a Nógrádszakáli 
Telephely (3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.) megszüntetése 
vonatkozásában megtárgyalta és véleményezte. 
A képviselő-testület az intézmény átszervezést javasolja, mert az 
elősegíti a roma tanulók nevelését és oktatását azzal, hogy a 
gyerekek a lakóhelyükhöz közelebbi a ludányhalászi Ráday Gedeon 
Általános Iskola (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.) oktatási 
intézménybe járjanak. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 
 

Győrki Marianna iskolaigazgató végezetül tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Nagylóci 
Telephely jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. szám alatti intézmény telephelyeként 
működik 1-4. évfolyamokkal.  
 
 



Az átszervezés eredményeképpen a Nagylóc településen lévő telephelyen felső tagozat 
indulna, 5-6 évfolyamon, és az eddig Szécsénybe járó tanulók lakóhelyükön járhatnak 
iskolába. 
Az átszervezés az iskola és a telephely működését nem befolyásolja, az oktató-nevelő 
munka zavartalanul folyik tovább.  
Az átszervezés eredményeképpen a gyerekekre kisebb teher hárul, mert a mindennapi 
oda-vissza utazás megszűnik, a tanulásra fordítható idő növekedik. 
2013. szeptember 1-től a tömegközlekedést kell a diákoknak igénybe venniük. Ez több 
problémát is generált az elmúlt hónapokban. Megnőtt az igazolatlan hiányzások 
száma, a buszmegállóban pedig szinte mindennaposak a konfliktushelyzetek. 
Az első osztálytól megszokott környezet nagyobb biztonságot, állandóságot jelent a 
gyerekeknek, szülőknek egyaránt. Várakozásaink szerint könnyebb lesz a 
kapcsolattartás, csökken az igazolatlan hiányzások és a csellengések száma, mivel 
lakóhelyükön járnak iskolába a gyerekek. A hiányzások csökkenése pedig javulást 
hozna a tanulmányi eredményekben is. 
A szülők már a 2013/14-es tanévben szerették volna, ha felső tagozatra saját 
településükön járnak a nagylóci gyerekek, sajnos akkor nem tudtunk eleget tenni 
kérésüknek. Most ismét ezzel a kéréssel fordultak az iskolához, melyet a fentiek 
figyelembe vételével támogatunk. 
 
 
A fentiek után a  képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5/2014. (IV.14.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola intézmény átszervezését Nagylóci Telephely 
(3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.) intézménye létesítése: felső 
tagozat indítása vonatkozásában megtárgyalta és véleményezte. 
A képviselő-testület az intézmény átszervezést javasolja, mert az 
elősegíti a roma tanulók nevelését és oktatását azzal, hogy a 
gyerekek a lakóhelyükön járjanak oktatási intézménybe. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 

 
Rácz Attila elnökhelyettes elmondta, hogy támogatják mind három kérelmet, és sajnos 
tudja, hogy sok esetben a szülők nem törődnek a problémákkal. Bízzunk benne, hogy 
saját településen kevesebb lesz a probléma. 
 
Horváth Imre kérdést intézett az igazgató asszony felé, hogy milyen fegyelmezési 
módszereket használnak?  
 
Győrki Marianna igazgató elmondta, hogy sajnos eszköz nincs a kezükben, még 
fegyelmi miatt sincs visszatartás. 



 
 

II.  NAPIRENDI PONT  
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról és teljesítéséről 

 
Rácz Csaba József elnök elmondta, hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata saját határozatában alkotja meg költségvetését, és fogadja el annak 
teljesítését. Az önkormányzatnak havonta költségvetési és mérlegjelentési 
kötelezettsége van. Ezekkel az adatokkal egyezően az elnöknek tájékoztatnia kell a 
képviselő-testületet a költségvetési előirányzatok teljesítéséről. 
A nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási módosított előirányzata 967 E Ft-ra 
változott az évközben megérkezett bevételek miatt. A bevételek teljesítése 968 E Ft, a 
dologi kiadások teljesítése 963 E Ft. 2013. december 31-én a fizetési számla egyenlege 
3 E Ft. Átfutó kiadási tételek összesen: -47 E Ft. 
Az önkormányzat a beszámolási időszakban állami támogatást és feladatalapú 
támogatást kapott. A bevételek felhasználása a működéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása miatt útiköltségre és rendezvényre történt.   
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. módosított előirányzatát és 
az éves költségvetés teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza, mely a 
jegyzőkönyvhöz mellékletét képezi. 
 
 
A fentiek után a  képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6/2014. (IV.14.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2013. évi költségvetésének módosítását az 1. számú 
mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7/2014. (IV.14.) 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 

 

III. NAPIRENDI PONT  

 

Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolója 
 
 
Rajkó Győzőné pénzügyi osztályvezető 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit azonban 
folyamatosan tájékoztatjuk városunk költségvetésének teljesítéséről. A költségvetési 
tervezet szöveges és táblázatos formában megtalálható Szécsény Város honlapján. 
 
A fentiek után kérte a Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
beszámolójának megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!  
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 8/2014. (IV.14.) számú határozata 

 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
beszámolóját megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 
 
 



 

IV.  NAPIRENDI PONT  

      KÖZMUNKAPROGRAM 

Rácz Csaba József elnök tájékoztatást nyújtott a közmunkaprogrammal kapcsolatosan. 
Elmondta, hogy 2014. május első hetétől kb. 1500 fő lesz felvéve a Vízműhöz. 90 %-
osan részt fognak venni a munkálatokban, koordinálják az egész programot. Jó 
véleménye van a közmunkaprogram működéséről. 

 

V. NAPIRENDI PONT  

      EGYEBEK 

Rácz Csaba József elnök tájékoztatást nyújtott a szociális földprogram működtetésére. 
Kérte a képviselő-testületet, hogy sikeres pályázat esetén támogassa. 

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

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 9/2014. (IV.14.) számú határozata 

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete sikeres pályázat esetén a szociális földprogram 
megvalósítása során kinyilvánítja támogató szándékát.  
A szociális földprogram megvalósítása során vállalja a 
közreműködést, a roma származású munkanélküliek felkutatásában, 
a programba történő bevonásában, felvilágosító munkát végez 
körükben, figyelemmel kíséri a programba történő bevonásában, 
figyelemmel kíséri a program megvalósítását és felkérésre részt 
vesz a program megvalósításának ellenőrzésében. 
 
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 14 óra 40 perckor bezárta. 

 
 

k. m. f. 
 
 

 Rácz Attila        Rácz Csaba József 
elnökhelyettes       elnök 


