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Reznicsek László Helyi Választási Bizottsági elnöke köszöntötte a részvevőket, 
megállapította, hogy a megválasztott képviselők megjelentek. 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény az elnök megválasztásáig a korelnök vezeti az ülést. 
A korelnök az ülés vezetését átadta dr. Bagó József jegyző úrnak. 
 
 
Ezt követően ismertetette az alakuló ülés napirendjét: 
 
1.  Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a roma települési nemzetiségi 

önkormányzat választási eredményéről 

2.  Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása a képviselők részére 

3.  A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

4.  Roma Települési Nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása 

5.  SZMSZ felülvizsgálatára megbízás 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzati választási eredményéről 
 
Reznicsek László a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a Roma 
Nemzetiségi Települési Önkormányzat megválasztott képviselőit. 
 
Ismertetette az időközi választás eredményeit. 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat időközi választásán a kisebbségi 
választói jegyzékbe vett választópolgárok száma 167 fő, a választáson 18 fő jelent 
meg, 1 fő elutasításra került, mert nem szerepelt a névjegyzékben. A leadott 17 
szavazólapból érvényes szavazólap 17, érvénytelen 0 szavazólap volt. 

A leadott 17 érvényes szavazólapon a szavazatok száma a következők szerint oszlott 
meg a jelöltek között: 
 

Sor-
szám 

A jelölt neve Jelölő szervezet Kapott érvényes 
szavazat 

 1  Bogdán András LUNGO DROM 6 

 2  Rácz Csaba József LUNGO DROM 17 

 3  Rácz Julietta LUNGO DROM 16 

 4  Rácz Attila LUNGO DROM 13 
 

Szavazategyenlőség nem volt, így a szavazatok alapján került a sorrend 
megállapításra. 

Fentiek alapján a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat összetétele (abc 
sorrendben): 

Bogdán András LUNGO DROM 

Rácz Attila LUNGO DROM 

Rácz Csaba József  LUNGO DROM 

Rácz Julietta LUNGO DROM 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat időközi választása tehát 
eredményes volt. 
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2.) A megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
 
A megválasztott képviselők Reznicsek László - a Helyi Választási Bizottság elnöke - 
előtt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 170 §. (3) bekezdése 
szerint az alábbi esküt letették:  
 
 

„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségekről szóló törvény szerinti 
roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során 
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat 
megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim 
akaratához híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a roma 
nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és 
fejlesztésén fogok fáradozni. 

 (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 Isten engem úgy segéljen!” 

 
 

Az aláírt Esküokmányok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. (4 db)  
 
Az eskütételt követően Reznicsek László átadta a megbízóleveleket.  
 
Az önkormányzat tagjainak eredményes munkát kívánt! 
 
Stayer László Szécsény Város Polgármestere Szécsény Város Önkormányzatának 
nevében gratulált a megalakult roma nemzetiségi önkormányzatnak, és jó munkát 
kívánt a testület tagjainak. 
 
Dr. Bagó József jegyző szintén gratulált az önkormányzat tagjainak és jó munkát 
kívánt, jó együttműködés reményében. 
 
 

3. A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, elnök-

helyettesének  megválasztása 

 
Dr. Bagó József jegyző ismerteti az elnök választásának szabályait: 
 
A roma települési nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása minősített 
többségű szavazással történik. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § értelmében elnök és 
elnökhelyettes megválasztására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint: A NEK.  
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88. § (1) Az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül 
megválasztja az önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja 
szervezeti és működési szabályzatát, dönt a tiszteletdíjakról, illetményekről. 

(2) Az alakuló ülés akkor tekinthető megtartottnak, ha a tisztségviselők, de legalább 
az elnök megválasztására sor került. 
 
„a 94. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, 
akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles 
bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő 
kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára 
a testület dönt. A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 
minősül. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztására, továbbá a bizottságok 
létrehozására, bizottsági tisztségviselők megválasztására.” 
 
 
Rácz Csaba József a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Rácz 
Attilát  javasolja megválasztani.  
 
Rácz Attila úgy nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, és köszöni a felkérést. 
 
A képviselők  3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Rácz Attilát elnökké 
választják. 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 1/2015. (II.17.) számú határozata  
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete társadalmi megbízatású elnökének 2015. február 17.  
napjától Rácz Attilát választotta meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 
Roma települési nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása 
 
Rácz Attila elnök a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 
Rácz Csaba Józsefet javasolja megválasztani.   

Rácz Csaba József úgy nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja. 
 

A képviselők  3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Rácz Csaba Józsefet 
elnökhelyettesé  választják. 
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Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 2/2015. (II.17.) számú határozata  
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete társadalmi megbízatású elnökhelyettesének 2015. február 
17.  napjától Rácz Csaba Józsefet választotta meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése 
értelmében  a  jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők 
közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 
 
 Rácz Attila elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Julietta képviselőtestületi tagot 
javasolja megválasztani. 
 
A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 3/2015. (II.17.) számú határozata  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Rácz Julietta 
képviselőtestületi tagot jegyzőkönyv hitesítőnek megválasztotta.  

 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 
Dr. Bagó József jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata illetve az 
együttműködési megállapodás átdolgozásra került.  
Az SZMSZ 2013. évben volt módosítva. Jogszabály változások nyomon követése 
miatt ez ismét szükségessé vált. A §-ok és fejezetek javításra kerültek. 
Valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is megváltoztak, fontosnak 
tartotta módosítani a rendes-rendkívüli ülések menetét, zárt ülés tartását. 
Az együttműködési megállapodással kapcsolatban elmondta, hogy a megállapodás a 
törvényben előírt kötelező feladatokat tartalmazza. 
 
(Az SZMSZ és az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 4/2015. (II.17.) számú határozata  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 
A fentiek után a képviselők 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 5/2015. (II.17.) számú határozata  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Szécsény 
Város Önkormányzatával megkötendő megállapodást megtárgyalta 
és elfogadta. Ezzel egyidejűleg a korábban megkötött megállapodás 
hatályát veszti. 
 

 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 
A fentiek után a képviselők 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 6/2015. (II.17.) számú határozata  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájának 
vezetésére továbbra is a K&H Bankot bízza meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 
Dr. Bagó József jegyző elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőinek kötelező vagyonnyilatkozatot tenni, valamint a köztartozás mentes 
adózói adatbázisba való felvételt kérelmezni 30 napon belül. 
 
A vagyonnyilatkozatok kezelésével az elnököt bízza meg. 
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A fentiek után  képviselők 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Képvisel ő-testülete 7/2015. (II.17.) számú határozata  

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-
testület tagjai vagyonkötelezettségi nyilatkozatok kezelésével 
megbízzák Rácz Attila elnököt. 

 
Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: elnök 
 
 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Attila elnök megköszönte az ülésen 
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 14 óra 35 perckor bezárta. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Rácz Attila       Rácz Juiletta 
        elnök                      tag 
      
 
 
 
 


