
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: 2015. február 18. napján 10.00-kor, a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tartott, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat soron következő üléséről. 
 

Jelen 
vannak: 

 
Rácz Attila elnök 

 Rácz  Csaba József elnökhelyettes 
Rácz Julietta tag 
 

 
Jelen van még:   

dr. Bagó József jegyző 
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 

 
 
Rácz Attila elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 10 óra 00 perckor megnyitja. 
 
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és 
elfogadására, valamint javaslatot tett Rácz Julietta személyére, mint a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére. 
 
A jelenlévő képviselők a fentiekkel egyhangúan egyetértenek, valamint a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére tett javaslatot is elfogadták. 
 

Napirendi pontok:  

1.  2015. évi költségvetési tervezet 

2.    Egyebek 

      

Rácz Attila  elnök: 

 

I. NAPIRENDI PONT  

 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata alakuló ülése az időközi 
nemzetiségi választásokat követően a tegnapi napon volt.  
A nemzetiségi önkormányzat 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. 
 
Előzetes információink szerint a várható állami támogatás éves összege 379.603,-Ft  
 
A támogatás felhasználását a dologi kiadások között működési célra, és az átadott 
pénzeszközök között pénzeszközátadás címén terveztük meg. Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évben pályázatot nyújtott be az országos roma 
önkormányzathoz. A pályázati cél megvalósult, a pályázat elszámolásra került, de a 
támogatási összeg még nem érkezett meg, melyet Szécsény Város Önkormányzata 
előlegezett meg. 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetését az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Rácz Attila elnök kérte a képviselő-testületet, hogy a Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
A fentiek után  képviselők  egyhangúan az alábbi határozatot hozták:   
 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 8/2015. (II.18.) számú határozata 

 
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2015. évi költségvetési tervezetét 380 E Ft bevételi és 380 
E Ft kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 
 

 
 

 

 

 



 

 

II.  NAPIRENDI PONT  

 

EGYEBEK  

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Attila elnök megköszönte az ülésen 
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 10 óra 45 perckor bezárta. 

 
 

k. m. f. 
 
 

 Rácz Attila              Rácz Julietta  
     elnök                      jkv.  hitelesítő 


