
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: 2015. május 05. napján 14.30 órakor, a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléséről. 
 

Jelen 
vannak: 

 
Rácz Attila elnök 

 Rácz  Csaba József elnökhelyettes 
Rácz Julietta tag 

 
 
 
Jelen van még:   

Oláh Róbert roma referens 
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető 

 
 
Rácz Attila elnök roma – muzsikus - cigány nyelven (Ácsen Devla – Isten áldjon 
benneteket) köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 14 óra 30 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. Együttműködési megállapodások 
 
 2.    Rendezvények megbeszélése 
 
 3.    Egyebek 

      

 

 

 



 

I. NAPIRENDI PONT  

 Együttműködési megállapodások 

 

Rácz Attila  elnök:  A múlt heti megyei ülésünkön ígéretet kaptam támogatásra.  

Együttműködési megállapodást kötünk 70-80 roma települési önkormányzattal, 
valamint az országos és megyei megállapodások is sorra fognak kerülni. 

Az elmúlt napokban Őrhalom Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával sikerült 
megegyezni. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 10/2015. (05.05.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Őrhalom Község Roma Önkormányzattal kötött 
megállapodást továbbra is elfogadja, és határozatlan ideig 
fenntartja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

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

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 11/2013. (03.01.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakközépiskola és Gimnáziummal (3170 Szécsény, Rákóczi út 
90.) kötött megállapodást továbbra is elfogadja, és határozatlan 
ideig fenntartja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 

 



II.  NAPIRENDI PONT  

Rendezvények megbeszélése 

 

Rácz Attila elnök tájékoztatást nyújtott a jövőbeli elképzelésekről.  

Elmondta, hogy heti 2 alkalommal 10-20 fő részére roma nyelvű oktatást szeretnénk, 
aki nem beszéli a roma nyelvet. Ez az időpont kedd és pénteki napon lenne 17.00 
órától 18.00 óráig társadalmi munkában. 

2015. június 01-jétől 2015. augusztus 31-ig heti kétszer roma néptánc oktatást 
vezetünk be. 

2015. június 06. napjától minden hétvégén, szombaton a ligetben rendszeres roma 
rendezvény tartása a Roma Önkormányzatokkal, akikkel megállapodást kötünk. 
Lényege: a roma hagyományok, vers, mese és egyéb előadás megvalósítása roma 
nyelven.  

Főbb roma rendezvény a megyével és a támogatók segítségével és együttműködő roma 
és nem roma önkormányzatokkal 

Továbbiakban a romák részére bicikli túrák szervezése. 

Havi egy alkalommal a helyi romák részére a helyi irodánkban az egyenlő bánásmód 
és esélyegyenlőség programnak az ismeretét bővítem az érdeklődők részére, amiről 
tanúsítványom van. 

Felkérem Oláh Róbert referens urat, hogy kérje a jegyző úr segítségét abban, hogy 
irodát biztosítsanak számunkra, valamint pénzbeli támogatást, telefonkészülék, 
internet használatot, irodai eszközöket. Eleget kell tenni a törvényi előírásoknak. 

Kérem a képviselő társaimat, hogy javaslatomat elfogadni szíveskedjenek abban, hogy 
minden döntésünkben határozat szülessen, valamint minimum 2 hetente üljünk össze 
és értékeljük az elmúlt időt. 

A megírt jegyzőkönyvet kötelesek vagyunk mi Rácz Csaba és Rácz Attila lefordítani 
roma nyelven. 

Oláh Róbert: Javaslja a Megyei Roma Kulturális Találkozót is, és természetesen 
tolmácsolja a jegyző úrnak az iroda használatának kérését, hogy bármikor hozzá 
lehessen férni és 17. 00 óra után is lehessen használni. Úgy gondolom Szécsény Város 
Önkormányzat vezetősége mindent megtesz ennek érdekében. 

A roma rendezvényeknél figyelni kell arra, hogy a ligetben tartott edzésekkel, 
foglalkozásokkal ne ütközzön, ezért egyeztetésre kell, hogy sor kerüljön. 

Rácz Attila elnök: Minden rendezvény roma nyelven legyen, akik képviselik a roma 
hagyományokat. 



 

 

III.  NAPIRENDI PONT  

Egyebek 

 

Rácz Attila elnök javaslatot tett Rácz Csaba József elnökhelyettes személyére, hogy 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-.testületének Szociális Bizottsága ülésein 
képviselje őt a ciklus végéig. 

 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 12/2015. (05.05.) számú határozata 
 
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Rácz Csaba József elnökhelyettest, hogy a 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága ülésein részt vegyen. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: elnök 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Attila elnök megköszönte az ülésen 
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és a testületi ülést 15 óra 45 perckor bezárta. 

 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 

 Rácz Attila                    Rácz Julietta  
     elnök                       jkv.  hitelesítő 


