
          
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai

8/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  a  ,,roma  nemzetiségű
lakosság  érdekeinek  képviseletére  a  települési  önkormányzattal  való  további
együttműködés  kezdeményezése,,  tárgyában  készült  szóbeli  előterjesztést  napirendre
vette.

9/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ határozata

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. november 18-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D 

T Á R G Y A                                                                             E L Ő A D Ó J A 

1.) Együttműködési megállapodás a városi és a nemzeti-            Tinti Sándor
      ségi önkormányzat között                                                            elnök

2.) A 2015. évi munkaterv elfogadása                                          Tinti Sándor
                                                                                                            elnök

3.)  A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési           Tinti Sándor
      koncepciója                                                                                  elnök

 4.)   Bejelentések                                                                

10/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  a  nemzetiségek  jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatával  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  Együttműködési
Megállapodást köt. 

Meghatalmazza  az  elnököt,  hogy  a  szerződést  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                   elnök



11/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tinti Sándor

       elnök

12/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetési
határozat elkészítésénél az alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni:

 biztosítani a roma nemzetiség érdekeinek védelmét,
 a roma nyelvtanulás lehetőségének feltárása a köznevelési intézményekben
 hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal,

a megyei vagy más települési roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködve az
alábbi terv szerint:

               időpont                                   rendezvény 

         2015. augusztus              Roma gasztronómiai és Kulturális Nap
         2015. december              Mikulás rendezvény

 az  együttműködés  lehetőségeinek  keresése  alapítványokkal,  a  települési
önkormányzattal,  annak  bizottságaival,  önkormányzati  intézményekkel  a  roma
lakosságot érintő ügyekben

Határidő:  költségvetési  határozat  tervezetének elkészítésére  a  2015.  év  januári  soros
ülés

Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 

13/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  2014.  december  6.  napján
Mikulás-napi rendezvény megtartásáról dönt a roma gyermekek számára. 

A rendezvény költségeire 45.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetése terhére.

Határidő: a rendezvény megszervezésére 2014. december 5.
Felelős: Tinti Sándor 
                  elnök

14/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  a  nemzetiségek  jogairól
szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  115.  §  d.)  pontja  szerinti  kötelező  közfeladata
ellátásában  eljárva  a  roma  lakosság  érdekeinek  védelme  és  esélyegyenlőségének
megteremtése érdekében együttműködést kezdeményez a települési önkormányzat felé
az alábbiak szerint:
1. a nemzetiségi önkormányzat véleményezési joggal részt kíván venni a helyi szociális

rendelet megalkotása, módosítása folyamatában;
2.  tanácskozási  joggal  kíván  részt  venni  a  települési  önkormányzat  olyan  stratégiai

jellegű tervezéseinél, amelyek a roma lakosságot érintik (pl.: Helyi Esélyegyenlőségi
Program, képzések szervezése);

3.  tanácskozási  joggal  kíván  részt  venni  a  közfoglalkoztatás  tervezése,  a  roma
közfoglalkoztatottak  kiválasztása  során,  valamint  a  romákat  érintő  szociális
segélyezésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                   elnök

15/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  a  Békés  Megyei
Önkormányzat  „Kisebbségi  díj”  kitüntető  díj  2015.  évi  adományozására  nem  él
javaslattételi jogával.
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