
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 5-i ülésén hozott határozatai 
 

 
11/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodások, valamint Gyermeknap 
szervezése tárgyában” készült szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette. 
 
 
12/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
  
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. április 5-i soros, 
közmeghallgatással egybekötött nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 
 
2.) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 

jóváhagyása 
      Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 
 
3.) Roma Családi Nap megszervezése 
     Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 
  
4.) Bejelentések 
 
 
13/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 8/2016. (II. 18.), 9/2016. 
(II. 18.) RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
14/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetési 
bevételi előirányzatát 10 e Ft működési célú átvett pénzeszköz előirányzatával növeli. A 
kiadások előirányzatait 23 e Ft dologi kiadással csökkenti, 33 e Ft működési tartalékkal 
növeli.   
 

                                                                                         E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 380 500 
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Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. 
 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-
testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 

                                                                                                                                  E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 380 500 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

380 467 

- működési célú 
támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

 33 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 
 
 
15/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja 
jóvá. 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra. 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2015. évi költségvetési határozat bevételi és 
kiadási módosított előirányzat 500 e/Ft főösszegének teljesítését  
 
a) bevételi főösszeg esetén    500  ezer forintban  
 
b) kiadási főösszeg esetén 467 ezer forintban, állapítja meg. 
 
I. A teljesített költségvetési bevételek 
 

főösszege 
Bevételi előirányzat 
főösszege 

380 500 
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1.A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított 
előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 
  
 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 467 e/Ft 
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:                      e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:              e/Ft 
- dologi jellegű kiadások:                467   e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                   e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :          e/Ft 
 
2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - az eredeti, és a módosított 
előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai 
nem voltak. 
 
4. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nem voltak. 
 
III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
IV. A pénzmaradvány 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat 2015 évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos 
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 33.331 Ft-ban kerül jóváhagyásra, 
mely szabad pénzmaradvány.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Tinti Sándor  
                elnök 
 
 
16/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. május 1-jén Roma 
családi nap megrendezéséről dönt.  
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A rendezvény költségeire 150.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetéséből a dologi 
kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 
 
17/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az amatőr roma tánccsoport 
fellépő ruháinak, cipőinek megvásárlásáról dönt.   
 
A költségekre 80.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetéséből a dologi kiadások 
terhére. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 
 
 
18/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató megbízásából az NRSZH által kiírt a 
Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételének támogatása című ROM-RKT-16 pályázatnak „B” komponensében 
megfogalmazott kulturális események támogatására 500.000.-Ft pályázati összegre. A 
pályázati összeg folyósítására támogatási előleg kérelmet nyújt be.  
  
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. április 20. 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 
 
19/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 
hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi 
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, 
nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása 
érdekében a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való 
együttműködésről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 
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20/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 
hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi 
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, 
nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása 
érdekében a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés 
kezdeményezéséről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 
 
21/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata arról dönt, hogy a 
Gyermeknap költségeinek támogatására kérelemmel fordul a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felé.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 
 


