
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 14-i ülésén hozott határozatai 
 

  
4/2017. (II. 14.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. február 14-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Előterjesztések 
      Előadó: Tinti Sándor elnök 
  
  
5/2017. (II. 14.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2016. (I. 26.) sz. 
RomaNÖ. határozattal megállapított 2016. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Költségvetési bevételi előirányzatát 269,5 e Ft összegben növeli, melyből 20 e Ft helyi 
önkormányzattól átvett működési célú támogatás bevétel, 250 e Ft egyéb fejezeti 
kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű működési bevétel és 0,5 Ft egyéb 
kamatbevételek előirányzatának csökkenése. A kiadások előirányzatát 237,5 e Ft dologi 
kiadások előirányzatával és 32 e Ft működési tartalékkal növeli. 
 

                                             E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

782 1261,5 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

782 1261,5 

 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet 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 782 1261,5 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 782 1229,5 



 
 

 

 
- működési célú 
támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

 32 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 
  
6/2017. (II. 14.) 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 Orosháza 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 
 
  
7/2017. (II. 14.) 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 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről 
dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 


