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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. október 28-
án 14 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti nagyterme

Jelen vannak: Tinti Sándor                           elnök
Ferkovics Mónika           elnök-helyettes
Tinti Sándorné  képviselő

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
                          Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
                          Dr. Névery Csaba Helyi Választási Bizottság elnöke
                          

T i n t i    Sándor korelnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm:
Varga Gusztáv urat, a települési önkormányzat polgármesterét, Dr. Szilbereisz Edit Al-
jegyző asszonyt, Dr. Névery Csabát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét,  a nemzetisé-
gi önkormányzat megválasztott képviselőit. 

2014. október 12. napján ismét sor került a településen a roma nemzetiségi önkormány-
zat  választására,  amely  választás  eredményes  volt.  A megválasztott  települési  roma
nemzetiségi önkormányzat testülete ezen a mai ülésen alakul meg, melyet most korel-
nökként megnyitok.

Megkérek mindenkit, hogy a Himnusz elhangzásáig kérem, szíveskedjenek felállni.

Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 3 fő, az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitom.

Javaslom, hogy a Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  a  meghívóban közölt  napirendi
pontokat tárgyalja meg. 

Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg. 



A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

1/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozata

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. októ-
ber 28-i alakuló 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.) Tájékoztató a roma nemzetiségi önkormányzati       Dr. Névery Csaba
választás eredményéről                                                     HVB elnöke

2.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének               Tinti Sándor
megválasztása                                                                     korelnök

3.)  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyet-       önkormányzat
tesének megválasztása                                                         elnöke

4.)  Előterjesztések                                                                önkormányzat
                                                                                                                     elnöke

5.)  Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékozta-
tó a Roma Nemzetiségi  Önkormányzati  vá-
lasztás eredményéről

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Névery Csaba
 HVB elnöke

T i n t i    Sándor korelnök: Felkérem Dr. Névery Csabát, a Helyi Választási Bizottság
elnökét tájékoztatója megtartására.

D r. N é v e r y   Csaba HVB elnöke: Ismerteti az 1. sz. előterjesztés tartalmát.

T i n t i    Sándor korelnök:  Felkérem a Választási Bizottság elnökét, hogy adja át a
nemzetiségi képviselőknek a megbízólevelet. 

D r. N é v e r y    Csaba HVB elnöke: Átadja a megbízóleveleket a megválasztott kép-
viselőknek. Gratulál minden megválasztott képviselőnek.

T i n t i    Sándor korelnök: Az alakuló ülésen a képviselőknek esküt kell tenni. 
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Kérem, hogy az eskü letételéhez álljunk fel és a Választási Bizottság elnöke után mond-
juk az eskü szövegét.
„Én, … mint a nemzetiségek  jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közös-
ség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közössé-
gemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra ju-
tott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen vég-
zem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit  képviselem,  ennek során
anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradoz-
ni. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen.”

T i n t i   Sándor korelnök: Megállapítom, hogy az esküt 3 fő képviselő letette, az eskü-
okmányt mindenki aláírta.

Gratulálok a képviselőknek, kívánom, hogy sikeres munkával, jó együttműködéssel dol-
gozzanak az általunk képviselt nemzetiségért!

Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a nemzetiségi képviselői tisztséggel kapcsolatos
összeférhetetlenségi,  méltatlansági  és  vagyonnyilatkozat-tételi  szabályokról  az  ülésre
írásos tájékoztatót kaptunk. Az esetleges összeférhetetlenség megszüntetésére megvá-
lasztásunktól, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 nap áll ren-
delkezésre. 
Az anyag a képviselői tisztség megszűnésével kapcsolatban is tartalmaz tájékoztatást. 

Tájékoztatom a testületet,  hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök, és a
jegyzőkönyv-hitelesítő írnak alá. A mai alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének javas-
lom Kolompár Mónika képviselőt.

Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. 

II. NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  Elnökének
megválasztása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor 
                                                                korelnök

T i n t i    Sándor korelnök: Az alakuló ülésen kell megválasztani a képviselők közül a
társadalmi megbízatású elnököt és az elnök helyettesítésére, munkája segítésére az el-
nök-helyettest.

Kérek javaslatot az elnök személyére.
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K o l o m p á  r Mónika képviselő: Az Önkormányzat elnökének Tinti Sándort javas-
lom megválasztani.
T i n t i    Sándor korelnök: Köszönöm a jelölést, a megbízatást vállalom, zárt ülés tar-
tását nem kérem.

Szavazásra bocsátom az elnökre tett javaslatot. Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavaz-
za meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása

2/2014. (X. 21.) sz. RomaNÖ határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata  az önkormányzat  társadalmi megbízatású elnökének
Tinti Sándort megválasztotta.

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzeti-
ségi  Önkormányzat  elnökhelyettesének
megválasztása 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
                                                               elnök

T i n t i    Sándor elnök: Az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére a Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak elnökhelyettest is kell választania.

Elnökhelyettesnek javaslom Kolompár Mónikát megválasztani.

Megkérdezem a javasolt személytől vállalja-e a tisztséget, és hogy a megválasztásához
kéri-e a zárt ülés megtartását?

K o l o m p á r    Mónika képviselő: Vállalom a tisztséget a választáshoz nem kérem a
zárt ülés tartását.

T i n t i    Sándor elnök: Szavazásra bocsátom az elnökhelyettesre tett javaslatot. Ké-
rem, aki a javaslattal egyetért, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

3/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata  az  önkormányzat  társadalmi  megbízatású  elnökhe-
lyettesének Kolompár Mónikát megválasztotta.

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések

T i n t i    Sándor elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a nemzetiségi
önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, tagjainak díjazása tárgyában készült.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-a  az alábbiakban
rendelkezik az adható tiszteletdíjakról:   A  helyi nemzetiségi önkormányzat testülete az
elnökének, elnökhelyettesének, tagjának a nemzetiségi önkormányzat költségvetése ter-
hére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, tiszteletdíjat, természetbe-
ni juttatást állapíthat meg. 
A tiszteletdíj mértéke: az elnök tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori il-
letményalap. Az elnökhelyettes tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy annak mérté-
ke nem érheti el az elnök részére megállapított  összeget. A helyi nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke tiszteletdíjának harminc százalékánál.  
Mivel a nemzetiségi önkormányzat nagyon alacsony éves költségvetésből gazdálkodik,
a rendszeres tiszteletdíj  és járulékainak megfizetése még jelképes összegű tiszteletdíj
megállapítása esetén is felemésztené a teljes költségvetési összeget. Ebben az esetben az
önkormányzatnak nem maradna forrása feladatainak ellátására.

Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat minimális összegű költségvetésből
gazdálkodik, és a tiszteletdíjakat annak terhére kell megállapítani, javaslom, hogy az ön-
kormányzat tiszteletdíjat ne állapítson meg tagjai számára.

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Tiszteletdíj nem javasolása

4/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata – tekintettel a forráshiányra – elnöke, elnökhelyettese
és tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása tárgyában készült.

A képviselő-testületnek az alakuló ülésen dönteni kell a szervezeti és működési szabály-
zat és az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról is.
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Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: SZMSZ elfogadása

5/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát
a határozat melléklet szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor
                  elnök

T i n t i   Sándor elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési Megállapodás megtárgyalás időpontjának meghatározása 

6/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata  a  helyi  önkormányzattal  kötendő  együttműködési
megállapodás tárgyalását a novemberi soros ülésének na-
pirendjére tűzi.  

Határidő: novemberi soros ülés
Felelős: Tinti Sándor
                    elnök

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, tárgyalni  6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Munkaterv elfogadása tárgyában készült.

Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Munkaterv elfogadása

7/2014. (X. 28.) sz. RomaNÖ határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata a 2014. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor
                   elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előterjesztés, és bejelentés sem
érkezett, kérem, hallgassuk meg a Szózatot. Megkérek mindenkit, hogy ez időre szíves-
kedjenek felállni.

A Képviselő-testület ülését 14 óra 30 perckor bezárom. 

K.m.f.

Tinti Sándor                       Kolompár Mónika
    elnök                          jkv. hitelesítő
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