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2/2014. sz. roma önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. november
18-án 13 órai kezdettel tartott soros ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti nagyterme

Jelen vannak: Tinti Sándor                           elnök
Tinti Sándorné  képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kolompár Mónika képviselő

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
                          Csepreghy Elemér alpolgármester
                          Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
                         
                          

T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Varga Gusz-
táv polgármester urat, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, valamint Dr. Szilbereisz
Edit aljegyző asszonyt.

Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képviselő-
ből jelen van 2 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kolompár Mónika távolmara-
dását bejelentette.

T i n t i    Sándor elnök: Az ülés előtt kiosztásra került  a ,, roma nemzetiségű lakosság
érdekeinek képviseletére a települési önkormányzattal való további együttműködés kez-
deményezése,, tárgyában készült szóbeli előterjesztés.

Javaslom az előterjesztést felvenni a napirendek közé.

Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendre vételével, szavazza meg.



A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele

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

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata a ,,  roma nemzetiségű lakosság érdekeinek képvisele-
tére a települési önkormányzattal való további együttmű-
ködés kezdeményezése,,  tárgyában készült  szóbeli  előter-
jesztést napirendre vette.

Javaslom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a meghívóban közölt és az előző-
ekben napirendre vett napirendi pontokat tárgyalja meg. 

Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

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

A Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  a  2014. no-
vember 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                                                                

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Együttmű-
ködési megállapodás városi és a nemzetiségi
önkormányzat között

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
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                                                                elnök
T i n t i    Sándor elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
szabályozza a nemzetiségi önkormányzati feladatellátással összefüggésben a helyi ön-
kormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tartalmi és eljárási követelménye-
it.  A törvény tételesen felsorolja, hogy milyen kérdésekben kell a két önkormányzatnak
megállapodnia. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az alakuló ülést köve-
tő 30. napon belül az Együttműködési megállapodást el kell fogadni.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Mivel nem volt, felteszem szavazásra.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési megállapodás a városi és nemzetiségi önkormányzat között

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

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata  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

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2015. évi munkaterv elfogadása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
                                                                    elnök

T i n t i     Sándor elnök: A képviselő-testületnek 2014. évi utolsó ülésén kell elfogad-
nia a jövő évi munkatervét. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
89. § -ban foglaltak alapján a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szá-
mú, de évente legalább négy ülést tart. 
Szervezeti és működési szabályzata szerint a képviselő-testület éves munkatervében ha-
tározza meg üléseinek számát, a következő évre 6 ülést terveztünk. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi munkaterv elfogadása

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

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata a 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tinti Sándor

       elnök

V a r g a   Gusztáv polgármester: Azt szerettem volna megkérdezni az elnök úrtól,
hogy úgy beszéltük, hogy ez a Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap a Kovácsházi
Napokon kerülne megrendezésre. 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A nemze-
tiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési
koncepciója

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
                                                                  elnök

T i n t i    Sándor elnök: Az államháztartásról szóló törvény módosítása miatt a költség-
vetési koncepció tárgyalása már nem jogszabályi kötelezettség, azonban a költségvetés
előkészítése, tervezése szempontjából továbbra is indokolt tárgyalni. A nemzetiségi ön-
kormányzat feladataira kb, 230.000 Ft áll 2015. évben rendelkezésre.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása

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

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

 biztosítani  a  roma  nemzetiség  érdekeinek  védel-
mét,
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 a roma nyelvtanulás lehetőségének feltárása a köz-
nevelési intézményekben
 hagyományőrző rendezvények megszervezése eset-
leg a települési önkormányzattal, a megyei vagy más tele-
pülési roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködve
az alábbi terv szerint:
               időpont                            rendezvény 

         2015. augusztus             Roma gasztronómiai és Kul -
turális Nap

         2015. december              Mikulás rendezvény

 az  együttműködés  lehetőségeinek  keresése alapít-
ványokkal,  a települési  önkormányzattal,  annak bizottsá-
gaival, önkormányzati intézményekkel a roma lakosságot
érintő ügyekben

                       Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésé -
re a 2015. év januári soros ülés

                       Felelős: Tinti Sándor 
                                         elnök 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

T i n t i    Sándor elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Mikulás-
nap megrendezése tárgyában készült.

Sajnos az elszegényedés, a rossz gazdasági körülmények miatt egyre több családban ha-
nyagolódnak el ezek a hagyományok. Úgy nőnek fel gyermekek, hogy ezekről már nin-
csenek ismereteik. 
Ezért  tartom fontosnak,  hogy a  rendelkezésre  álló  kereteinkhez  és  lehetőségeinkhez
mérten ne hagyjuk feledésbe merülni a karácsonyi kultúrkörhöz tartozó hagyományain-
kat. Javaslom hogy az idén rendelkezésünkre álló költségvetési keretünkből 45.000 Ft
összegben Mikulás-napot szervezzünk a gyermekeknek. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

D r. S z i l b e r e i s z    Edit aljegyző: Úgy tűnik, hogy az időarányos költségvetési jut-
tatás fedezetet fog nyújtani 45.000 Ft erejéig a Mikulás-napra. Annyi tájékoztatást kell
elmondani, hogy a számlanyitást követően kerülhet majd csak sor a számlára utalásra.
Ennek pedig az a feltétele, hogy törzskönyvi bejegyzése legyen a Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, ami még folyamatban van. 

T i n t i    Sándor elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal azzal, hogy 45.000
Ft-ot biztosítsunk a Mikulás-napi rendezvényre, szavazza meg.
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Mikulás Nap megrendezése

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

Mezőkovácsháza  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata
2014. december 6. napján Mikulás-napi rendezvény meg-
tartásáról 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

T i n t i    Sándor elnök: Javaslom, tárgyalni a ,,a Roma nemzetiségű lakosság érdekei-
nek képviseletére a települési  önkormányzattal való további  együttműködés kezdemé-
nyezése tárgyában készült szóbeli előterjesztést.

Mint tudjuk, sajnos a roma lakosság számos hátránnyal küzd a foglalkoztatás, a képzés,
szakképesítés területén. Foglalkoztatás hiányában szociális helyzetük rossz.
Nagyon sok romát érint így a helyi önkormányzat szociális segélyezése, valamint a köz-
foglalkoztatás. 
Ezért javaslom kezdeményezni a települési önkormányzat felé önkormányzatunk véle-
ményezési joggal történő bevonását a helyi szociális rendelet megalkotása, módosítása
folyamatába, továbbá tanácskozási joggal a közfoglalkoztatás tervezésébe, a roma köz-
foglalkoztatottak kiválasztásába, valamint a romákat érintő szociális segélyezésbe.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

V a r g a      Gusztáv polgármester: Tegnapi nap folyamán volt nekünk egy vezetői
megbeszélésünk ott is beszéltünk arról, hogy toleráljuk azt a kérést, hogy a segélyezés-
nél a vélemény alkotásban jelen legyenek, de nekünk azt meg kell nézni és ki kell dol-
gozni a rendeletben, hogy lehet ezt megtenni. Hiszen ott személyes adatokról van szó.
Azt beszéltük a képviselő úrral, hogy nyilván nem az egész önkormányzat akar ebben a
véleményezésben részt venni, hanem egy tagját meghívjuk, mondjuk az elnököt és azon
az ülésen részt vesz. 

T i n t i    Sándor elnök: Köszönöm. Annyit szeretnék mondani, hogy körbe járom a ki-
sebbséget és kik szeretnének munkát vállalni. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Települési Önkormányzattal való együttműködés kezdeményezése
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14/2014. (XI. 18.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.
törvény 115. §  d.) pontja szerinti kötelező közfeladata el-
látásában eljárva  a roma lakosság érdekeinek védelme és
esélyegyenlőségének megteremtése érdekében együttmű-
ködést kezdeményez a  települési  önkormányzat  felé az
alábbiak szerint:
1.    a  nemzetiségi  önkormányzat  véleményezési  joggal

részt kíván venni a helyi szociális rendelet megalko-
tása, módosítása folyamatában;

2.  tanácskozási joggal kíván részt venni a települési ön-
kormányzat  olyan  stratégiai  jellegű  tervezéseinél,
amelyek a roma lakosságot érintik (pl.: Helyi Esély-
egyenlőségi 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

T i n t i    Sándor elnök: Javaslom, tárgyalni a ,,a kitüntetési javaslat,,  tárgyában ké-
szült szóbeli előterjesztést.

A kitüntető díjat Békés Megye Önkormányzatának Közgyűlése alapította abból a célból,
hogy a soknemzetiségű Békés megyében a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, iden-
titásának megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző, különböző
nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek.
Évente nemzetiségenként egy-egy „ Kisebbségi díj” kitüntető díj ítélhető oda. A díj át-
adására december 18-án, a Nemzetiségek Napja alkalmával kerül sor.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül –
az alábbi határozatot elfogadta:

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

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata a Békés Megyei Önkormányzat „Kisebbségi díj” ki-
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tüntető díj 2015. évi adományozására nem él javaslattételi
jogával.

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, az ülés 13 óra 35 perckor bezárom. 

K.m.f.

Tinti Sándor                       Tinti Sándorné
    elnök                        jkv. hitelesítő
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