
            Mezőkovácsháza Város  
 Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
     5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 ℡℡℡℡: 68/381-011; ����: 68/381-656 
    
8/2016. sz. roma önk. 
   
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. november 
22-én 9 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti nagyterme 
 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné   képviselő 

 Kolompár Mónika   képviselő 
                 
 
 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsos 
 

 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Dr. 
Szilbereisz Edit jegyző asszonyt. 
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből mindenki jelen van.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
T i n t i    Sándor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Kolompár 
Mónika képviselőt. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalá-
sát.  
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Kérem képviselő-társaimat, ha a napirendi pontokkal egyetértenek, szavazzák meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása   

 
42/2016. (XI. 22.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. november 22-i soros nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) 2017. évi Munkaterv elfogadása 
Előadó: Tinti Sándor elnök 
 

2.) Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai 
     Előadó: Tinti Sándor elnök 
 
3.) Bejelentések 
 

 
 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi Munkaterv elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i    Sándor elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi munkaterve 
szerint ma tartja utolsó soros ülését. Büszkén mondhatjuk el, hogy megválasztásunk óta 
nem volt határozatképtelen ülésünk, reméljük, ez jövőre is ugyan így fog lenni. Ez évi 
munkatervünkben foglaltakat teljesítettük, s most a 2017. évi munkaterv-tervezetet kell 
hogy megtárgyaljuk, elfogadjuk. 2017. évre sem javaslok több feladatot tervezni, ne-
hogy ne tudjuk végrehajtani.  
 
Kérdezem, hogy van-e a képviselő-társaimnak kérdése, véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetértenek a határozati javaslattal, és 
mellékletével, szavazzák meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Munkaterv 2017. évi elfogadása 
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43/2016. (XI. 22.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tinti Sándor 
     elnök 
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor 
                                                               elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Mint az előterjesztésben is írtam, elsősorban a szegény roma 
családok részére javaslom a karácsonyi ünnepség megszervezését, akiknek nincs pén-
zük arra, hogy e jelentős egyházi ünnepet méltóképpen megünnepeljék.  
 
Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan kér-
désük, véleményük?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha  egyetértenek a határozati javaslattal, sza-
vazzák meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Karácsonyi ünnepség megrendezése 
 

44/2016. (XI. 22.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata 2016. december 23. napján karácsonyi rendezvény 
megtartásáról dönt a hátrányos helyzetű roma gyermekek 
és családjaik számára.  
 
A rendezvény költségeire 200.000,- Ft összeget biztosít a 
2016. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2016. december 

22. 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Összegyűjtöttük, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2016. évben milyen rendezvényeket szervezett, illetve milyen rendezvényeken vett 
részt. Ezek az alábbiak:  

 
Május 1-je: Részt vettünk a családi napon, főzőversenyt tartottunk és családi vetélke-
dőt, melynek kereteiben fellépett a Macika színjátszó tánccsoport is. A rendezvényhez 
szükséges fellépőruhák vásárlására 79.355.-Ft-ot költöttünk. Ezt a rendezvényt a ro-
mákkal egy közös ebéddel zártuk. A főzőversenyhez és a vetélkedőhöz szükséges kellé-
kek megvásárlására 144.825.-Ft-ot használtunk fel a költségvetésünkből. 
 
Június 02-án a Reformátuskovácsházi tájházban a roma gyermekek számára gyermek-
napot szerveztünk. A szervezésünk nagyon jól sikerült, az egész kicsitől a nagy gyer-
mekekig, sokan vettek részt rajta. E napra 44.360.-Ft-ot költöttünk el. 
 
Augusztus 07-én: Meghívást kaptunk, s részt vettünk  a Nemzetiségek Világnapján 
Eleken, ahol a Macika színjátszó tánccsoport  fellépett. 
 
Augusztus 19-én: Rendeztünk egy gasztronómiai napot a Reformátuskovácsházi a Türr 
István Képző és Kutató Intézmény területén, ahol három bográcsban főztünk, és egy 
egész sertést forgattunk nyárson a romák számára. A Macika színjátszó tánccsoport itt is 
fellépett. E rendezvényből szeretnénk hagyományt teremteni, ezért ha költségvetésünk 
engedi, meg fogjuk szervezni jövő évben is. A bográcsosra, a sertésre és a főzéshez kap-
csolódó egyéb költségekre 378.705.-Ft-ot használtunk fel a költségvetésünkből.  
 
Szeptember 17-én: Viszont meghívás keretében részt vettünk egy gasztronómiai napon 
Nagybánhegyesen, ahol a Macika színjátszó tánccsoport fellépett. 
 
Szeptember18-án: A romákkal közösen elmentünk a Máriapócsi búcsúra. E kirándu-
lásból is szeretnénk hagyományt teremteni, mert a romák számára ez egy nagyon fontos 
vallási ünnep. A résztvevőknek nagyon tetszett a kirándulás, jól érezték magukat, jövőre 
Csatkára szeretnénk elmenni. 
 
Október 27-én: A Reformátuskovácsházi Türr István Képző és Kutató Intézményben  
részt vettünk a Macika színjátszó tánccsoporttal együtt egy hit gyülekezeti előadáson, 
ahol ismét felléptek a gyerekek. 
 
November 03-án: Battonyán részt vettünk egy Roma napon, amit minden évben a 
Gyermekházban rendeznek. Ez is egy un. visszahívásos rendezvény volt. Ott is nagy si-
kert aratott a Macika színjátszó tánccsoport.  
 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az erre az évre tervezett rendezvényeinket sikerült 
magas színvonalon, nagyszámú látogatottság mellett megszervezni. Az évet fogja zárni 
a Karácsonyi rendezvényünk megszervezése. Szeretnénk, ha a jövő évről is majd ilyen 
sikeres beszámoló készülhetne. Arról is tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy 
a rendezvények megszervezéséhez felvett előleg összegekkel minden esetben, pontosan 
elszámoltunk.  
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Kérdezem, hogy van-e képviselő-társaimnak bejelentése? 
 
Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgyalandó előterjesztés, és beje-
lentés sem hangzott el, az ülést 9 óra 30 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
Tinti Sándor                Kolompár Mónika 
    elnök                    jkv. hitelesítő 


