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1/2016. sz. RomaNÖ. 
   
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. január 26-
án 9 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti nagyterme 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné    
                         Kolompár Mónika   képviselők 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 

Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos 
 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna irodavezető asszonyt, Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsost.  
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből mindenki jelen van az ülésen.  
 
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 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalá-
sát.  
 
Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.  
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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   

 
1/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. január 26-i soros nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
2.) Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, 
jóváhagyása 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
3.) Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési Meg-

állapodás felülvizsgálata 
Előadó: Tinti Sándor elnök 
 

4.) Bejelentések 
 
 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdésük, véleményük?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza 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: határozatok végrehajtása 
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2/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 38/2015. (XI. 24.), 39/2015. (XI. 24.), 41/2015. 
(XII. 21.) RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzata 2016. évi költségvetésének megtár-
gyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Az előterjesztésből látható, hogy ez évben 781.686 Ft-tal fo-
gunk tudni gazdálkodni. ezt az összeget kettő részletben fogunk megkapni. Az elmúlt 
évben határozatunkban megjelöltük azokat a feladatokat, amelyeket ez évben szeretnénk 
megvalósítani. A költségvetési összegből, s ha még tudunk pályázatot is benyújtani, ak-
kor úgy látom, hogy minden tervezett célunkat teljesíteni tudjuk.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mel-
lékleteivel, szavazza 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: Költségvetés 2016. évi elfogadása  
 

3/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. 
évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A határozat hatálya a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatára terjed ki.  
 
2. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségve-

tési  
a) kiadási főösszegét  782 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  782 ezer forintban állapítja meg. 
 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 
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felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tar-
talmazza. 

 
2. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat intézményt nem tart 

fent. 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
1. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási 

kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 
- Működési kiadások előirányzata összesen: 782 ezer forint, 
 
Ebből: 
- dologi jellegű kiadások:  782  ezer forint, 
 
2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az alcí-

mek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre felújítási és fel-

halmozási kiadásokat nem tervez. 
 
4. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó 

feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését feladatonként 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzato-

kat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja 
meg. 

 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tar-

talmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

 Az önkormányzat testülete a helyi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat számára létszám-előirányzatot nem tervez. 
 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

 1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehaj-
tásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásá-
ért a jegyző a felelős. 
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2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirány-
zatai év közben megváltoztathatóak. 

 
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatás-

körébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. 
 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásá-

ról, valamint a költségvetési határozat módosításáról a testület a 
jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alap-
ján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat testü-
lete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év 
február 15-ig, december 31-i - hatállyal dönt a költségvetési hatá-
rozatának ennek megfelelő módosításáról. 

 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök  

 
 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor 

  elnök 
 
T i n t i   Sándor elnök: A települési Önkormányzat Képviselő-testülete ez ügyben már 
meghozta döntését, nem kívánják az együttműködési megállapodást módosítani. Előter-
jesztésük készítésekor szóban én is úgy nyilatkoztam, hogy a megállapodás módosításá-
nak szükségességét nem látom.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
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: Települési Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás hatályában 

módosítás nélküli fenntartása 
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4/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodást, annak módosítását nem 
tartja szükségesnek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 
 
 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgya-
landó előterjesztés, és bejelentés sem hangzott el, az ülést 9 óra 15 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


