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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. április 5-én 
9 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött 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 

Kálmán András tanácsnok 
Baloghné Kovács Tünde pü. főtanácsos 

 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna irodavezető 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 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom az ülés előtt kiadott, „Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodások, valamint Gyermeknap szerve-
zése tárgyában” készült szóbeli előterjesztéseket vegye napirendjére.  
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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: Előterjesztések napirendre vétele   

 
11/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta a „Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő 
Együttműködési Megállapodások, valamint Gyermeknap 
szervezése tárgyában” készült szóbeli előterjesztéseket 
napirendjére vette. 

 
 
 
 T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a fentiek szerint kiegészített, meghívóban közölt na-
pirendi pontok megtárgyalását.  
 
Kérem, aki a napirendi pontokkal 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: Napirend elfogadása   

 
12/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
  
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. április 5-i soros, közmeghallgatással 
egybekötött nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról 
Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 

 
2.) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszá-

moló megtárgyalása, jóváhagyása 
Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 
 

3.) Roma Családi Nap megszervezése 
Előadó: Tinti Sándor  
                   elnök 
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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: Írásban került kiküldésre a beszámoló a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, véle-
ményük?  

 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt 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 
 

13/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 8/2016. (II. 18.), 9/2016. (II. 18.) RomaNÖ. számú 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

 
T i n t i    Sándor elnök: A 2. sz. napirendi pont előtt javaslom a 6. sz. előterjesztés tár-
gyalását, mely a 2015. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült.  
 
Az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat elfogadása szükséges ahhoz, hogy a Képvi-
selő-testület a 2. sz. napirend előterjesztésében írt határozati javaslatot is el tudja majd 
fogadni.   
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, véle-
ményük?  

 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt 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: 2015. évi előirányzat-módosítás elfogadása 
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14/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát 10 e Ft 
működési célú átvett pénzeszköz előirányzatával növeli. A 
kiadások előirányzatait 23 e Ft dologi kiadással csökkenti, 
33 e Ft működési tartalékkal növeli.   

 
                                                                                         E Ft 

 

 
 

Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai-
nak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint 
hagyja jóvá: 

 
                                                                                                                                  E Ft 

Megnevezés Eredeti elői-
rányzat  

Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 380 500 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

380 467 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

  

- működési célú céltartalé-
kok 

 33 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 

 
 
  

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

380 500 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

380 500 
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számoló megtárgyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i   Sándor elnök: Az előterjesztésből, de az előzőből is látható volt, hogy az el-
múlt évben nagyon jól gazdálkodtunk, mert 33.331 Ft pénzmaradványa keletkezett az 
önkormányzatnak, mely összeget is ez évben felhasználhatjuk a dologi kiadásokból. Ezt 
követően ismertette az előterjesztés főbb tartalmát.  
 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadása  
 

15/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ön-
kormányzat 2015. évi költségvetési határozata teljesítéséről készített 
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra. 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2015. évi költségvetési hatá-

rozat bevételi és kiadási módosított előirányzat 500 e/Ft főössze-
gének teljesítését  

 
a) bevételi főösszeg esetén    500  ezer forintban  

 
b) kiadási főösszeg esetén 467 ezer forintban, állapítja meg. 

 
I. A teljesített költségvetési bevételek 

 
1.A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített - to-
vábbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevéte-
leinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve 
módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási elői-
rányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
  



 6 

 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 467 e/Ft 
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:                   e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:              e/Ft 
- dologi jellegű kiadások:           467   e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                   e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :          e/Ft 

 
2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt elői-
rányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és fel-

halmozási kiadásai nem voltak. 
 
4. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai 

nem voltak. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladaton-

ként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

IV. A pénzmaradvány 
 

1. A nemzetiségi önkormányzat 2015 évi gazdálkodása során kelet-
kezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvá-
nya: 33.331 Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely szabad pénzmarad-
vány.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős Tinti Sándor  
                elnök 
 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Roma Családi Nap megszervezése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i   Sándor elnök: Az Önkormányzat tagjaival korábban egyeztettük, hogy ez év-
ben megszervezzük a Roma Családi Napot május 1-jén. Erről készült az előterjesztés.  
 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Roma Családi Nap szervezése  
 

16/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2016. május 1-jén Roma családi nap 
megrendezéséről dönt.  
 
A rendezvény költségeire 150.000,- Ft-ot biztosít a 2016. 
évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 
 
 

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az amatőr ro-
ma tánccsoport fellépő ruháinak megvásárlása tárgyában készült.  
 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 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: Tánccsoport fellépő ruhái megvásárlására fedezet biztosítása  
 

17/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata az amatőr roma tánccsoport fellépő 
ruháinak, cipőinek megvásárlásáról dönt.   
 
A költségekre 80.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi 
költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 

 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a „Roma kul-
turális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételé-
nek támogatása” címmel kiírt pályázat tárgyában készült.  
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A pályázatot 500.000.-Ft pályázati összegre nyújtanánk be. 
 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 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: Kulturális események megvalósítására pályázat benyújtása  
 

18/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogató megbízásából az NRSZH által kiírt a Ro-
ma kulturális események megvalósításának, kulturális tar-
talmak és termékek elérhetővé tételének támogatása című 
ROM-RKT-16 pályázatnak „B” komponensében megfo-
galmazott kulturális események támogatására 500.000.-Ft 
pályázati összegre. A pályázati összeg folyósítására támo-
gatási előleg kérelmet nyújt be.  
  
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. április 20. 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 

 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
Együttműködési Megállapodások tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását.  
 
A Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kezdeményezték az együttmű-
ködést önkormányzatunkkal, mi viszont kezdeményezzük a Békés Megyei Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal az együttműködést. Az önkormányzatokkal való együttműkö-
dés kapcsán mindkét fél rendezvényeit színvonalasabban, nagyobb látogatói létszámmal 
lesz lehetséges megszervezni és lebonyolítani.  
 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. 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: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési 

Megállapodás kötés  
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19/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetisé-
gi 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 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatá-
val való együttműködésről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: 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 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megálla-

podás kötés  
 

20/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetisé-
gi 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 
Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 
együttműködés kezdeményezéséről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 

 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a Gyermeknap szervezése tárgyában készült szóbeli 
előterjesztés tárgyalását.  
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Erről is már korábban beszélgettünk, hogy szeretnénk a gyermekek részére egy „igazi” 
gyermeknapot szervezni, de ehhez kérnénk a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat segítségét, támogatását. Az előző napirendnél döntöttünk e szervezettel való 
együttműködésről is, s most az abban rejlő lehetőségeket szeretnénk kihasználni.  

 
Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 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: Gyermeknap szervezéséhez támogatáskérés  
 

21/2016. (IV. 5.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata arról dönt, hogy a Gyermeknap 
költségeinek támogatására kérelemmel fordul a Békés 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése felé.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök 
 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? Mivel bejelentés 
nem volt, az ülést 9 óra 25 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


