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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. augusztus 
11-én 9 órai kezdettel tartott rendkívüli 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 

Kovalikné Hankó Mónika pénzügyi vezető-főtanácsos 
 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt valamint Kovalikné Hankó Mónika pénzügyi 
vezető-főtanácsost. 
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből mindenki jelen van az ülésen. 
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Kolompár Mónika képviselőt. Ké-
rem, 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.  
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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   

 
30/2016. (VIII. 11.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. augusztus 11-i rendkívüli nyílt ülése na-
pirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Előterjesztések 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i    Sándor elnök: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,,II. Roma 

Kulturális és Gasztronómiai Nap előkészítése,, tárgyában készült. 
 
Saját költségvetésünk terhére a gasztronómiai napot a helyi önkormányzattal együttmű-
ködve a Kovácsházi Napok rendezvénysorozat keretében tudnánk megrendezni. A ren-
dezvény időpontját és helyszínét a korábbi döntésünkhöz képest javaslom módosítani 
2016. augusztus 19-re a TKKI területére.  
 
Pályázaton 250.000.-Ft-ot nyertünk, mely összeg felhasználási céljaként az augusztusi 
rendezvényünket jelöltük meg. Javaslom további 150.000.-Ft felhasználását is, így szín-
vonalas rendezvényt valósíthatnánk meg.  
 
Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Tekintettel Elnök úr javaslatára, hogy más 
legyen a rendezvény helyszíne és időpontja, szükséges módosítani a 25/2016. (V. 17.) 
sz. RomaNÖ. határozatot abban a tekintetben, hogy az ott megjelölt 2016. augusztus 20-
i időpont, amikor a II. Roma Gasztronómiai és Kulturális Napot rendezte volna az ön-
kormányzat, 2016. augusztus 19-re módosuljon, igazodva a települési Önkormányzat 
programsorozatához. E módosítással szükséges az előterjesztésben írt határozati javasla-
tot kiegészíteni.  
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T i n t i   Sándor elnök: Mivel más javaslat, kérdés, vélemény nem volt, javaslom iro-
davezető asszony javaslatát elfogadni, s azzal az előterjesztésben írt határozati javaslatot 
kiegészítve elfogadni. Kérem, aki ezzel 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: II. Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap előkészítése 
 
 

31/2016. (VIII. 11.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a 25/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. 
határozat első bekezdését akként módosítja, hogy a II. 
Roma Gasztronómiai és Kulturális Napot 2016. augusztus 
19-én a TKKI területén rendezi meg.  
 
A II. Roma Gasztronómiai és Kulturális Nap fedezetére 
400.000,-Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetéséből a 
dologi kiadások terhére.  

 
Határidő: 2016. augusztus 19. 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 

 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgya-
landó előterjesztés az ülést 9 óra 15 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


