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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 
13-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 

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsos 

 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt, Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsost, 
valamint Csepreghy Elemér alpolgármester urat.  
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből jelen van 3 fő.  
 
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.  
 



 2 

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   

 
32/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. szeptember 13-i soros nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

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

 
2.) Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. fél-

évi költségvetése végrehajtásáról 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
3.) 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, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye? 
 
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 végrehajtásáról beszámoló  
 

33/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 31/2016. (VIII. 11.) RomaNÖ. számú határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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T i n t i   Sándor elnök: A 2. napirend előtt szükséges megtárgyalni a 3. sz. előterjesz-
tést, mely a 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült.  
 
Ezt az előterjesztést is írásban korábban megkaptuk, áttanulmányoztuk. Kérdezem kép-
viselő-társaimat, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetértenek az előterjesztésben írt határo-
zati javaslattal, 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: Előirányzat-módosítás elfogadása  
 

34/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
3/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 
2016. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módo-
sítja: 
  
Költségvetési bevételi előirányzatát 210 e Ft összegben 
növeli, melyből 1 e Ft egyéb kamatbevétel, 20 e Ft Nem-
zetiségi Önkormányzattól átvett működési célú támogatás 
bevétel, 155 e Ft központi kezelésű előirányzattól átvett 
támogatásértékű működési bevétel és 34 e Ft előző évi 
működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata. A 
kiadások előirányzatát 210 e Ft dologi kiadások előirány-
zatával növeli.   

E Ft 
                                              

 
 
 
 
 
 

 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá. 

 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai-
nak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint 
hagyja jóvá:                    

 
                                              

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

782 992 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

782 992 
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                                                                                                                       E Ft 
Megnevezés Eredeti elői-

rányzat  
Módosított elői-
rányzat 

Működési kiadások 782 992 
Ebből:   
- személyi jellegű ki-
adások 

  

- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadá-
sok 
 

782 992 

- működési célú tá-
mogatásértékű kiadás 

  

- működési célú cél-
tartalékok 

  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. 

félévi költségvetése végrehajtásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Munkatervünknek megfelelően elkészült az ez év, első félévi 
költségvetési beszámolója, mely tartalmazza az első féléves gazdálkodásunk adatai.  
 
A beszámolóból látszik, hogy működési kiadásaink 34 %-ra teljesültek, míg bevételi 
előirányzatunk 92 %-ra. A részleteket az előterjesztés tartalmazza.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni melléklete-
ivel együtt. 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: Költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadása  
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35/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
2016. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoz-
tatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá: 

 
 

I. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatai-
nak első féléves alakulása  

 
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának első féléves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
           
 e Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadási előirányzat  
Főösszege 

782 992 336 34 

Bevételi előirányzat  
Főösszege 

782 992 912 92 

 
II. Költségvetési bevételek 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve műkö-
dési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete tartalmaz-
za. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.) 
 

III. A költségvetési kiadások 
 
1. Működési kiadások 
 
a.) A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. első félévben teljesí-

tett - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási 
kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 

 
eFt 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. fél-
éves teljesí-

tés 

Teljesítés 
alakulása 

% 
Működési kiadások  782 992 336 34 

Ebből:     
- személyi jellegű kiadások     
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

    

- dologi jellegű kiadások 782 992 336 34 
- ellátottak pénzbeli juttatásai     
- működési célú támogatások     
- függő, átfutó kiadások     
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b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2016. 
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. 

 
2. Felhalmozási kiadások 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak. 
 

IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása 
 
a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés  

(tartalék fel-
használás) 

Teljesítés 
alakulása 

% 

Tartalék - - - - 
Ebből: - - - - 
- általános tartalék - - - - 
- céltartalék - - - - 
 
 
b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem 

volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés 

(tartalék fel-
használás) 

Teljesítés 
alakulása 

% 

Hiány: - - - - 
Többlet - - - - 
 

V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. első félévben teljesített költségvetését felada-
tonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

VI. 2016. I. félévi mérleg 
 
Az önkormányzatnak a pénzkészletén kívül más vagyona nem volt, melyet szállítói kö-
telezettség terhel 10 e Ft értékben. 
A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. félévi mérlegét a 4. sz. melléklet tar-
talmazza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
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T i n t i   Sándor elnök: Javaslom megtárgyalni a 4. sz. előterjesztést, mely a 
Máriapócsi búcsúra történő utazás tárgyában készült. Az imént tárgyaltuk költségveté-
sünk I. félévi teljesítését, melyből látható volt, hogy e kirándulásra is a fedezet rendel-
kezésre áll. A roma lakosság körében mutatkozó nagy érdeklődésre tekintettel javaslom 
a búcsú megszervezését, a helyszínen egy bográcsos főzéssel egybekötve.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
T i n t i   Sándorné képviselő: A kirándulást javaslom megszervezni, mert még ilyen 
nem volt a romák körében, s ez a búcsú számunkra nagyon fontos, egyházi ünnep. Az 
utazáshoz nagy buszt kell igénybe vennünk, ami 50 személyes, mert már ennyi érdeklő-
dő van. Ha ilyen szép számban veszünk részt az ünnepségen, a bográcsozást minden-
képpen javaslom megvalósítani, a romákat vendégül látni.  
 
Javaslom a határozati javaslatot elfogadni.  
  
T i n t i   Sándor elnök: Mivel több vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot 
elfogadni. Kérem, aki azzal 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: Máriapócsi búcsúra kirándulás szervezése  
 

36/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Máriapócsi búcsúra történő utazás 
megszervezéséről dönt, melynek fedezetére 300.000,-Ft-ot 
biztosít a 2016. évi költségvetéséből a dologi kiadások 
terhére.  
 
Határidő: 2016. szeptember 18. 
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 

 
T i n t i    Sándor elnök: Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e valakinek bejelentése? 
 
Mivel bejelentés nem volt, és az ülés napirendjén sincs több tárgyalandó előterjesztés az 
ülést 9 óra 20 perckor bezárom.  
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


