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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. október 11-
én 9 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti nagyterme 
 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné    képviselő 
 
 
 
Távolmaradását bejelentette: 
                        

Kolompár Mónika     képviselő 
 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 

 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt.  
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből jelen van 2 fő. Kolompár Mónika képviselő távolmaradását bejelentette. 
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
T i n t i    Sándor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Tinti Sán-
dorné képviselőt. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Tinti Sándorné képviselőt megválasztotta. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő) 
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T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalá-
sát.  
 
Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása   

 
37/2016. (X. 11.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. október 11-i soros nyílt ülése napirend-
jét 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.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
koncepciója 

     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: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Máriapócsi búcsúra lá-
togatott el 39 fővel. Ezen a búcsún bográcsban is főztünk. A kirándulás költségeire biz-
tosított 300.000 Ft-ot elköltöttük, el is számoltunk ezzel az összeggel.  
 
Kérdezem, hogy van-e a képviselő társamnak kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, ha a képviselőtársam is egyetért a határozati javaslattal, szavaz-
za meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
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Tárgya: határozatok végrehajtása 
 

38/2016. (X. 11.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 36/2016. (IX. 13.) RomaNÖ. számú határozat vég-
rehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költség-

vetési koncepciója 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor 
                                                            elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdezem a képviselőtársamtól, hogy van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan kér-
dése, véleménye?  
 
Mivel nem volt, kérem, ha a egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 
 

39/2016. (X. 11.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2017. évi költségvetési határozat elkészítésénél az 
alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni: 
 
• biztosítani a roma nemzetiség érdekeinek védel-

mét, 
• a roma nyelvtanulás lehetőségének feltárása a köz-

nevelési intézményekben 
• hagyományőrző rendezvények megszervezése eset-

leg a települési önkormányzattal, a megyei vagy 
más települési roma nemzetiségi önkormányzattal 
együttműködve az alábbi terv szerint: 
 
 időpont                                 rendezvény  

  2017. május          Roma Családi Nap        
            2017. augusztus         III. Roma Kulturális és    

Gasztronómiai Nap 
2017. december                 Karácsonyi rendezvény 
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• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapít-
ványokkal, a települési önkormányzattal, annak bi-
zottságaival, önkormányzati intézményekkel a ro-
ma lakosságot érintő ügyekben 

 
Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésé-

re a 2017. év januári soros ülés 
Felelős: Tinti Sándor elnök  

     
 
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e képviselő társamnak 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                Tinti Sándorné 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


