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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február 14-
én 9 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti tanácskozóterme 
 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné   képviselő 

 Kolompár Mónika   képviselő 
 

                 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 Kovalikné Hankó Mónika kv. vezető főtanácsos 
   

 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna aljegyző 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 nél-
kül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalását.  
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Kérem képviselő-társaimat, ha a napirendi pontokkal egyetértenek, szavazzák meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása   

  
4/2017. (II. 14.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2017. február 14-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Előterjesztések 
Előadó: Tinti Sándor elnök 
 

 
 
T i n t i    Sándor elnök: Rendkívüli ülésünk összehívását kettő előterjesztés megtár-
gyalása indokolja. Az első a 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában 
készült. A költségvetés végrehajtása előtt önkormányzatunknak szükséges döntenie az 
év közben bekövetkezett költségvetést érintő változásokról. Erről készült az előterjesz-
tés.  
 
Kérdezem, hogy van-e a képviselő-társaimnak kérdése, véleménye az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetértenek a határozati javaslattal, sza-
vazzák meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: Költségvetési előirányzat-módosítása 2016. évi  
  

5/2017. (II. 14.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 
3/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 2016. év-
re szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Költségvetési bevételi előirányzatát 269,5 e Ft összegben növeli, 
melyből 20 e Ft helyi önkormányzattól átvett működési célú tá-
mogatás bevétel, 250 e Ft egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 
átvett támogatásértékű működési bevétel és 0,5 Ft egyéb kamat-
bevételek előirányzatának csökkenése. A kiadások előirányzatát 
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237,5 e Ft dologi kiadások előirányzatával és 32 e Ft működési 
tartalékkal növeli. 

 
                                             E Ft 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

782 1261,5 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

782 1261,5 

 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 

 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak mó-
dosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

 
                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti elői-
rányzat  

Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 782 1261,5 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

782 1229,5 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

  

- működési célú céltartalé-
kok 

 32 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 

 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: A második előterjesztés Orosháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával, és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
Együttműködési megállapodás tárgyában készült. Mindkét megállapodás erre az évre 
köttetne annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a ha-
gyományokat megismerjék és továbbadják.   
 
Van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, vagy esetleg kérdés? 
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Mivel kérdés, vélemény a napirendi ponthoz nem volt, kérem képviselő-társaimat, ha 
egyetértenek az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazzák meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: Együttműködési Megállapodás Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzatával 
  

6/2017. (II. 14.) 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 
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
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 képviselő-társaimat, ha egyetértenek a 2. sz. határozati 
javaslattal is, szavazzák meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: Együttműködési Megállapodás Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormány-

zattal 
  

7/2017. (II. 14.) 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 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására. 



 5 

 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 

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

K.m.f. 
 

 
 
Tinti Sándor                   Kolompár Mónika 
    elnök                       jkv. hitelesítő 


