
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 21-i ülésén hozott határozatai 

 

 

1/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervét az 

alábbiak szerint módosítja: 

Januári soros ülése napirendjéről a „Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása” című 

napirendi pontot leveszi azzal, hogy azt február 15. napjáig rendkívüli ülésen tárgyalja 

meg.  

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tinti Sándor  

                  elnök 

 

 

2/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ határozata 

 

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. január 21-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

  

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

     Előadó: Tinti Sándor elnök 

   

2.) Bejelentések 

 

 

3/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2014. (XI. 18.), 

12/2014. (XI. 18.), 13/2014. (XI. 108.) RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

4/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodást, 

annak módosítását nem tartja szükségesnek.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Tinti Sándor  

              elnök 
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5/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 

hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi 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 Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről dönt. 

  

Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 

megállapodás aláírására. 

  

Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 

Felelős: Tinti Sándor 

                 elnök 

 

 

6/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 

hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi 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 az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való 

együttműködés kezdeményezéséről dönt. 

  

Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 

Felelős: Tinti Sándor  

                elnök 

 

 

7/2015. (I. 21.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 

hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi 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 az Eleki 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 


