
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 28-i ülésén hozott határozatai 
 

 
16/2015. (IV. 28.) sz. RomaNÖ határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. március 28-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D  ELŐADÓJA, TÁRGYA 
  

1.) Előterjesztések 
     Előadó: Tinti Sándor elnök 
 
 
17/2015. (IV. 28.) 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 Battonyai 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 
 
18/2015. (IV. 28.) 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 Pusztaföldvári 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 
 
19/2015. (IV. 28.) 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 Békéscsaba Megyei Jogú 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 
 
20/2015. (IV. 28.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. május 1-jén Majális 
megrendezéséről dönt.  
 
A rendezvény költségeire 80.000,-Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetéséből a dologi 
kiadások terhére. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 
21/2015. (IV. 28.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató megbízásából az NRSZH által kiírt a 
Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételének támogatása című ROM-RKT-15 pályázatnak „B” komponensében 
megfogalmazott kulturális események támogatására 500.000.-Ft pályázati összegre 
utólagos elszámolással. 
   
Határidő: a pályázat benyújtására: május 15. 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 
 


