
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 27-i ülésén hozott határozatai 
 
 
 

10/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. november 27-i 
közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  
N A P I R E N D  T Á R G Y A,  E L Ő A D Ó J A 
 
1.) Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása 
Előadó: Csurár Hermina  
                    elnök  

 
2.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Csurár Hermina  
                                elnök 
 
3.) Mikulás napi rendezvény szervezési feladatai 

Előadó: Csurár Hermina 
                               elnök 
 
4.) Bejelentések 
 
 
 
11/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
A november 27-i soros ülés napirendjéről a „Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása” és a „Mikulás napi 
rendezvény szervezési feladatai” napirendi pontokat törli 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csurár Hermina elnök  
 
 
     
 

12/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetési 
határozat elkészítésénél az alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni: 
 

• biztosítani a roma nemzetiség érdekeinek védelmét, 
• a roma népismeret, kultúra és hagyományok megőrzés, felelevenítése, 
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal, a 

megyei vagy más települési roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködve az 
alábbi terv szerint 



         időpont                                   rendezvény  
 
 
2020. március Tavaszköszöntő Roma Bál  
2020. szeptember  I. Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap 
2020. december  Mikulás napi rendezvény 
 

• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési 
önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a roma 
lakosságot érintő ügyekben 

 
Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésére a 2020. év februári soros ülés 
Felelős: Csurár Hermina elnök  
 
 
13/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Jelen határozat melléklete a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. mellékletét 
képezi. 
 
2./ Jelen módosítás 2019. november 27. napján lép hatályba. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csurár Hermina elnök 
 
14/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Belügyminisztérium nyílt 
kiírására a „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési 
támogatása” tárgyában, ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat benyújtásáról dönt, 
900.000,-  Ft összegben. 
A ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat keretében a kiírásnak megfelelően a roma 
nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését 
szolgáló kulturális rendezvények, roma búcsúk, hitéleti programok, lelki gondozási 
események kulturális programjai, a felsorolt programokhoz kapcsolódó roma vonatkozású 
gyermekprogramokat szolgáló rendezvény kerül megvalósításra.  
 
Határidő a pályázat benyújtására: 2019. december 01. 
Felelős: Csurár Hermina elnök 


