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2/2015. sz. roma önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. február 11-
én 14 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti nagyterme

Jelen vannak: Tinti Sándor                           elnök
 Tinti Sándorné  
 Kolompár Mónika  képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
 Csepreghy Elemér alpolgármester
 Kálmán András tanácsnok

                         
                          

T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Dr. Szilbe-
reisz Edit aljegyző asszonyt, Csepreghy Elemér alpolgármestert és Kálmán András ta-
nácsnokot.

Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képviselő-
ből jelen van 3 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Kolompár Mónika képviselőt. Ké-
rem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. 

Javaslom, hogy a Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  a  meghívóban közölt  napirendi
pontokat tárgyalja meg. 

Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg. 



A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

8/2015. (II. 11.) sz. RomaNÖ határozata

A  Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkor-
mányzata a 2015. február 11-i ülése napirendjét az alábbi-
ak szerint fogadja el:

N A P I R E N D
 

1.) Roma Nemzetiségi Önkormány-           Tinti Sándor
       zat 2015. évi költségvetésének                    elnök
       elfogadása                                                                   

T i n t i    Sándor elnök: Az ez évi költségvetésünket a Hivatal munkatársai elkészítet-
ték, melyből látható, hogy 380.000.-Ft fog rendelkezésünkre állni a 12/2014. (XI. 18.)
sz. határozatban megjelölt, tervezett feladatok végrehajtására. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Költségvetés 2015. évi elfogadása

9/2015. (II. 11.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  a
2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatára terjed ki. 

2. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségve-
tési 
a) kiadási főösszegét  380 ezer forintban, 
b) bevételi főösszegét  380 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1.  Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működé-
si és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tar-
talmazza.
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2.A helyi Roma Nemzetiségi  Önkormányzat intézményt nem tart
fent.

II. A költségvetési kiadások

1. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási
kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 380 ezer forint,

Ebből:
- dologi jellegű kiadások: 380  ezer forint,

2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az alcí-
mek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú mel-
léklet szerint hagyja jóvá.

3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre felújítási és fel-
halmozási kiadásokat nem tervez.

4. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó
feladatai nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1.  A Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetését  feladaton-
ként a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányza-
tokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja
meg.

3.  Az előirányzat  felhasználási  ütemtervet  az 5.  számú melléklet
tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

 Az önkormányzat testülete a helyi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat számára létszám-előirányzatot nem tervez.

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehaj-
tásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért
a jegyző a felelős.

2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirány-
zatai év közben megváltoztathatóak.
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3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatás-
körébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásá-
ról,  valamint  a  költségvetési  határozat  módosításáról  a  testület  a
jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alapján
dönt.  Az előirányzat  átcsoportosításról  az önkormányzat  testülete
negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év feb-
ruár 15-ig, december 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határoza-
tának ennek megfelelő módosításáról.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                elnök

T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

K á l m á n   András tanácsnok: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályá-
zatra,  a  maximálisan  igényelhető  támogatási  összegre,  azaz  700.000.-Ft-ra  a  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat benyújtotta pályázatát. Ennek a pályázatnak a hiánypótlása
a tegnapi nap folyamán megtörtént. Köszönöm az önkormányzat segítéségét a pályázat
összeállításában. „Kulturális hagyományok ápolását célzó roma nemzetiségi találkozó
Mezőkovácsházán” címmel került benyújtásra a pályázat. Maga a program augusztus
20. és 21-én kerül megrendezésre. A pályázatnak külön kitétele volt, hogy hívjunk meg
különböző egyházi szervezetektől személyeket. A pályázat előfinanszírozott, ami azt je-
lenti, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül a teljes összeg át-
utalásra fog kerülni. A projekt befejezésének határidejét – amit leegyeztettem a minisz-
tériummal – meghosszabbítottuk egy hónappal az elszámolás megkönnyítése érdekében.
 
T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előter-
jesztés, és bejelentés sem, az ülés 14 óra 15 perckor bezárom. 

K.m.f.

Tinti Sándor                   Kolompár Mónika
    elnök                        jkv. hitelesítő
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