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4/2015. sz. roma önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. április 28-
án 9 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti nagyterme

Jelen vannak: Tinti Sándor                           elnök
 Tinti Sándorné  
 Kolompár Mónika  képviselő

Jelen volt még: Csepreghy Elemér alpolgármester
 Szénási István alpolgármester
  Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 

                         
                          
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Csepreghy
Elemér és Szénási István alpolgármester urakat, és Szabóné Faragó Julianna igazgatási
irodavezetőt. 

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. 

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a meghí-
vóban 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

16/2015. (IV. 28.) sz. RomaNÖ határozata

A  Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkor-
mányzata a 2015. március 28-i ülése napirendjét az alábbi-
ak szerint fogadja el:

N A P I R E N D  ELŐADÓJA, TÁRGYA
 

1.) Előterjesztések
Előadó: Tinti Sándor elnök

T i n t i   Sándor  elnök: Korábbi ülésünkön arról döntöttünk, hogy a Sarkadi és az
Orosházi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatokkal  Együttműködési  megállapodásokat
írunk alá. A megállapodásokat mindkét önkormányzattal aláírtuk. Hasonló céllal most
ismételten három roma nemzetiségi önkormányzattal tervezünk együttműködési megál-
lapodást aláírni, ezek Battonya, Pusztaföldvár és Békéscsaba. 

Javaslom,  hogy  az  Önkormányzat  értsen  egyet  az  előterjesztéshez  csatolt  tartalmú
együttműködési megállapodások aláírásával. 

Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, vélemé-
nyük?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal és mellékletével, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési Megállapodás Battonya Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

17/2015. (IV. 28.) 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
Battonyai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  való
együttműködésről dönt.

Felhatalmazza  az  elnököt  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
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Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök

T i n t i   Sándor elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati ja-
vaslattal és mellékletével, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési Megállapodás Pusztaföldvár Roma Nemzetiségi Önkormány-

zattal

18/2015. (IV. 28.) 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
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

T i n t i   Sándor elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 3. sz. határozati ja-
vaslattal és mellékletével, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési  Megállapodás  Békéscsaba Roma Nemzetiségi  Önkormány-

zattal

19/2015. (IV. 28.) 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
Békéscsaba Megyei  Jogú Város  Roma Nemzetiségi  Ön-
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kormányzatával  való  együttműködés  kezdeményezéséről
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: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a május 1-jei
Majális szervezése tárgyában készült. Ekkor még 20 kg. húst vásárolnánk bográcsos ké-
szítéséhez, a gyermekek részére vetélkedőket szervezünk, ahol a fődíj egy torta lenne. 

Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? 

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: Május 1-jei Majális megrendezéséhez fedezet biztosítása

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

T i n t i    Sándor elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Roma kultu-
rális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének
támogatása című pályázat tárgyában készült. 

Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? 

C s e p r e g h y   elemér alpolgármester: Augusztus 20-ára tervezik a roma Gasztronó-
miai és Kulturális Nap megtartását?

T i n t i   Sándor elnök: Igen. 
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Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Pályázat benyújtása kulturális események támogatására

21/2015. (IV. 28.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma támogató megbízásából az NRSZH által kiírt a Roma
kulturális  események  megvalósításának, kulturális  tartal-
mak  és  termékek  elérhetővé  tételének  támogatása  című
ROM-RKT-15  pályázatnak  „B”  komponensében  megfo-
galmazott kulturális események támogatására 500.000.-Ft
pályázati összegre utólagos elszámolással.

Határidő: a pályázat benyújtására: május 15.
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök

T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előter-
jesztés, az ülést 9 óra 20 perckor bezárom. 

K.m.f.

Tinti Sándor                   Kolompár Mónika
    elnök                        jkv. hitelesítő
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