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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 
15-én 9 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti nagyterme 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné    
                         Kolompár Mónika   képviselők 
 
 
Jelen volt még: Csepreghy Elemér  alpolgármester 
                          Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 
                          Szabó Ildikó   vezető-főtanácsos  
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Csepreghy 
Elemér alpolgármester urat, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt valamint 
Szabó Ildikó vezető-főtanácsost.  
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből jelen van 3 fő.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
T i n t i    Sándor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Kolompár 
Mónika képviselőt. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalá-
sát.  
 
Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.  
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  

 
28/2015. (IX. 15.) sz. RomaNÖ. határozat 

 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. 
szeptember 15-i soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el: 
  

N A P I R E N D  
  

TÁRGYA                                                                     ELŐADÓJA 
  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű                                Tinti Sándor 
     határozatok végrehajtásáról                                         elnök 
 
2.) Beszámoló a Roma Nemzetiségi                            Tinti Sándor 
     Önkormányzat I. félévi költségvetése                          elnök 
     végrehajtásáról 
 
3.) Bejelentések 
 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Lejárt határidejű határozatok elfogadása 
 

29/2015. (IX. 15.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 24/2015. (V. 19.) RomaNÖ. számú határozat végre-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. 
félévi költségvetése végrehajtásáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: A munkatervünk alapján a 2015. évi költségvetés I. féléves tel-
jesítéséről a szeptemberi soros ülésre beszámolót kellett készíteni.  
A beszámoló szerkezetére nincs kötelező előírás, azonban az elfogadott költségvetés 
szerkezetével azonos módon volt célszerű elkészíteni.  
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   380 e Ft 
Módosított előirányzat:  490 e Ft 
Teljesítés összege:   390 e Ft 
Teljesítés százaléka:  80 % 
 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   380 e Ft 
Módosított előirányzat:  490 e Ft 
Teljesítés összege:   89 e Ft 
Teljesítés százaléka:  18 % 
 
A működési költségvetési támogatás 2015 évre 379.603 Ft. 2015. március 10-én ezen 
összeg megérkezett a Nemzetiségi Önkormányzat számlájára.  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján Ön-
kormányzatunk 100.000 Ft támogatásban részesült. A támogatás folyósítására ez idáig 
nem került sor.  
 
Pénzkészletünk 2014. év végén 9.603 Ft volt. Ezen összeg képezte a 14/2015.(III.17.) 
Roma NÖ. számú határozat alapján elfogadott pénzmaradványt, mely szabad pénzma-
radvány dologi kiadások fedezetére felhasználásra került. Fenti határozat alapján, a 
2015. évi előirányzataink megnövekedtek az alábbiak szerint: előző évi működési célú 
pénzmaradvány igénybevétele és a dologi kiadások előirányzatainak növekedése 10.000 
Ft összegben. 
 
Felhalmozási kiadásai önkormányzatunknak 2015. év I. félévében nem voltak, illetve 
hiány és többlet sem keletkezett.   
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt ha-
tározati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: I. félévi költségvetés beszámolójának elfogadása 
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30/2015. (IX. 15.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. 
I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesz-
tés szerint hagyja jóvá: 
 

I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak 
első féléves alakulása  

  
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatának első féléves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
           e Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2015. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadási előirányzat  
Főösszege 

380 490 89 18 

Bevételi előirányzat  
Főösszege 

380 490 390 80 

 
II. Költségvetési bevételek 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve műkö-
dési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete tartalmaz-
za. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.) 
 

III. A költségvetési kiadások 
 
1. Működési kiadások 
 
a.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi első félévben teljesített - továbbá 
eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányza-
tait a következők szerint hagyja jóvá: 

eFt 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2015. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Működési kiadások  380 490 89 18 
Ebből:     

- személyi jellegű kiadások     
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

    

- dologi jellegű kiadások 380 490 89 18 
- ellátottak pénzbeli juttatásai     
- működési célú támogatások     
- függő, átfutó kiadások     
 
b.) A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2015. 
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési ki-
adásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
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2. Felhalmozási kiadások 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak. 
 

IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása 
 
a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2015. féléves 
teljesítés  

(tartalék fel-
használás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Tartalék - - - - 
Ebből: - - - - 
- általános tartalék - - - - 
- céltartalék - - - - 
 
b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem 
volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2015. féléves 
teljesítés 

(tartalék fel-
használás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Hiány: - - - - 
Többlet - - - - 
 

V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. első félévben teljesített költségvetését felada-
tonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Nem voltam az augusztus 20-i rendezvényso-
rozaton, de hallottam, hogy színvonalas volt a Roma Önkormányzat által előadott 
gyermekműsor és a főzés is. Ehhez gratulálok a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
és további hasonló rendezvényeket kívánok.  
 
S z a b ó   Ildikó vezető-főtanácsos: A 100 ezer Ft önkormányzati támogatással kapcso-
latban annyit szeretnék mondani, hogy információim szerint folyamatban van. Abban az 
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esetben utaljuk az összeget, hogyha a támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra 
került.  
 
T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előter-
jesztés, és több bejelentés sem hangzott el, az ülést 9 óra 17 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Tinti Sándor Kolompár Mónika 
    elnök   jkv. hitelesítő 


