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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. november 
24-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: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 
Kálmán András tanácsnok 

 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Dr. 
Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt, va-
lamint Kálmán András tanácsnokot.  
 
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.  
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Kérem, aki a napirendi pontokkal 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: Napirend elfogadása   

 
36/2015. (XI. 24.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2015. november 24-i soros nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) A 2016. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
2.) Mikulás rendezvény szervezési feladatai 

Előadó: Tinti Sándor elnök 
 
3.) Bejelentések 

 
 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi munkaterv elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
  
T i n t i   Sándor elnök: A munkaterv-tervezetben módosítást szükséges eszközölni, 
ezért megadom a szót Faragó Julianna igazgatási irodavezetőnek.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna igazgatási irodavezető: A 2016. évi munkaterv-
tervezetet szükséges módosítani A 2016. február 2-re tervezett első ülésünk időpontját 
2015. január 26-ra javaslom módosítani, és 2. napirendként tervezni a „Városi Önkor-
mányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata” c. előterjesztést. Ezt 
az előterjesztést jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzatnak január 31-ig meg 
kell tárgyalni.  
 
T i n t i   Sándor elnök: Ezt követően röviden ismerteti az előterjesztést, majd kérdezi, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, esetleg más napi-
rendi pontra javaslata? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, egyéb javaslat, kérem, aki a határozati javas-
lattal és mellékletével, annak ismertetett módosításával, kiegészítésével egyetért, sza-
vazza 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: Munkaterv elfogadása 2016. évre 
 

37/2015. (XI. 24.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal elfogadja. 
   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tinti Sándor 
     elnök 
 

  
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mikulás rendezvény szervezési feladatai 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Az előterjesztésben részletesen leírtam, hogy mik indokolják a 
roma gyermekek részére, úgymond központi karácsonyi ünnepség szervezését mikulás 
ünnepség helyett. Szeretnénk e rendezvénnyel elérni azt, hogy gyermekeink is megis-
merjék a karácsony jelentőségét, szépségét, mint ahogy mi átélhettük még ezt szüleink 
körében.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati 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: Karácsonyi ünnepség megrendezése  
 

38/2015. (XI. 24.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. december 23. napján karácsonyi rendezvény 
megtartásáról dönt a roma gyermekek és családjaik 
számára.  
 
A rendezvény költségeire 100.000,- Ft összeget biztosít a 
2015. évi költségvetése terhére. 
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Határidő: a rendezvény megszervezésére 2015. december 
22. 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
K á l m á n   András tanácsnok: November 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által meghirdetésre került a nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támoga-
tására kiírt pályázat. A pályázaton 1.200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást lehet 
igényelni. Támogatás formája 100 %-ban támogatott, tehát önerő biztosítása nem szük-
séges. Utólagos elszámolással történik az elszámolás. A támogatást előre át fogják utal-
ni.  
 
Kérem az Önkormányzatot, hogy ezt a pályázatot nyújtsa be. A pályázatot már elkészí-
tettem. A pályázathoz szakmai rendezvény szükséges. Lehet rendezvény-sorozat is, de 
lehet egy rendezvényt is megtartani.  
 
Kérem Elnök urat, hogy a rendezvény időpontjáról és tartalmáról egyeztessünk. A meg-
valósítási időszak 2016. január 1. és december 31. időszak közé kell hogy essen. A pá-
lyázatot a héten szeretném benyújtani.  
 
T i n t i   Sándor elnök: A pályázatnak örülünk, javaslom a pályázatot benyújtani. Ké-
rem, aki a pályázat benyújtásával 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: Pályázat benyújtása 2016. évi rendezvényre  
 

39/2015. (XI. 24.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskeze-
lő által kiírt a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2016. évi költségvetési támogatására című, NEMZ-KUL-
16 kódú pályázatban megfogalmazott kulturális esemé-
nyek támogatására 1.200.000 Ft pályázati összegre utóla-
gos elszámolással. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. január 10. 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A nemzetiségi önkormányzatok finanszírozása ket-
tő részből tevődik össze. A működési célra adott pénzből, illetve a feladatalapú finanszí-
rozásból. A kétfajta finanszírozást nem egy időben kell elkölteni. Az adott évre járó 
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működési támogatást december 31-ig el kell költeni, a feladatalapút pedig április 30-ig. 
Jövőre az önkormányzatnak már lesz feladatalapú támogatása, s az elszámolásnál erre 
figyelemmel kell lenni. 
 Az idei működési célú költségek felhasználásánál azonban úgy kell gazdálkodni, hogy 
jövő év februárig maradjon az önkormányzatnak fedezete, míg az adott évi támogatás 
meg nem fog érkezni, mert az önkormányzatnak akkor is működni kell.  
 
T i n t i   Sándor elnök: A költségek tervezésénél így számoltunk, köszönjük a tájékoz-
tatást.  
 
Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgyalandó előterjesztés, és több 
bejelentés sem hangzott el, az ülést 9 óra 15 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


