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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. február 18-
án 9 órai kezdettel tartott rendkívüli 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 
3 fő érdeklődő állampolgár 

 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Dr. 
Szilbereisz Edit jegyző asszonyt és Szabóné Faragó Julianna irodavezető asszonyt.  
 
Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képvise-
lőből mindenki jelen van.  
 
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 az ülés előtt kiadott, „Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzatával kötött Támogatási Szerződés tárgyában” készült szóbeli előterjesztést 
vegye napirendjére.  
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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: Előterjesztés napirendre vétele   

 
5/2016. (II. 18.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta a „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Támogatási Szerződés tárgyában” készült szóbeli előter-
jesztést napirendjére vette. 

 
 
 
 T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a fentiek szerint kiegészített, meghívóban közölt na-
pirendi pontok megtárgyalását.  
 
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   

 
6/2016. (II. 18.) sz. RomaNÖ. határozat 
  
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. február 18-i rendkívüli nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.)  Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési Meg-
állapodás módosítása 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
2.) Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

Együttműködési Megállapodás kötése 
Előadó: Tinti Sándor elnök 

 
 

3.) Bejelentések 
 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás módosítása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  
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    elnök 
 
  
T i n t i   Sándor elnök: Előző ülésünkön megtárgyaltuk az együttműködési megállapo-
dás módosításának szükségességét, s akkor az a döntés született,hogy a megállapodást 
nem szükséges módosítani. E döntésünk óta érkezett az Önkormányzathoz a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületének kérelme, mely-
ben jelezték, hogy további 2 helyiségre lenne szükségük a Hősök tere 4-6. sz. alatti in-
gatlanban, feladatai ellátásához.  
 
Az Önkormányzat a kérésnek abban az esetben tud eleget tenni, ha a számunkra biztosí-
tott, a fenti címen lévő helyiségeket átengedi a KLIK számára, nekünk pedig a Polgár-
mesteri Hivatal II. emeletén lévő irodái közül biztosít egy másik helyiséget.  
 
Úgy gondolom, Önkormányzatunk számára ez a megoldás megfelelő, ezért javaslom az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, véle-
ményük?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal és mellékle-
tével 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: Együttműködési Megállapodás módosítása 
 

7/2016. (II. 18.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel tör-
ténő módosítását a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja.  
  
Felhatalmazza az Elnököt a megállapodás-módosítás alá-
írására. 
 
Határidő: a megállapodás módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-

zatával Együttműködési Megállapodás kötése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 
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T i n t i   Sándor elnök: Az előterjesztésből látható, hogy nem csak az Orosházi, hanem 
a Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is szeretnénk Együttműködési Meg-
állapodást kötni egymás munkájának segítésére. A megállapodások tervezetét az előter-
jesztés mellé csatoltuk. 
 
 Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Kihasználom az alkalmat, - tekintettel arra, hogy 
három érdeklődő állampolgár jelen van az ülésen, - arra, hogy tájékoztatást adjak a Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat feladatairól. Ugyanis nagyon sok tévhit van a városban. 
Nem feladata a szociális segélyezés. Azok a feladatai, amelyeket most más roma ön-
kormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásban is rögzítenek. Feladata a 
nyelvápolás, indentitásuk ápolása, hagyományaik, kultúrájuknak a megőrzése, erősítése, 
amely feladatok még jobb, együttes ellátására Együttműködési Megállapodást tervez 
kötni két település Roma Nemzetiségi Önkormányzatával is.  Szociális feladatokat nem 
láthat el a Nemzetiségi Önkormányzat.  
 
Az Önkormányzat éves költségvetéssel rendelkezik, melyből nem tudott az önkormány-
zat tiszteletdíjat megállapítani, a teljes összeget a fent említett feladatok ellátására hasz-
nálhat és használ fel.  
 
A településen lehet olyan véleményeket is hallani, hogy a költségvetésben biztosított 
összegeket nem arra használja fel, amire kapta. Ez a híresztelés nem valós, mert a kapott 
összegek felhasználásával minden esetben számlákkal el kell számolniuk, ami eddig 
minden esetben rendben megtörtént.  
 
T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 
vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, és 
mellékletével, 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: Orosházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás 

kötés  
 

8/2016. (II. 18.) 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 
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
való együttműködésről dönt. 
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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 a 2. sz. határozati javaslattal, és mellékle-
tével, 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: Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapo-

dás kötés  
 

9/2016. (II. 18.) 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 
Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 
együttműködésről 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 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Támogatási Szerződés  tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását. Ez az előter-
jesztés a 2015. augusztus 20-i rendezvény költségeinek elszámolásáról szól. Vélemé-
nyem szerint a rendezvény jól sikerült, nagyon sok gyermek is részt vett rajta, akiket 
egy-egy csokoládéval is megvendégeltünk.   
 
S á r k ö z i   Tünde állampolgár: A gyerekekkel ott voltam a játszótéren, a gyermekek 
szerettek volna oda menni, de nem engedtem őket, mert nem tudtam, hogy milyen ren-
dezvény van. Láttam, hogy nagyon sokan vannak, de nem mentünk oda. Arra a rendez-
vényre miért nem kaptam meghívást? Minden rendezvényre el szoktam menni a gyere-
kekkel. Volt, aki adott volna a gyerekeknek, de mi nem fogadtuk el. Akiknek gyereke 
van, azokat meg lehetett volna hívni. Legközelebb küldjenek számomra papírt.  
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényét 
a települési Önkormányzat rendezvényeivel együtt tartotta. Névre szóló meghívót sen-
kinek nem küldünk. A meghívót közzétesszük plakát formájában a város több pontján, 
amivel a város összes lakosságát meghívjuk az összes, a meghívóban feltüntetett ren-
dezvényre. Ha saját magát kirekeszti valaki, akkor magára vessen, nem másokat kell 
okolni. Az augusztus 20-i rendezvény nyilvános rendezvény volt, amely egy állami ün-
nephez kapcsolódott. Az, hogy nem kaptak névre szóló meghívót, ez nem azt jelenti, 
hogy a Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendezvényéből az ahhoz a közösséghez tarto-
zó emberek ki vannak rekesztve. Azt ne várja el senki, hogy személyre szóló meghívót 
kap egy nyíltkörű rendezvényre, amely meg is van több helyen hirdetve. Azért kötött a 
települési Önkormányzat Együttműködési Megállapodást a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, mert az augusztus 20-i ünnepségsorozaton belül rendezte meg a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat az Ő kis rendezvényét. Aki akart, a rendezvényeken részt 
vehetett.  
 
C s u r á r   Jánosné állampolgár: Azért cigány képviselő, hogy a hátrányos helyzetű 
embereken segítsen. Amikor reffen volt a rendezvényük, sokan kaptak 5.000.-Ft-ot, mi 
nem kaptunk semmit. A hátrányos helyzetű embereknek, mindenkinek kellett volna, 
hogy kapjon csomagot. Ha nem nekünk adja a meghívót, kinek adja oda? A magyarok-
nak?  
 
T i n t i   Sándor elnök: Azok a személyek kaptak ajándékot tőlünk, akik társadalmi 
munkában segítettek bennünket, mert ingyen jöttek segíteni a házadat megjavítani is.  
 
C s u r á r   Jánosné állampolgár: Ellenőrzés fog lenni, hogy az önkormányzat hova 
költötte a 2015. évben a cigányok pénzét.  
  
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Nem a Nemzetiségi Önkormányzat feladata a hát-
rányos helyzetű embereken való segítés, a szociális juttatások adása.  
 
T i n t i   Sándor elnök: az a baj, hogy mindenkinek kellene a segítségünk, de ezt nem 
győzzük. Szombat, vasárnap dolgozunk, saját szerszámainkat használjuk, segítünk raj-
tuk, s nemhogy megköszönnék a munkánkat, még követelőznek, s fenyegetőznek.  
 
S z a b ó   Jánosné állampolgár: Hány roma család van a városban?  
 
T i n t i   Sándor elnök: 86 családról tudunk.  
 
S z a b ó   Jánosné állampolgár: Megoldást jelentene, ha egy tájékoztató levél készülne 
arról, hogy mi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladata, s azt minden roma család-
hoz eljuttatni. Személyes segítségemet is felajánlom az ügyben, ha szükségét látjátok, 
tartom velük a kapcsolatot. Ha ez nem megoldható, akkor össze kell őket hívni a Műve-
lődési Központba, s ott tájékoztatni őket. De erre szóló meghívót személyesen, névre 
szólóan kell kivinni, mert másként nem fognak elmenni.  
 
Én most azért vagyok itt, mert nekem szóltak a segélyezések és egyéb dolgok miatt is. 
Én azt hittem, hogy akik szóltak nekem, most itt lesznek, de nincsenek itt. El kell nekik 
mondani, nem veszekedve, vitatkozva, szépen, nyugodtan, hogy megértsék.  
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T i n t i   Sándorné képviselő: Az a baj, hogy a cigányok többsége nagyon furcsán vi-
szonyul hozzánk, irigyek. Az éves költségvetésből egyikőnk sem vett el egy fillért sem, 
mindet a cigányságra költöttük. Mindenki, a Városi Önkormányzat, és a Türr István 
Képző Központ is segíti munkánkat, ennek ellenére nem ismerik el, azt amit teszünk.  
 
S z a b ó   Jánosné állampolgár: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat azért van, hogy 
segítse a romákat, minden területen. Mindent meg kell tenni velük szemben azért, hogy 
megértsék azt, amiről szó van. Most Ti nem tájékoztatjátok ezt a közösséget megfelelő-
en. Ez a probléma. Most az a probléma, hogy Nektek problémátok van a többiekkel, de 
ez viszont is igaz, hogy a többieknek van problémája Veletek szemben. Ez abból adó-
dik, hogy nem tájékoztatjátok Őket megfelelően. Ha ez nem lenne, akkor elismernék a 
munkátokat, megértenék azt, hogy mit tesztek értük.  
 
T i n t i   Sándor elnök: Szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy irigyek egymás-
ra. Ha az egyiknek segítünk, a másik irigy.  
 
S z a b ó   Jánosné állampolgár: De ha Te be tudod mutatni Nekik azt, hogy mit tettél 
értük, s ezért Te semmit nem kapsz, akkor megszűnik az irigység. Akkor segíteni fogják 
a munkádat. Most csak a rosszindulatot látom, semmi mást. De ez abból adódik, hogy 
nem tudják, hogy mit teszel értük. Szólj, segítek. Én tiszteletbeli roma vagyok.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Ha ilyen indulatokat gerjeszt valami, akkor ez azt 
jelenti, hogy ez a Nemzetiségi Önkormányzat működik. Csak az tud bármiféle indulatot, 
véleményt formálni, akinek a működését valamilyen módon érzékelik, tapasztalják. En-
nek nagyon örülök.  
 
Korábban is működött Roma Nemzetiségi Önkormányzat, akinek a működését szinte 
észre sem vették, nem váltott ki ilyen indulatokat, mert ott máshova költötték el a pénzt. 
Jelen esetben nincsenek bálak, a költségvetésben biztosított összegeket a városban élő 
roma emberek javára használják fel. Most arról kellene beszélgetni – indulatok nélkül – 
hogy hogyan lehetne ezt a megkezdett munkát még jobban végezni. Ezt érdemes meg-
fontolni mindkét félnek. Örülök annak, hogy eljutottunk idáig, hogy eljöttek az ülésre, 
és beszélgettek, elmondták véleményüket. Eddig ilyen nem volt. Erre azért kerülhetett 
most sor, mert valami történik a városban a roma lakosság körében. Ez dicséretes dolog.  
 
A Roma Önkormányzatnak ez az első választási ciklusa, a tagoknak tanulni kell, de azt 
is meg kell érteni, hogy ahol dolgoznak, ott vannak „gyerekbetegségek”. Azon kell 
munkálkodni, hogy ezeken javítsunk, és minél hatékonyabban folyjon a munka. Igen, 
azt kommunikálni kell, hogy mekkora összegből gazdálkodott egy éven keresztül az 
önkormányzat, s a pénzt mire használták fel. De azt is ismertetni kell, hogy plusz mun-
kában milyen munkákat lát el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, más roma és nem 
roma személyekkel összefogva, ingyen.   
 
T i n t i   Sándor elnök: Köszönöm mindkét fél részéről felajánlott segítséget. Javas-
lom, térjünk vissza az előterjesztéshez. Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati 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) 
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Tárgya: Támogatási összeggel elszámolás 
 

10/2016. (II. 18.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Támogatási Szerződés alapján biztosított 100.000,- Ft fel-
használásáról szóló elszámolást a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja.  
  
Határidő: elszámolás megküldése a Városi Önkormány-

zatnak 30 nap 
Felelős: Tinti Sándor  
               elnök 

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
K á l m á n   András tanácsnok: Múlt év decemberében pályázatot nyújtott be a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Találkozó címmel. Az emberi Erőfor-
rások Támogatáskezelő Nemzetiségi Támogatások Osztályától megkaptuk az értesítést, 
miszerint a pályázat érvényes. Bízom benne, hogy nyerni is fog az önkormányzat. A pá-
lyázatkészítésért nem kérünk pénzt, díjmentesen látjuk el a jövőben is ezt a feladatot. 
Amennyiben nyer a pályázat, augusztus 19-20-án kerül megrendezésre a rendezvény. A 
rendezvényről a tájékoztatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kell majd megol-
dania.  
 
T i n t i   Sándor elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy az ülés napi-
rendjén nincs több tárgyalandó előterjesztés, és bejelentés, az ülést 9 óra 40 perckor be-
zárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
Tinti Sándor              Kolompár Mónika 
    elnök                  jkv. hitelesítő 


