
            Mezőkovácsháza Város  

 Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
     5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 : 68/381-011; : 68/381-656 

    

4/2016. sz. roma önk. 

   

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. május 17-

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: Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 

Horváth Sándorné Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselője 

 

 

T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 

Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt valamint a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselőjét. 

 

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   

 

22/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzata a 2016. május 17-i soros nyílt ülése napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról 

Előadó: Tinti Sándor elnök 

 

2.) A II. Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap szervezé-

se 

Előadó: Tinti Sándor elnök 

 

3.) Előterjesztések 

 

4.) 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: A lejárt határidejű határozatok között szerepel többek között az 

is, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 1-jén rendezte meg a Családi 

Napot. A rendezvény költségeire 150.000 Ft-ot biztosított a 2016. évi költségvetésből a 

dologi kiadások terhére. Ennek az elszámolása már meg is történt. Azt tudom elmonda-

ni, hogy nagyon jól sikerült ez a Családi Nap, ezt minden évben meg kellene tartani kü-

lönböző családi programokkal.  

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy ez a Családi Nap minden évben kerüljön megrendezés-

re, 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: Családi Nap megtartása 
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23/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-

zata arról dönt, hogy feladatának tűzi ki, hogy a Roma 

Családi Napot minden évben megrendezze. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tinti Sándor elnök 

 

 

T i n t i    Sándor elnök: Azt tudom még elmondani, hogy az amatőr roma tánccsoport 

tagjai nagyon megérdemelték a fellépő ruháikat illetve cipőiket. A Csorvási fellépésen 

is sikert arattak. 

Továbbiakban ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdezem, hogy 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: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

24/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-

zata a 16/2016. (IV. 5.), 17/2016. (IV. 5.), 18/2016. (IV. 

5.), 19/2016. (IV. 5.), 20/2016. (IV. 5.), 21/2016. (IV. 5.) 

RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló be-

számolót elfogadja.  

 

  

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A II. Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap szer-

vezése 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor  

    elnök 

 

 

T i n t i   Sándor elnök: Az idei évben két pályázatot nyújtottunk be, az egyiken 

250.000 Ft-ot nyertük, az 500.000 Ft-ról még nincsen döntés.  

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: II. Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap megrendezése  

 

25/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a települési önkormányzattal 
együttműködve a Kovácsházi Napok programsorozat 
keretében 2016. augusztus 20. napján megrendezi a II. 
Roma Gasztronómiai és Kulturális Napot. 
 
A rendezvény fedezetére rendelkezésre álló összegről a 
pályázat elbírálást követően, rendkívüli ülésen dönt. 
 
Határidő: a pályázat elbírálást követően azonnal 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 

 

 

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely  ,,Gyermeknap 

szervezése” tárgyában készült. 

 

Köszönjük a támogatást a Békés Megyei Önkormányzatnak és a Békés Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

 

Ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan? 

 

Mivel 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: Gyermeknap megrendezése 

 

26/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Gyermeknap megrendezéséről dönt, 
melynek költségeihez a Békés Megyei Önkormányzat 
20.000,- Ft és a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is 20.000,- Ft. támogatást biztosít. 
Saját költségvetésünkből 30.000,- Ft-ot biztosítunk a 
dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
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Felelős: Tinti Sándor elnök 
 
 

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,,A Mező-

kovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzattal, Mezőkovácsháza Város Önkor-

mányzatával, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással való együttműkö-

dés” tárgyában készült. 

 

Az együttműködési megállapodások megkötésére a pályázat miatt volt szükség.   

Ismerteti a határozati javaslatokat. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. 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: Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásával egyet-

értés 

 

27/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal a „Kulturális hagyományok ápolását 
célzó Roma nemzetiségi találkozó és gasztronómiai 
seregszemle Mezőkovácsházán” című pályázatban 
meghatározott pályázati cél közös együttműködéssel 
történő megvalósítása érdekében megkötött 
Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért, 
annak aláírását tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 

 

T i n t i   Sándor elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: Mezőkovácsháza Város Önkormányzat együttműködési megállapodásával 

egyetértés 

 

28/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatával a „Kulturális hagyományok ápolását 
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célzó Roma nemzetiségi találkozó és gasztronómiai 
seregszemle Mezőkovácsházán” című pályázatban 
meghatározott pályázati cél közös együttműködéssel 
történő megvalósítása érdekében megkötött 
Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért, 
annak aláírását tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 
 
T i n t i   Sándor elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. 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: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás együttműködési megállapodásával 

egyetértés 

 

29/2016. (V. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulással a „Kulturális hagyományok ápolását célzó 
Roma nemzetiségi találkozó és gasztronómiai seregszemle 
Mezőkovácsházán” című pályázatban meghatározott 
pályázati cél közös együttműködéssel történő 
megvalósítása érdekében megkötött Együttműködési 
Megállapodásban foglaltakkal egyetért, annak aláírását 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 

 

T i n t i    Sándor elnök: Átadom a szót Horváth Sándorné Békés Megyei Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat képviselőjének. 

 

H o r v á t h    Sándorné Békés M. Roma Nemz. Önk. képv.: Pár hónappal ezelőtt 

megígértem azt a Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a Me-

gyei Gyereknapot Mezőkovácsházán rendezzük meg. Erre én akkor ígéretet kaptam a 

Megyei Elnök asszonytól, és a Megyei Képviselő-társaimtól. Valami oknál fogva, ezt 

nem kívánom kifejteni, hogy miért, de ez a Gyereknap nem Mezőkovácsházán kerül 

megrendezésre, hanem tudomásom szerint Szarvason. Sajnálom, mert nekem ez a Kis-

térség a szívügyem. Én Battonyai származású vagyok, ez a  Mezőkovácsházi Kistérség 

mindig ,,mostoha gyerek” volt a Megyénél. Teljesen mindegy volt, hogy milyen volt a 

pártállás. Tudom, ugyanis éveken keresztül Battonyán a Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat Elnöke voltam. Teljes mértékben átérzem a Mezőkovácsházi Roma Nemzeti-
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ségi Önkormányzat Elnökének illetve képviselőinek csalódottságát, mert én bíztattam 

őket, hogy menjünk ki Reformátuskovácsházára, illetve ne csak Mezőkovácsházi gye-

rekek legyenek, hanem környékbeli gyermekeket is szállítsunk át erre a rendezvényre. 

Ez egy nagy volumenű gyermeknapnak indult. De ezt sajnos a Megyei Elnök asszony 

megvétózta. Én érzem kellemetlenül magam, ezért is jöttem el erre a mai ülésre, hogy 

szóban el tudjam mondani, hogy önhibámon kívül történt ez az egész.  

 

T i n t i    Sándor elnök: Bízzunk benne, hogy majd legközelebb sikerül ezt megvalósí-

tani. 

 

H o r v á t h    Sándorné Békés M. Roma Nemz. Önk. képv.: Éveken keresztül a Me-

zőkovácsházi Járásból Megyei képviselő nem volt még, én vagyok az első. Mindent el 

fogok követni azért, hogy a Mezőkovácsházi Kistérségben lévő Roma Önkormányzatok 

is kapjanak abból, amit a Megye másnak oszt el.  

 

Köszönöm szépen a szót, illetve köszönöm szépen a meghívást. Ha szükség van rám, 

bármikor meg lehet engem keresni akár telefonon akár személyesen is.  

 

T i n t i    Sándor elnök: Köszönjük szépen. Valamint köszönjük képviselő asszonynak 

a megjelenését. 

 

Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgyalandó előterjesztés az ülést 9 

óra 50 perckor bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Tinti Sándor              Kolompár Mónika 

    elnök                  jkv. hitelesítő 


