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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 
27-én 9 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     I. emeleti tanácskozóterme 
 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné   képviselő 

 Kolompár Mónika   képviselő 
                 
 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 Kálmán András tanácsnok 
 
 
 
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Szabóné 
Faragó Julianna aljegyző 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) 
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T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalá-
sát.  
 
Kérem képviselő-társaimat, ha a napirendi pontokkal egyetértenek, szavazzák 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   

  
45/2016. (XII. 27.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2016. december 27-i rendkívüli, nyílt ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) A „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi 
költségvetési támogatása” címmel pályázat megtárgya-
lása 
Előadó: Tinti Sándor elnök 
 

 
 

 

T i n t i    Sándor elnök: Ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a na-
pirenden szereplő pályázatot benyújtja, akkor jövő évben a hagyományainkat őrző, ápo-
ló rendezvényeket színvonalasabban tudjuk megrendezni. Ezért javaslom az előterjesz-
tésben írt határozati javaslatot elfogadni. Az előterjesztésből látszik, hogy számunkra a 
pályázat nagyon kedvező, mert nem szükséges önerőt biztosítanunk, és ha nyer a pályá-
zat, a támogatási összeg előlegével utólag kell elszámolnunk.  
 
Kérdezem, hogy van-e a képviselő-társaimnak kérdése, véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetértenek a határozati javaslattal, sza-
vazzák 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: Kulturális rendezvényekre pályázat benyújtása 
 
 

46/2016. (XII. 27.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogató megbízásából, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt kiírására a „Nemzetiségi kulturális 
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kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatás” 
tárgyában, NEMZ-KUL-17 kódszámú pályázat 
benyújtásáról dönt, legfeljebb 1.200.000 Ft összeg erejéig. 
A NEMZ-KUL-17 kódszámú pályázat keretében a kiírás-
nak megfelelően a kulturális és hitéleti hagyományok ápo-
lását célzó rendezvény, valamint a nemzetiség kulturális 
identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyí-
tését szolgáló program kerül megvalósításra.  
 

  
Határidő a pályázat benyújtására: 2017. január 15.  
Felelős: Tinti Sándor  
                elnök 
 

 
 
T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgya-
landó előterjesztés, az ülést 9 óra 10 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
Tinti Sándor                Kolompár Mónika 
    elnök                    jkv. hitelesítő 


