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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február 17-
én 8 óra 30 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti tanácskozóterme 
 
 
 

Jelen vannak: Tinti Sándor                          elnök    
   Tinti Sándorné   képviselő 

 Kolompár Mónika   képviselő 
 

                 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

     
 
 
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 nél-
kül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő) 
 
T i n t i   Sándor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalását.  
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Kérem képviselő-társaimat, ha a napirendi pontokkal egyetértenek, szavazzák meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása   

  
8/2017. (II. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2017. február 17-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Előterjesztések 
Előadó: Tinti Sándor elnök 
 

 
 
T i n t i    Sándor elnök: Rendkívüli ülésünk összehívását a „Te mit tudsz rólunk?” cí-
mű prezentáció megszervezése indokolta. Az előterjesztésben írtak szerint a rendez-
vényre a mai napon, 18 órai kezdettel kerül sor a TKKI Intézetben, 
Reformátuskovácsházán. Kérek mindenkit, hogy ismerőseivel a rendezvényt ismertesse 
meg annak érdekében, hogy minél többen vegyünk azon részt.  
 
A határozatnak melléklete a szerződés, melyen „2016. február” a keltezés, ezt kérem 
„2017. február 17.”-re javítani.  
 
Ezzel együtt javaslom elfogadni az előterjesztésben írt határozati javaslatot, mely sze-
rint 50.000.-Ft-ot biztosítunk a rendezvény költségeire a dologi kiadások terhére.  
 
Kérdezem, hogy van-e a képviselő-társaimnak kérdése, véleménye az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetértenek a határozati javaslattal, annak 
mellékletével az ismertetett módosítással együtt, szavazzák meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők 
száma: 3 fő) 
Tárgya: „Te mit tudsz rólunk?” c. rendezvény költségeire fedezet biztosítása 
  

9/2017. (II. 17.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a „Te mit tudsz rólunk?” című prezentáció megszer-
vezéséről dönt, melynek költségeire 50.000,- Ft-ot biztosít 
a dologi kiadások terhére. 
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Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú szerződés aláírására. 
  
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
               elnök 
 

 
 
 
T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén nincs több tárgya-
landó előterjesztés nincs, az ülést 8 óra 40 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Tinti Sándor                   Kolompár Mónika 
    elnök                       jkv. hitelesítő 


