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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. november 
6-án 10 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 

   
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti nagyterme 
 
 

Jelen vannak: Csurár Hermina   elnök 
 Jakab Vivien  elnökhelyettes  
 
Távolmaradását bejelentette:  

Faragó Cintia  képviselő  
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna  aljegyző  
 
 
C s u r á r   Hermina elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és külön köszön-
töm Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt.  
 
Megállapítom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő 
képviselőből jelen van 2 fő, Faragó Cintia képviselő távolmaradását bejelentette.  

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Jakab Vivien képviselőt megválasztani.  
 
Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Jakab Vivien képviselőt megválasztotta. (A döntés-
hozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő) 
 
C s u r á r   Hermina elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtár-
gyalását.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?  
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Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha a napirendi pontokkal egyetért, szavazza 
meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 

 
8/2019. (XI. 6.) sz. RomaNÖ határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2019. november 6-i soros nyílt ülése napirend-
jét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D  T Á R G Y A,  E L Ő A D Ó J A 
 
1.) Együttműködési megállapodás a városi és a nemzetisé-

gi önkormányzat között           
Előadó: Csurár Hermina  

elnök  
 
2.) Bejelentések  

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Együttműködési megállapodás a városi és a nemze-

tiségi önkormányzat között 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Csurár Hermina  

       elnök 
 

C s u r á r   Hermina elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény szabá-
lyozza a nemzetiségi önkormányzati feladatellátással összefüggésben a helyi önkor-
mányzattal kötendő együttműködési megállapodás tartalmi és eljárási követelményeit.   
A törvény tételesen felsorolja, hogy milyen kérdésekben kell a két önkormányzatnak 
megállapodnia. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az alakuló ülést kö-
vető 30. napon belül az Együttműködési megállapodást el kell fogadni. A megállapodás 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete még nem tárgyalta. 
 
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdése, véleménye nem volt, kérem, ha az előterjesztésben írt határozati javasla-
tot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Együttműködési megállapodás települési önkormányzattal  
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