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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. november 
27-én 10 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött 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 képviselőtársamat, van-e más javaslata?  
 



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 

 
10/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 

 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2019. november 27-i közmeghallgatással egy-
bekötött soros nyílt ülése napirendjét 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.) Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzata 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, 
jóváhagyása 
Előadó: Csurár Hermina  

elnök  
 
2.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

koncepciója 
Előadó: Csurár Hermina  
                     elnök 
 

3.) Mikulás napi rendezvény szervezési feladatai 
Előadó: Csurár Hermina 
                     elnök 
 

4.) Bejelentések 
 
 
C s u r á  r    Hermina elnök: Javaslom, a 0. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
„Munkaterv módosítása” tárgyában készült. 
 
A Képviselő-testület 2019. munkatervében a november 27-i soros ülése napirendjén 
szerepel a ,,Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása” és a ,,Mikulás napi rendezvény szervezési 
feladatai” napirendi pontok megtárgyalása. Az Önkormányzat részére nem került még 
folyósításra az idei évi működési támogatás, és támogatói okirattal sem rendelkezik. 
Ezen indokok alapján javaslom jelen ülés napirendjéről a napirendi pontok törlését. 
 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat? 
 
Mivel nem volt, kérem, a képviselő-társamat, ha egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza 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: Munkaterv módosítása  

 
11/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
A november 27-i soros ülés napirendjéről a „Mezőkovács-
háza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása” és a „Mi-
kulás napi rendezvény szervezési feladatai” napirendi pon-
tokat törli 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csurár Hermina elnök  
 
     

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költség-
vetési koncepciója 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Csurár Hermina elnök 
 

C s u r á r   Hermina elnök: Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel nem volt, kérem képviselőtársamat, ha egyetért a határozati javaslattal, 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: Költségvetési koncepció 2020. évre  

 
12/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2020. évi költségvetési határozat elkészítésénél az 
alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni: 
 
• biztosítani a roma nemzetiség érdekeinek védelmét, 
• a roma népismeret, kultúra és hagyományok megőrzés, 

felelevenítése, 
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a 

települési önkormányzattal, a megyei vagy más telepü-
lési roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködve 
az alábbi terv szerint: 

         időpont                                   rendezvény  



 
2020. március Tavaszköszöntő Roma Bál  
2020. szeptember  I. Roma Kulturális és Gaszt-

ronómiai Nap 
2020. december  Mikulás napi rendezvény 

 
• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítvá-

nyokkal, a települési önkormányzattal, annak bizottsá-
gaival, önkormányzati intézményekkel a roma lakossá-
got érintő ügyekben 

 
Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésé-

re a 2020. év februári soros ülés 
                       Felelős: Csurár Hermina elnök  

     
 

C s u r á  r    Hermina elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely 
az ,,Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyában ké-
szült. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés rendelke-
zéseinek megfelelően a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat Együttmű-
ködési megállapodás megkötéséről döntött. Az Együttműködési megállapodás mindkét 
fél részéről aláírásra került. Az Együttműködési megállapodás az SZMSZ mellékletét 
képezi, így a jogszabály megfelelés érdekében annak módosítása szükséges.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel nem volt, kérem képviselőtársamat, ha egyetért a határozati javaslattal, 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 
13/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Jelen határozat melléklete a Szervezeti és Működé-

si Szabályzat 2. sz. mellékletét képezi. 
 
2./ Jelen módosítás 2019. november 27. napján lép ha-

tályba. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csurár Hermina elnök 



 
 

C s u r á  r    Hermina elnök: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a „Ro-
ma Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” címmel 
kiírt pályázat” tárgyában készült. 
 
A Belügyminisztérium nyílt pályázatot írt ki a Roma Nemzetiségi Kulturális kezdemé-
nyezések 2020. évi költségvetési támogatására. A pályázat benyújtására jogosultak töb-
bek között a roma nemzetiségi önkormányzatok. A pályázati kiírás az előterjesztés mel-
lékletét képezi.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel nem volt, kérem képviselőtársamat, ha egyetért a határozati javaslattal, 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: Kulturális rendezvényekre pályázat benyújtása  

 
14/2019. (XI. 27.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a Belügyminisztérium nyílt kiírására a „Roma nemze-
tiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési 
támogatása” tárgyában, ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszá-
mú pályázat benyújtásáról dönt, 900.000,-  Ft összegben. 
A ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat keretében a 
kiírásnak megfelelően a roma nemzetiség hagyományai-
nak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erő-
sítését szolgáló kulturális rendezvények, roma búcsúk, hit-
életi programok, lelki gondozási események kulturális 
programjai, a felsorolt programokhoz kapcsolódó roma 
vonatkozású gyermekprogramokat szolgáló rendezvény 
kerül megvalósításra.  

 

Határidő a pályázat benyújtására: 2019. december 01. 
Felelős: Csurár Hermina elnök 

 
C s u r á r    Hermina elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 
Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előterjesztés, és bejelentés sem 
érkezett, az ülését 10 óra 18 perckor bezárom.  

 
 

K.m.f. 
 
Csurár Hermina                          Jakab Vivien 
       elnök                          jkv. hitelesítő 


