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

    
1/2020. sz. roma önk. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. január 22-
én 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  
     Zsótér Andrea   vagyongazda  
 
 
C s u r á r   Hermina elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt valamint Zsótér Andrea vagyongazdát.  
 
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?  
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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 

 
1/2020. (I. 22.) sz. RomaNÖ határozata 

 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2020. január 22-i 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.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról 
Előadó: Csurár Hermina  

elnök  
 
2.) Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-

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

                          elnök 
 
3.) Bejelentések 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Csurár Hermina  

elnök 
 

C s u r á r   Hermina elnök: Önkormányzatunk a Belügyminisztérium nyílt kiírására a 
„Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” 
tárgyában pályázat benyújtásáról döntött, 900.000 Ft összegben. A pályázat keretében a 
kiírásnak megfelelően a roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma 
nemzetiségi identitás erősítését szolgáló kulturális rendezvények, roma búcsúk, hitéleti 
programok, lelki gondozási események kulturális programjai, a felsorolt programokhoz 
kapcsolódó roma vonatkozású gyermekprogramokat szolgáló rendezvény kerül megva-
lósításra.  
A pályázat 2019. november 29-én benyújtásra és befogadásra került, döntésről, hiány-
pótlásról nincs tudomásunk. 
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Továbbá Önkormányzatunk arról döntött, hogy a 2019. évi működési költségeinek 
30.000 Ft-tal történő támogatására kérelemmel fordul Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata felé.  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. decemberi so-
ros ülésén döntött a támogatásról. Tekintve, hogy a támogatási szerződés a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat részéről nem került aláírásra, így a támogatás összege sem ke-
rült átutalásra. Mivel január 31-ig esedékes a 2020. évi működési támogatás I. részleté-
nek folyósítása, így a támogatási összeg átutalása már nem releváns, a döntésről szóló 
határozat visszavonására javaslat készült a Képviselő-testület január 23-i ülésére. 
 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat? 
 
Mivel nem volt, kérem képviselő-társamat, 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: Határozatok végrehajtása  

 
2/2020. (I. 22.) sz. RomaNÖ határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata 14/2019. (XI. 27.), 17/2019. (XII. 11.) RomaNö. szá-
mú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzata 2019. évi költségvetésének megtár-
gyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Csurár Hermina  

elnök 
 

C s u r á r   Hermina elnök: Átadom a szót Zsótér Andrea vagyongazdának.  
 
Z s ó t é r  Andrea vagyongazda: A központi költségvetés költségvetési támogatást 
biztosít a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből 
tevődik össze, működési támogatásból és feladatalapú támogatásból. A működési támo-
gatás összege 520.000 Ft/év azzal, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat a fajla-
gos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzeti-
séghez tartozók száma meghaladja az ötven főt. 
Tavaly megalakult nemzetiségi önkormányzatokra nem vonatkozik a fenti törvény, nem 
illeti meg a költségvetésből sem működési sem feladatalapú támogatás. 
 
Az Önkormányzat a 2019. évre szóló költségvetési előirányzat-módosítását az alábbiak 
szerint határozza meg: 
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A 14/2019.(XI. 27.) sz. határozat szerint a ROMA-NEMZ-KUL-20. kódszámú pályázat 
benyújtásáról döntött. A pályázat benyújtásának díja 3.000 Ft, amelynek fedezetére, 
valamint a bankszámla nyitás költségeinek fedezetére pénztári készpénzbefizetés történt 
az elnök részéről. 
A befizetés alapján a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok megnövekedtek az 
alábbiak szerint: háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevétel növeke-
dett 4.000 Ft-tal, , illetve dologi kiadások növekedése 4.000 Ft összegben. 
 
C s u r á r   Hermina elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel nem volt, kérem képviselő-társamat, ha a határozati javaslatot 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: Költségvetési előirányzat módosítása 2019. évi  

 
3/2020. (I. 22.) sz. RomaNÖ határozata 

 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2019. évre szóló költségvetési előirányzat-
módosítását az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2019. évben költségvetési bevételi előirányzatát 4.000,- Ft 
összegben növeli, amely háztartásoktól egyéb működési 
célú átvett pénzeszköz bevétel. A kiadások előirányzatait 
4.000,- Ft dologi kiadások előirányzatával növeli. 

 
2019. év (Adatok forintban) 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

0 4.000 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

0 4.000 

 
Bevételek  
A helyi nemzetiségi önkormányzat a bevételi előirányzat-
ok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai-
nak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint 
hagyja jóvá: 

 
2019. év (Adatok forintban) 

Megnevezés Eredeti elő-
irányzat  

Módosított 
előirányzat 
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Működési kiadások - 4.000 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

- 4.000 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

  

- működési célú céltartalé-
kok 

  

Felhalmozási kiadások - - 
Ebből:   
-beruházások   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csurár Hermina  

        elnök 
 

 
C s u r á r    Hermina elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a telepü-

lési önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
készült.  
 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat és a roma 
nemzetiségi önkormányzat az alakuló ülést követő 30 napon belül döntött 
Együttműködési megállapodás megkötéséről. A Megállapodás 2019. november 7-én 
aláírásra került.  
A nemzetiségek jogairól szóló törvény azonban előírja a megállapodások kötelező fe-
lülvizsgálatát is minden év január 31. napjáig, valamint meghatározza annak kötelező 
tartalmi elemeit.  
A két önkormányzat között érvényben lévő megállapodás tartalmazza a kötelező eleme-
ket, azok tartalmában történő változtatást semmi sem indokolja.  
Az időközben bekövetkezett jogszabályi változás a megállapodás közigazgatási szerző-
désbe foglalását írja elő, viszont a Kormányhivatal tájékoztatása alapján ez nem teszi 
szükségessé új megállapodás elfogadását. 
 
A megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem képviselő-társamat, ha egyetért a hatá-
rozati 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: Együttműködési megállapodás felülvizsgálata települési önkormányzattal  
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4/2020. (I. 22.) sz. RomaNÖ határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával fennálló 
Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja szük-
ségesnek.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csurár Hermina elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések   
 
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 15 perckor bezárom.  

 
 

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


