
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai

41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a ,,  kitüntetési  díj” tárgyában
készült szóbeli előterjesztést napirendjére vette.

42/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. november 18-i soros 
ülése napirendjeit 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                        Vitális Gábor
           végrehajtásáról                                                                       elnök

2.) 2015. évi munkaterv elfogadása                                       Vitális Gábor
                                                                                                          elnök

3.) A Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai               Vitális Gábor
                                                                                                          elnök

4.) Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat                        Vitális Gábor
            gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről                 elnök

5.) A 2015. évi költségvetési koncepció                               Vitális Gábor
                                                                                                          elnök
6.) Bejelentések

43/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 32/2014. (IX. 22.) RNÖ,
40/2014. (X. 21.) RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

44/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor

    elnök



45/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza  Román  Nemzetiségi  Önkormányzata  2014.  december  20.  napján
Karácsonyi ünnepség megrendezéséről dönt. 
A karácsonyi műsor megszervezéséhez az aradi kulturális  szövetség közreműködését
kívánja igénybe venni.

A rendezvény költségeire bruttó 80.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetéséből
a dologi kiadások terhére.

Határidő: a rendezvény megszervezésére 2014. december 19.
Felelős: Vitális Gábor 
                   elnök

46/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló
2011.  évi  CXCV.  törvény  87.§.-a  alapján  a  nemzetiségi   önkormányzat  2014.  évi
gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak
III. negyedéves alakulása 

A helyi  Nemzetiségi  Önkormányzat  2014  évi  költségvetési  előirányzatának  három
negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014.
III.n.év.teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Kiadási előirányzat 
Főösszege

222 672 474 71

Bevételi előirányzat 
Főösszege

222 672 672 100

II. Költségvetési bevételek

A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  2014.III.  negyedévi  teljesített  -  továbbá  eredeti,
módosított  előirányzat  szerinti  -  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,  illetve
működési  és  felhalmozási  cél  szerinti  részletezését  a  határozat  1.  számú melléklete
tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)

III. A költségvetési kiadások

1. Működési kiadások

a.) A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. III. negyedévig teljesített - továbbá eredeti,
illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait az
önkormányzat a következők szerint hagyja jóvá:
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eFt

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014.
III.n.év.teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Működési kiadások 222 672 474 71
Ebből:
-  személyi  jellegű
kiadások
-  munkaadókat  terhelő
járulékok
-  dologi  jellegű
kiadások

222 672 474 71

-  ellátottak  pénzbeli
juttatásai
-  működési  célú
támogatások
- függő, átfutó kiadások

b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2014.
évi  harmadik  negyedévben  teljesített  (eredeti,  és  a  módosított  előirányzat  szerinti)
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.

2. Felhalmozási kiadások

A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak.

IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása

a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt. 

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. III.n.év
teljesítés 
(tartalék

felhasználás)

Teljesítés
alakulása %

Tartalék - - - -
Ebből: - - - -
- általános tartalék - - - -
- céltartalék - - - -

b.)  A helyi  nemzetiségi  önkormányzatnak  költségvetési  hiánya,  illetve  többlete  nem
volt. 

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. III.n.év
teljesítés
(tartalék

felhasználás)

Teljesítés
alakulása %

Hiány: - - - -
Többlet - - - -
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V. Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  2014.  III.  évben  teljesített  költségvetését
feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                     elnök

47/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetési
határozat elkészítésénél az alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni:

 biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét,
 a román nyelvtanulás lehetőségének biztosítása az óvodában, játékos formában

 hagyományőrző  rendezvények  megszervezése  esetleg  a  települési
önkormányzattal, az országos, a megyei vagy más települési román nemzetiségi
önkormányzattal együttműködve az alábbi terv szerint:

        időpont                                      rendezvény 
 2015. május                          Kulturális Nap
 2015. augusztus                   V. Román Gasztronómiai Nap
 2015. december                    Karácsonyi rendezvény
 az  együttműködés  lehetőségeinek  keresése  alapítványokkal,  a  települési

önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román
lakosságot érintő ügyekben

Határidő:  költségvetési  határozat  tervezetének elkészítésére  a  2015.  év  januári  soros
ülés
Felelős: Vitális Gábor 
                    elnök 

48/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatával  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  Együttműködési
Megállapodást köt. 

Meghatalmazza  az  elnököt,  hogy  a  szerződést  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
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                  elnök

49/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza  Város  Román  Nemzetiségi  Önkormányzata  az  önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A szervezeti és működési szabályzat 1. §-ában a „4 képviselőből” szövegrész  helyére
a „3 képviselőből” szöveg kerül. 

2. A szervezeti és működési szabályzat 8. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„Az Önkormányzat ülése határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 2 fő jelen
van.”

3. A szervezeti  és  működési  szabályzat  8.  §  (4)  bekezdésében  a  „Kiss  Angelika”
szövegrész helyére a „Balogh István” szöveg kerül. 

4. A szervezeti és működési szabályzat 8. § (5) bekezdésében az „5 nappal” szövegrész
helyére a „3 nappal” szöveg kerül. 

5. A szervezeti és működési szabályzat kiegészül az alábbi 16/A §-sal:
„A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére Zsadonné Kovács Andrea
és Balogh István együttesen jogosult.”

6. A szervezeti és működési szabályzat 18. § b.) pontja hatályát veszti. 

7. A szervezeti és működési szabályzat 18. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
„A  nemzetiségi  önkormányzat  a  működése  tárgyi  és  személyi  feltételeinek
biztosítására az SZMSZ 2. sz mellékletét képező együttműködési megállapodást köt a
települési önkormányzattal.”

8. A szervezeti és működési szabályzat 19. §-a helyére az alábbi szöveg kerül:
19.  §  (1)  Az  állam  a  nemzetiségi  közfeladatok  ellátásához  feladatfinanszírozási
rendszeren keresztül költségvetési támogatást biztosít. 

(2) A  képviselő-testület,  a  rendelkezésére  bocsátott  források  felhasználásával,
saját hatáskörében határozza meg éves költségvetését és készíti el zárszámadását. 

(3) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(4)  Az  államháztartásról  szóló  módosított  2011.  évi  CXCV.  törvény  26.  §  (1)
bekezdése  és  a  27.§  (2)  bekezdése  alapján  a  nemzetiségi  önkormányzat
együttműködési megállapodást köt a települési önkormányzattal. A megállapodás az
SZMSZ 2. sz. melléklete.”

9.  A  szervezeti  és  működési  szabályzat  1.  sz  melléklete  helyére  jelen  határozat
melléklete kerül.
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10. Jelen módosítás 2014. november 20. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök

50/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza  Város  Román  Nemzetiségi  Önkormányzata  a  Békés  Megyei
Önkormányzat  „Kisebbségi  díj”  kitüntető  díj  2015.  évi  adományozására  nem  él
javaslattételi jogával.
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