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1/2013. sz. román önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. január
22-én 15 órai kezdettel tartott soros ülésén

Az ülés helye: Városháza
     földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Vitális Gábor elnök
Nicorut Lucian elnök-helyettes
Mellárné Gábor Enikő képviselők

Távolmaradását bejelentette:

Lavko Klára képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
Baloghné Kovács Tünde költségvetési főelőadó

V  i  t  á  l  i  s    Gábor elnök:  Köszöntöm  a  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  ülésén
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt, Baloghné Kovács Tünde költségvetési fő-
előadót.

Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 4 fő
képviselőből 3 fő jelen van.

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Mellárné Gábor Enikő képviselőt megválasztani.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Mellárné Gábor Enikő képviselőt megválasztotta.

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgya-
lását. Van-e valakinek más javaslata?

Mivel más javaslat nem volt, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

1/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. ja-
nuár 22-i soros 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                 Vitális Gábor
     határozatok végrehajtásáról         elnök

2.) Mezőkovácsháza Város Román
     Nemzetiségi Önkormányzata 2013.
     évi költségvetésének megtárgyalása, Vitális Gábor
     jóváhagyása         elnök

3.) Az Önkormányzattal kötött feladat-
     ellátási megállapodás felülvizsgá- Vitális Gábor
     lata          elnök

4.) Mártiuska ünnep előkészítése Vitális Gábor
         elnök

5.) Bejelentések

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

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
       elnök

V i t  á l  i  s    Gábor elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Határozatok végrehajtása

2/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 32/2012. (XI. 27.), 34/2012. (XI. 27.), 35/2012. (XI.
27.), 36/2012. (XI. 27.) RNÖ számú határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolót elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2013. évi költségvetésének megtár-
gyalása, jóváhagyása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
      elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Az előzetes tárgyalásoknak, döntéseknek megfelelően elké-
szült az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete. A tervezett feladatok megva-
lósítása a költségvetésben tervezve van. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, vé-
lemény?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Költségvetés 2013. évi elfogadása

3/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a helyi nemzetiségi ön-
kormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi Nemzetiségi Önkormányzatra

2. A helyi Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét  215 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét  215 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
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1. A helyi Nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrá-
sonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú mel-
léklet tartalmazza.

2. A helyi Nemzetiségi önkormányzat intézményt nem tart fent.

II. A költségvetési kiadások

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 215 ezer forint,

Ebből:
- dologi jellegű kiadások: 215  ezer forint,

2. A nemzetiségi önkormányzat testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat, vala-
mint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évre felújítási és felhalmozási kiadáso-
kat nem tervez.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nem
voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jel-
leggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

 Az önkormányzat testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat számára létszám-
előirányzatot nem tervez.

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyv-
vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoz-
tathatóak.
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségve-
tési határozat módosítása.

4.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a költ-
ségvetési határozat módosításáról a testület a jegyző által történő elkészítése után, az el-
nök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat tes-
tülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 15-ig - de-
cember 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításá-
ról.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől
kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                 elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási meg-
állapodás felülvizsgálata

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
     elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Önkormányzatunk 2012. március 28-án döntött az új megál-
lapodás megkötéséről, melyet most a törvényi rendelkezés szerint január 31-ig felül kell
vizsgálni. A módosítást az teszi szükségessé, hogy a nemzetiségi önkormányzat költ-
ségvetése már nem része a települési önkormányzat költségvetésének, így aktualizálni
szükséges a Megállapodás ezen rendelkezéseit.

A települési önkormányzat legutóbbi ülésén a módosítást megtárgyalta, azt elfogadta.
Most önkormányzatunknak kell a módosításról kialakítania véleményét.

Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Együttműködési Megállapodás módosítása

4/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
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törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megál-
lapodást felülvizsgálta és a Megállapodás módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                 elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mártiuska ünnep előkészítése

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
      elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: A Martisor ünnep megrendezéséről elkészült az előterjesztés,
szeretnénk, ha ez a szép tavaszi ünnep ez évben is megtartásra kerülhetne.

Javaslom, hogy 2013. március 1-jén rendezzük meg az ünnepséget 15 órai kezdettel a
Reformátuskovácsházi Művelődési Házban. A rendezvény költségeire javaslok a 2013.
évi költségvetésből 80.000.-Ft-ot biztosítani.

Van-e az előterjesztéssel és javaslatommal kapcsolatban kérdés, vélemény?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a fentiekkel kiegészített határozati javas-
lattal egyetért, szavazza meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Martisor ünnep megrendezése

5/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a tradicionális román ünnep, a Martisor megrendezé-
séről dönt.

A rendezvényt 2013. március 1. napján 15 órakor kívánja
megtartani a Reformátuskovácsházi Művelődési Házban,
melynek költségeire 80.000.-Ft-ot biztosít a 2013. évi
költségvetése terhére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Vitális Gábor
                    elnök
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

V i t á l i s   Gábor elnök: A 2012. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában
készült előterjesztés. Az előterjesztésben írt okok miatt javaslom a határozati javaslat el-
fogadását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Előirányzat-módosítás 2012. évi

6/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatát 340
EFt támogatásértékű működési bevétel előirányzatával
növeli. A kiadások előirányzatát 100 EFt személyi, 25 EFt
munkaadói és 327 EFt céltartalék előirányzatával növeli,
a dologi kiadások előirányzatát 112 EFt összegben csök-
kenti.

                                             E Ft
Megnevezés Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

Kiadási előirányzat
főösszege

310 673

Bevételi előirányzat
főösszege

310 673

Bevételek
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

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

                                                                                     E Ft
Megnevezés Eredeti elői-

rányzat
Módosított
előirányzat

Működési kiadások 310 673
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 100
- munkaadókat terhelő járu-
lékok

25

- dologi jellegű kiadások 310 221

- céltartalékok 327
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Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                    elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Az Országos Román Önkormányzattól meghívást kaptunk a
minden évben, így ez évben is megrendezésre kerülő Országos Román Bálra, mely
2013. február 2-án Gyulán, a Gyulai Román Kulturális Centrumban kerül megrendezés-
re.

Kérik, hogy a rendezvényen minél nagyobb létszámban vegyünk részt, ezzel segítve
rendezvényük sikerességét. A bálra a belépőjegy ára személyenként 4.500.-Ft. Kérde-
zem az önkormányzat tagjait, hogy részt vegyünk-e ez évben is a bálon, s ha igen, hány
fővel.

N i c o r u t  Lucian képviselő: Javaslom, hogy vegyünk részt a bálon, s 4 fő vendéget
hívjunk meg magunkhoz.

V i t á l i s   Gábor elnök: Ha összesen 14 jegyet vásárolunk, az összesen 63.000.-Ft-ba
kerül.

Dr. S z i l b e r e i s z  Edit aljegyző: Felhívom a Román Nemzetiségi Önkormányzat
figyelmét a költségvetés időarányos felhasználására, mely az önkormányzatnak folya-
matos kiadásai vannak, amelyeket teljesíteni kell. Még év eleje van, pontosan nem lehet
tudni, hogy mennyi összeg lesz az önkormányzat feladatalapú támogatása, ezért kérem a
takarékos gazdálkodást. Most az Önkormányzat az év első ülésén az év első negyedévé-
re eső időarányos előirányzatát felhasználta.

V i t á l i s   Gábor elnök: Igaza van aljegyző asszonynak, erre a jövőben jobban oda
fogunk figyelni. Az országos rendezvényen való részvételünket nagyon fontosnak tar-
tom, ezért javaslom, hogy az önkormányzat az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
„Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata arról dönt, hogy az Or-
szágos Román Önkormányzat szervezésében, 2013. február 1-jén Gyulán megrendezés-
re kerülő Országos Román Bálon részt kíván venni.

A rendezvény költségeire 14 db belépőjegy vásárlására összesen 63.000.-Ft-ot biztosít
az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök”

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Országos Román Bálon való részvétel

7/2013. (I. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata  arról  dönt,  hogy az  Országos  Román Önkormányzat
szervezésében, 2013. február 1-jén Gyulán megrendezésre
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kerülő Országos Román Bálon részt kíván venni.

A rendezvény költségeire 14 db belépőjegy vásárlására
összesen 63.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Mivel több bejelentés sincs, az ülést 15 óra 30 perckor bezá-
rom.

K.m.f.

Vitális Gábor Mellárné Gábor Enikő
      elnök     jkv. hitelesítő
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