
       Mezőkovácsháza Város
 Román Nemzetiségi Önkormányzata
     5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

': 68 / 381-011;,: 68 / 381-656

3/2013. sz. román önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. márci-
us 19-én 15 órai kezdettel, közmeghallgatással egybekötött 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
Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi osztályvezető
1 fő érdeklődő állampolgár

V  i  t  á  l  i  s    Gábor elnök:  Köszöntöm  a  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  ülésén
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt, Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi osz-
tályvezetőt.

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.

Javaslom, hogy az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 3/2013. (I.
22.) sz. RNÖ határozat módosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztést vegye napi-
rendre.

Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele

10/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 3/2013. (I.
22.) sz. RNÖ határozat módosítása tárgyában készült szó-
beli előterjesztést napirendre vette.

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

11/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2013.
március 19-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.) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
     szóló beszámoló megtárgyalása, Vitális Gábor
     jóváhagyása         elnök

3.) Bejelentések
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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?

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

12/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 4/2013. (I. 22.), 5/2013. (I. 22.), 7/2013. (I. 22.)
RNÖ számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számoló megtárgyalása, jóváhagyása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
      elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: 2012-es év tulajdonképpen a költségvetési beszámoló elfo-
gadásával zárul le. A beszámoló elkészült, abból látható, hogy 2012. évben 112 eFt elői-
rányzat-maradvány képződött, mely céltartalék képzésre átcsoportosításra került. Ön-
kormányzatunknak 327 eFt pénzmaradványa keletkezett, melyből 41 eFt kötelezettség-
gel terhelt, a szabad pénzmaradvány, melyet 2013. évben fel lehet használni, 286 eFt.

Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény?

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: Költségvetési beszámoló - 2012. évi - elfogadása
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13/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az
Önkormányzat 2012. évi költségvetési határozata teljesítéséről
készített beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá.

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2012. évi költségvetési határozat bevételi és ki-
adási módosított előirányzat 673 e/Ft főösszegének teljesítését

a) bevételi főösszeg esetén    673  ezer forintban

b) kiadási főösszeg esetén     346 ezer forintban, állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, mó-
dosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési
és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirány-
zat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a követke-
zők szerint hagyja jóvá:

 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 346 e/Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:         100 e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:        25 e/Ft
- dologi jellegű kiadások:         221 e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 - e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás :                      -  e/Ft

2.  A  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  teljesített  -  az  eredeti,  és  a  módosított  elői-
rányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
nem voltak.

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

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú mel-
léklet tartalmazza.

V. A pénzmaradvány
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1. A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 327 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
pénzmaradványból 41 eFt kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány, 286 eFt
szabad pénzmaradvány, melyet dologi kiadásokra kell felhasználni.

Határidő: azonnal
Felelős Vitális Gábor elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

V  i  t  á  l  i  s    Gábor elnök: Önkormányzatunk januári ülésén felülvizsgálta a helyi
önkormányzattal kötött Együttműködési Szerződését és döntött annak módosításáról. A
helyi önkormányzat Képviselő-testülete is elfogadta a Megállapodás módosítását és a
szerződés aláírásra került.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint az Együttműködési Megállapodás módosítását a Szervezeti és
Működési Szabályzatunkon is át kell vezetni.
Tekintettel arra, hogy jelenleg az Együttműködési Megállapodás a Szervezeti és
Működési Szabályzat függeléke, így nem tekinthető a szabályzat részének, ezért azt
mellékletként kell az SZMSZ-hez illeszteni.

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: SZMSZ módosítása

14/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi
Önkormányzata a 6/2012.(II. 1.) sz. RNÖ határozatával
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 19. §. (5)
bekezdése törlésre kerül, helyére az alábbi az (5) bekezdés
kerül:
  „Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi
CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése és a 27.§ (2)
bekezdése valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX törvény 80. § (3) bekezdése alapján
együttműködési megállapodást köt a települési
önkormányzattal. A megállapodás az SZMSZ 2. sz.
melléklete.”
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2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészül a
jelen határozat melléklete szerinti 2. számú melléklettel.

3. Jelen módosítás 2013. április 1. napján lép hatályba.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: A 4. sz. előterjesztés az Európa a polgárokért program- Test-
vérvárosok polgárainak találkozói pályázat tárgyában készült. Mint az előterjesztésből
látható, a pályázattal nyerhető összegből a karácsonyi ünnepséget szeretnénk színeseb-
bé, nagyvonalúbbá tenni. A testvértelepülésekről meghívott vendégek számára tudnánk
bemutatni a román, hagyományos karácsonyi ünnepséget. A pályázat elszámolása vi-
szonylag egyszerűnek mondható. Javaslom a pályázat benyújtását, valamint a 2. sz. ha-
tározati javaslat elfogadását.

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.

A román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat benyújtása

15/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata dönt az Európa a polgárokért program- Testvérváros-
ok polgárainak találkozói pályázat benyújtásáról.

Az igényelt támogatás összege: bruttó 9000 EUR
A tervezett megvalósítás időpontja: 2013. december11 -
2013. december 16. Karácsonyi ünnepség

Meghatalmazza az elnököt a pályázattal kapcsolatos do-
kumentumok aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                  elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal is egyetért, szavazza
meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Támogatás kérése a pályázati összeg kifizetéséig
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16/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata tekintettel arra, hogy az Európa a polgárokért prog-
ram- Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat utó-
finanszírozott, és saját költségvetése terhére nem tudja
megfinanszírozni arról dönt, hogy  Mezőkovácsháza Vá-
ros Önkormányzatához fordul annak érdekében, hogy tá-
mogatásként biztosítsa a Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére a megpályázott összeget annak kifizetésé-
ig.

A támogatási szerződés tervezete kerüljön előterjesztésre
az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A pályázat csak a támogatási megállapodás aláírását köve-
tően nyújtható be.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Vitális Gábor
                        elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Az 5. sz. előterjesztés a Románság Hagyományaiért és Jövő-
jéért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tárgyában készült. Az előter-
jesztés mellé csatolásra került az együttműködési megállapodás-tervezet is. Telefonon
meghívtuk Elnök Asszonyt, aki azt jelezte vissza, hogy egyéb elfoglaltsága miatt az ülé-
sünkön nem tud részt venni, ezért előre láthatóan egy közös rendezvényünkön, Buda-
pesten fogjuk aláírni az együttműködési megállapodást, várhatóan 2013. április 12-én.

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?

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

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

Egyesülettel

17/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzeti-
ségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonos-
ság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történel-
mi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi
és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdeké-



8

ben a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület-
tel való együttműködésről dönt.

Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                   elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Szóbeli előterjesztés került kiadásra a 2013. évi költségvetés-
ről szóló 3/2013. (I. 22.) sz. RNÖ határozat módosítása tárgyában. Az előterjesztésben
írt ok miatt szükséges a határozatot módosítani.

Kérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?

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

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

18/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 3/2013. (I. 22.) RNÖ számú, a 2013. évi költségve-
tése elfogadásáról szóló határozatát a következők szerint
módosítja:

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi Nemzetiségi Önkormányzatra

2. A helyi Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét  222 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét  222 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

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.
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II. A költségvetési kiadások

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

- Működési kiadások előirányzata összesen: 222 ezer forint,

Ebből:
- dologi jellegű kiadások: 222  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.

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-



10

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

V i t á l i s   Gábor elnök: Mivel a mai nyílt testületi ülésünk egyben közmeghallgatás
is, köszöntöm a megjelent érdeklődőt, és egyben megadom a szót számára, amennyiben
hozzá kíván szólni.

T ó t h  Annamária állampolgár: Ez évben először vettem részt az Román Nemzetiségi
Önkormányzat által rendezett Márciuska ünnepségen, ami nagyon tetszett. Más alkal-
makkor a gyermekek nem tudnak ilyen rendezvényekhez hozzájutni. Sok ilyen tradíció
van még, amit a gyermekekkel meg lehetne ismertetni. Örülnénk annak, ha minél több
ilyen összejövetel lenne hagyományőrzés megismertetése céljából. Én sok ilyen tradíci-
ót ismertem meg, és ez egy pluszt jelent az életemben. Ezeket az élményeket jó lenne
továbbadni gyermekeink és más, érdeklődő gyermek számára is. Várjuk a további prog-
ramokat, munkájukhoz sok sikert kívánok.

V i t  á l  i  s    Gábor elnök: Szívesen fogadjuk további javaslataitokat a hagyományok
megismertetésére, s egyben köszönöm, hogy aktívan részt vettél a Márciuska ünnepsé-
günk megszervezésében.

Mivel több bejelentés nincs, az ülést 15 óra 32 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor Mellárné Gábor Enikő
      elnök     jkv. hitelesítő
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