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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. szep-
tember 3-án 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 pü. főtanácsos 
 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt, Baloghné Kovács Tünde pü. főtanácsost.  
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 4 fő 
képviselőből 3 fő jelen van, Lavko Klára bejelentette távolmaradását.   
 
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 „0” jelzésű előterjesztés tárgyalását, mely jelen 
ülésünk napirendi pontjainak módosítására vonatkozik. Az előterjesztésben írt okok mi-
att vált szükségessé a munkaterv módosítása. Javaslom a határozati javaslatot elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Munkaterv módosítása  

 
26/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 2013. évi munkaterve szeptemberi üléséről 
az óvodai anyanyelvi foglalkozások megvalósulásának 
hiányában törli „Az óvodai román anyanyelvi 

foglalkozások szakmai beszámolójának megtárgyalása 
(közmeghallgatás)” című 3. sz. napirendi pontot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a fentiek szerint módosított napirendi pontok meg-
tárgyalását. 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  

 
27/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. 
szeptember 3-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  
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű                 Vitális Gábor 
     határozatok végrehajtásáról          elnök 
 
2.) Beszámoló a Román Nemzetiségi Vitális Gábor 
     Önkormányzat I. félévi költségvetése         elnök 
     végrehajtásáról 
 
3.) 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: A III. Román Gasztronómiai és Kulturális Napot sikeresen 
rendeztük meg. A rendezvényt megnyitotta és megáldotta Crăciun Felician romániai 
Szemlak település lelkésze. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az anyaországból részt vett 
az Arad Megyei Kis és Középvállalatok Elnöke, aki egyben országgyűlési képviselő is. 
Jelen volt még az Országos Román Önkormányzat Elnöke, településünk Polgármestere, 
és Aljegyzője. A rendezvényre összesen 80-85 fő fogadta el meghívásunkat, és tisztelte 
meg jelenlétével rendezvényünket. Az előkészületi munkában valamennyi résztvevő-
nek, az önkormányzat tagjainak köszönöm szépen munkájukat. Ételeinket - megítélé-
sem szerint – mindenki jóízűen fogyasztotta, ami Csorba leves volt, valamint a román 
tradíciónak megfelelően grillezett húsok és saláták. A pénzügyi elszámolás a holnapi 
napon fog megtörténni szabadságom miatt.  
 
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 
  

28/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 25/2013. (VIII. 5.) RNÖ számú határozat végrehaj-
tásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
I. félévi költségvetése végrehajtásáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

      elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: E napirend tárgyalása előtt szükséges megtárgyalni az elői-
rányzat-módosítás tárgyában készült 4. sz. előterjesztést. Az előirányzat-módosítás 
szükségességét az előterjesztés tartalmazza.  
 
Az előterjesztéssel 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: Előirányzat-módosítás 
  

29/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi 
előirányzatát 327 e Ft előző évi működési célú pénzmaradvány 
igénybevételének előirányzatával megemeli. A kiadások előirányzatát 
327 e Ft dologi kiadások előirányzatával növeli. 

                                             E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

222 549 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

222 549 

 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását 
a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 222 549 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő   
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járulékok 
- dologi jellegű kiadások 222 549 
- speciális célú támogatások   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök 

 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalásával folytatni a mun-
kát, mely a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában készült. E beszámoló már 
tartalmazza az előirányzat-módosítás adatait. A beszámoló szerint a bevételi előirányzat 
100 %-osan, míg a kiadása 42 %-ban teljesült az év első félévében.  
 
A beszámolóval 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 2013. I. félévi elfogadása 
  

30/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §.-a 
alapján a Nemzetiségi  Önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

  
I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak 

első féléves alakulása  
 
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatának első féléves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
                         
                                                                                                                       e Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. 
féléves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadási előirányzat  
Főösszege 

222 549 232 42 

Bevételi előirányzat  
Főösszege 

222 549 549 100 

 
II. Költségvetési bevételek 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 
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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 Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi első félévben teljesített - továbbá 

eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási 
előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 

 
                                                                                                                eFt 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. 
féléves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

% 
Működési kiadások  222 549 232 42 

Ebből:     
- személyi jellegű kiadások     
- munkaadókat terhelő 

járulékok 
    

- dologi jellegű kiadások 222 549 232 42 
- ellátottak pénzbeli juttatásai     
- működési célú támogatások     
- függő, átfutó kiadások     

 
b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2013. 

évi első félévében 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 

2013. féléves 
teljesítés  
(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Tartalék - - - - 
Ebből: - - - - 
- általános tartalék - - - - 
- céltartalék - - - - 
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b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem 
volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. féléves 
teljesítés 
(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Hiány: - - - - 
Többlet - - - - 

 
 

V. Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. első félévben teljesített költségvetését 
feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az óvodai 
román anyanyelvi foglalkozások támogatása tárgyában készült. Mint a „0”-ás előter-
jesztésnél arról már szó volt, 2013. évben nem tudtuk megvalósítani az óvodában a ro-
mán anyanyelvi foglalkozást. Erre tekintettel a Békés Megyei Román Nemzetiségi Ön-
kormányzat által e célra nyújtott támogatási összeget vissza kell fizetni.  
 
Erre vonatkozóan határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, melyet javaslok elfo-
gadni azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön benne megjelölésre a visszafizetés oka.  
 
Ugyanakkor javaslom, hogy önkormányzatunk ismételten nyújtson be támogatási igény-
re kérelmet a Békés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzathoz, mert a települési 
Önkormányzat romániai testvértelepülésén, Menyházán a gyermekek őszi iskolai szüne-
tében lehetőség nyílik a gyermekek táboroztatására. E lehetőséget javaslom kihasználni 
annak érdekében, hogy gyermekeink ne csak tőlünk, szülőktől lássák a román hagyo-
mányokat, hanem ott, az anyaországban tapasztalják meg azokat.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: Az 1. sz. határozati javaslatot az alábbi szöveggel 
javaslom kiegészíteni a „dönt” szó után: „tekintettel arra, hogy a támogatás célja szemé-
lyi feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg.” 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a kiegészítéssel együtt az 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Támogatási összeg visszafizetése  
  

31/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata az óvodai román nyelvi képzések megvalósítása cél-
jából a Békés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat 
által nyújtott 120.000 Ft  támogatási összeg visszafizeté-
séről dönt, tekintettel arra, hogy a támogatás célja szemé-
lyi feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg. 
 
Egyidejűleg kezdeményezi a Támogatási Megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 
 

 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: A 2. sz. határozati javaslatot a következőkkel ja-
vaslom kiegészíteni: „gyermekek őszi táboroztatása céljából, melyet a települési Ön-
kormányzat romániai testvértelepülésén, Menyházán tervez megvalósítani.” 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Aljegyző Asszony kiegészítő javaslatával együtt javaslom a 
2. sz. határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Támogatás igénylése gyermek-táboroztatására   
  

32/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 120.000.-Ft összegű támogatás 
igénylésének benyújtásról dönt a Békés Megyei Román 
Nemzetiségi Önkormányzathoz gyermekek őszi 
táboroztatása céljából, melyet a települési Önkormányzat 
romániai testvértelepülésén, Menyházán tervez 
megvalósítani. 
 
Felhatalmazza az elnököt az igénylés benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök 
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V i t á l i s   Gábor elnök: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a település 
550 éves évfordulója alkalmából készült emléktábla avatása tárgyában készült. 
Önkormányzatunknak még a rendkívüli ülésünk időpontjában nem volt arról 
tudomásunk, hogy az augusztusi 20-i programok között emléktábla koszorúzás is 
szerepel. Az emléktábla avatásán és a koszorúzáson testvértelepülésünk képviselőivel 
együtt részvettünk, s elhelyeztük a megemlékezés virágait. Az előterjesztés szerint 
javaslom a koszorúzás költségeire utólag az 5.000.-Ft biztosítását a dologi kiadások 
terhére.  
 
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: Koszorúzás költségeire fedezet biztosítása 
  

33/2013. (IX. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata a Mezőkovácsháza alapításának 550. 
éves évfordulója emlékére készült emléktábla 
koszorúzásának költségeire 5.000.-Ft-ot biztosít 
költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök  
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e valakinek bejelentése? Mivel bejelentés nem volt, az 
ülést 15 óra  25  perckor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vitális Gábor Mellárné Gábor Enikő 
      elnök     jkv. hitelesítő 
 

 
 

 


