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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. január 
21-én 15 órai kezdettel tartott, 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: 
 

Ruskóné Lavko Klára képviselő 
 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző 

Kreszta Traján Országos Román Önkormányzat elnöke 
 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén az 
országos Román Önkormányzat Elnökét, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt.  
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 4 fő 
képviselőből 3 fő jelen van, Ruskóné 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 meghívóban szereplő napirendi pontok megtár-
gyalását. 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  

 
1/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 
2014. január 21-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogad-
ja 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    Vitális Gábor 
     Nemzetiségi Önkormányzata 2014.         elnök 
     évi költségvetésének megtárgyalása, 
     jóváhagyása 
 
3.) Az Önkormányzattal kötött feladat-     Vitális Gábor 
     ellátási megállapodás felülvizsgálata          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: A Könyvtárral az együttműködés nem jött létre, most van fo-
lyamatban a Könyvtár Web oldalának román nyelvű fordítása. A Könyvtárban egy un. 
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„román sarok” kialakítása van folyamatban, ha ez elkészül, azt követően kötjük meg az 
együttműködési megállapodást.  
 
A Rendőrkapitánysággal is együttműködésünk van, de azt még nem foglaltuk írásba.  
 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 
  

2/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 44/2013. (XI. 22.), 45/2013. (XI. 20.), 47/2013. (XI. 
26.), 48/2013. (XI. 26.) RNÖ. számú határozat végrehajtá-
sáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2014. évi költségvetésének megtár-
gyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

      elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Elkészült az Önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezete, 
mely tartalmazza azon feladatokat, amelyeket a 38/2013. (X. 22.) RNÖ. számú határo-
zatunkban megjelöltünk. Az előterjesztés szerint 222.000.-Ft-ot javaslok dologi kiadá-
sokra tervezni az előterjesztésnek megfelelően.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény, nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mel-
lékleteivel, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetés elfogadása 2014. évi 
  

3/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 
 



 4

1. A határozat hatálya a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzatra 
terjed ki  
 
2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési  

a) kiadási főösszegét  222 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  222 ezer forintban állapítja meg. 

 
I. A költségvetési bevételek 

 
1. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat intézményt nem tart 
fent. 

II. A költségvetési kiadások 
 
1. A helyi Román 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete az alcímek működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évre felújítási és felhal-
mozási kiadásokat nem tervez. 
 
4. A Román Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó 
feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését feladatonként a 
3. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg. 
 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tar-
talmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

 Az önkormányzat testülete a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
számára létszám-előirányzatot nem tervez. 
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 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
 1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért 
az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a fe-
lelős. 
 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 
év közben megváltoztathatóak. 
 
3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatáskörébe 
tartozik a költségvetési határozat módosítása. 
 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, va-
lamint a költségvetési határozat módosításáról a testület a jegyző által tör-
ténő elkészítése után, az elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat 
átcsoportosításról az önkormányzat testülete negyedévenként, de legkésőbb 
a költségvetési évet követő év február 15-ig, december 31-i - hatállyal dönt 
a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról. 
 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. ja-
nuár 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: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
újraszabályozta a nemzetiségi önkormányzati feladatellátással összefüggésben a helyi 
önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tartalmi és eljárási követelmé-
nyeit. Ennek egyik új rendelkezése, hogy a megállapodást minden év január 31-ig, álta-
lános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül 
kell vizsgálni.  
 
Ezért készült az előterjesztés és a megállapodás módosítás tervezete, melyben a Pol-
gármesteri Hivatalban bekövetkezett szervezeti átalakítás átvezetése került rögzítésre.  
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: Az Együttműködési Megállapodás módosítása 7. 
pontjában módosítását javaslom, tekintettel arra, hogy ha a költségvetési irodavezető 
szabadságon van, akkor nem tudna az önkormányzat pénzt felvenni, ezért itt a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak kerüljenek meghatározásra. Te-
hát a Szerződés 4.1 A költségvetés végrehajtása alpontja d.) Pénzügyi ellenjegyzés 
pontjának harmadik mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi mondat kerül: „Pénzügyi 
ellenjegyzésre a költségvetési irodavezető, vagy akadályoztatása esetén helyettese jogo-
sult.” 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni a melléklet 
módosításával együtt.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosítása 
  

4/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
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: Önkormányzatunknál már hagyomány, hogy minden évben 
megrendezzük a Márciuska ünnepet. Ezt a szép ünnepet ez évben is javaslom megren-
dezni. Az ünnepség megszervezésében, lebonyolításában akadályoztatva leszek, mert 
február közepén kórházba kell mennem. Ezért kérem Elnök-helyettes urat, az ünnepsé-
get szervezze meg, és bonyolítsa le.  
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N i c o r u t   Lucian elnök-helyettes: Tekintettel arra, hogy munkahelyem van, lehet, 
hogy a szervezést nem tudom elvégezni, ezért javaslom, hogy későbbi időpontban ren-
dezzük meg az ünnepséget. Nem kötelező március 1-jén megtartani az ünnepséget. Ja-
vaslom napirendről levenni az előterjesztést.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslatnak megfelelően javaslom az előterjesztést levenni 
napirendről, Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 
  

5/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a Martisor ünnep megrendezése tárgyában készült 
előterjesztést napirendről levette.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök 
 

  
 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az országos 
román bálra meghívás tárgyában készült. Javaslom, hogy a bálon 16 fővel vegyünk 
részt, melynek költsége belépőjegyekre 72.000.-Ft. Javaslom a határozati javaslatot a 
kiegészítéssel együtt elfogadni.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Országos Román Bálon való részvétel  
  

6/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata elfogadja a Magyarországi Románok Országos Ön-
kormányzatának meghívását, és részt vesz a 2014. január 
25. napján Gyulán megrendezésre kerülő országos román 
bálon.  
A  bálra az anyaországból vendégeket hív. A részvétel 
költségeire 16 db belépőjegyre 72.000.-Ft-ot biztosít, 
10.000 Ft összeget pedig működési célú pénzeszközát-
adásként felajánl a Magyarországi Románok Országos 
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Önkormányzata részére. A költségek fedezeteként a 2013. 
évi maradvány összegét jelöli meg. 
 
Megbízza az elnököt, hogy a rendezvényre a meghívót ju-
tassa el a meghívott vendégek részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök 
 

 
  
V i t á l i s   Gábor elnök: A 6. sz. előterjesztés az Országos Román Önkormányzattal, 
a Városi Könyvtárral és a Mezőkovácsházi Rendőrkapitánysággal történő együttműkö-
dés éves tapasztalatai tárgyában készült.  
 
Megkérem az Országos Román Önkormányzat Elnökét, értékelje 2013. évi együttmű-
ködésünket.  
 
K r e s z t a   Traján Országos Román Önkormányzat elnöke: Köszöntöm a jelenlévő-
ket. Az Országos Román Önkormányzat elnökeként azt tudom elmondani, hogy számos 
rendezvényen vettem részt, munkatársaimmal együtt az általatok rendezett különböző 
rendezvényeken. Elmondhatom, hogy amióta megalakult a helyi Nemzetiségi Önkor-
mányzat, azóta kiváló, jó együttműködést tudtunk kialakítani. Ez nemcsak az un. 
gasztro napokra vonatkozik, hanem a többi, pl.: Martisor ünnepség, városi rendezvé-
nyek, amelyeken együtt vettünk részt.  
 
Bármi olyan rendezvény volt az országos Román Önkormányzatnál, ami elősegítette a 
két önkormányzat működését, arra nyitott volt a helyi Román Nemzetiségi Önkormány-
zat. Voltak a választásokkal kapcsolatos előkészületek megbeszélései, és még számos 
olyan dolog, amiben együtt tudtunk működni. Nyilván, segítséget nyújtottunk a helyi 
Nemzetiségi Önkormányzatnak abban is, hogy kiváló, jó kapcsolatot alakítottak ki a 
Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzattal, az ott működő Román Nemzetiségi 
Egyesülettel.  
 
Úgy ítélem meg, hogy kiváló, jó kapcsolatunk alakult ki, legyen az kulturális, vagy bár-
milyen más vonatkozású dolog.  
 
Voltak olyan kérdései elnök úrnak, ami határon átnyúló kapcsolatokat érintett, termé-
szetesen minden segítséget megadtam abban, hogy kit, milyen formában keressenek 
meg annak érdekében, hogy a helyi Nemzetiségi Önkormányzat elő tudja segíteni a Vá-
rosi Önkormányzat munkáját.  
 
Sajnos nem minden esetben hozták azokat a várt eredményeket a határon átnyúló kap-
csolatok. A Politikai helyzet sodrása alakította ezt a helyzetet. Hatványozottan kihat a 
politika a nemzetiségiekre is, hiszen elmaradtak a kormányülések, Magyar-Román kor-
mányülés ebben a ciklusban nem volt. Ehhez párosul az is, hogy működik a két ország 
között a Magyar-Román kormányközi vegyes bizottság. E bizottság tett komoly ajánlá-
sokat a két kormány felé, de ha a két kormány ezeket az ajánlásokat nem hagyja jóvá, 
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akkor abból semmi nem lesz, márpedig a két kormány nem találkozott, nem is tudta az 
ajánlásokat jóváhagyni. Sajnos konzerválták a régi állapotokat.  
 
Sajnos a 2014. évi költségvetés a tavalyi évhez viszonyítva nem fog emelkedni, ugyan 
azokat a számokat veszik alapul. Várhatóan 2015-től a népszámlálási adatoknak megfe-
lelően fogják adni a támogatásokat. Mezőkovácsházán jóval 100 fő felett regisztrálták 
magukat románnak az állampolgárok, ezért várhatóan a jelenlegi támogatási összeg nö-
vekedni fog.  
 
Vannak olyan nemzetiségi önkormányzatok, akik nem tartoznak az adott nemzetiség-
hez, s mégis nagyon jól együttműködnek a települési önkormányzatokkal, s jelentős 
összegű feladat-alapú támogatást is kapnak. Az a fontos, hogy minden tevékenység na-
gyon jól le legyen adminisztrálva, határozatokat kell hozni, be kell építeni az anyaor-
szággal kapcsolatos olyan teendőket, amik vannak, ezeket hatványozottan ki kell emel-
ni, meg kell nevezni olyan rendezvényeket, amik onnan-ide működnek.   
Sajnos visszaélések vannak ezen a területen. Hiába van egy nemzetiségi törvény. Több-
szöri próbálkozás után sem lett olyan nemzetiségi törvény, ami kiszűrné a visszaélés le-
hetőségét. Nagyon nehéz olyan törvényt hozni, amely minden nemzetiségnek megfelelő 
lenne.  
 
Decemberben változott a nemzetiségi törvény ismét. Ez meglepő, mert a választások 
idejében nem nagyon szokott ilyen előfordulni. A választási tv. alapján, ahhoz, hogy tel-
jes jogú parlamenti képviselete legyen egy nemzetiségnek, ahhoz kell 18-22 ezer re-
gisztrált. Ezt talán kettő nemzetiség érheti el, a németek és a romák. Regisztrációs lapot 
átadtam elnök úr számára. Ahhoz, hogy a településen Román Nemzetiségi Önkormány-
zat legyen, a népszámlálási adatokat figyelembe kell venni. Ha lesz a településen 30 re-
gisztrált személy, akkor ki lesz írva a településen a választás. Ahhoz, hogy 4 fős önkor-
mányzat legyen, ahhoz legalább 100 regisztrált személynek kell lenni. Szerencsésebb 
dolog, ha 4 fős az önkormányzat, annál is inkább, mert egy 3 fős önkormányzat nem 
annyira életképes. Bárkivel, bármi történhet, annak ismerjük a következményeit. Min-
denképpen azt javaslom, hogy regisztráljátok magatokat. A regisztrációs lap kitöltésére 
fokozott figyelmet kell fordítani.  
1500 főnek kell magát regisztrálni Magyarországon egy nemzetiségnek ahhoz, hogy le-
gyen szószólója, s ehhez kell 10 % szavazó. Tudjuk, hogy nemzetiségünk is megosztott. 
Nem mindenütt szeretik az önkormányzat szót. Azt azonnal összetévesztik az autonó-
miával, az önigazgatással. 
 
Január 1-től az országos önkormányzatok olyan helyzetbe kerültek, hogy a kétnyelvű 
oktatási intézményeket át tudták venni. Az Országos Román Önkormányzat esetében 8 
településen van román oktatás, ezen településeken átvettük a kétnyelvű oktatási intéz-
ményeket. Az általunk működtetett intézményekben van egy gazdasági vezető, a tech-
nikai személyzet az intézmény költségvetéséből van fizetve, nem közmunkások. A 
Battonyai Román iskola a tavalyi évben és az idén – az idén már sikerült megnyerniük 
egy 1.700 eFt-os kerékpártároló pályázatot, 4 millió Ft-os kerítésépítési pályázatot- ké-
szült egy bitumenes kézilabda pálya, kosárlabda pálya, körülötte salakos futópálya, ezt 
szeretnénk ez évben bekeríteni. Ennyit nem fejlődött Battonya Város Önkormányzata 
idején az iskola, mint most, a három év alatt. Erre nagyon büszke vagyok. A kétegyházi 
iskolában is megtörtént a teljes felújítás, és még egy mikrobuszt is tudtak vásárolni. 
Minden intézményvezető kapott 13. havi fizetést, a pedagógusok egyéb juttatást. Ezek 
kis létszámú iskolák. A gyermeklétszám alapján ezeknek az intézményeknek mínuszos 
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a költségvetése, viszont el tudtuk érni, hogy ebben az évben sor kerül arra, hogy a ki-
egészítést a nemzetiségi iskolák meg fogják kapni, tehát minden intézmény zavartalanul 
fog működni. Szembe kell nézni azokkal a tényekkel, hogy a Kormányhivatal részéről 
ugyan úgy ellenőrizik az intézményeket, mint egyéb esetekben. Minden feltételnek meg 
kell feleljenek ezek az intézmények is. Nagyon sok gond és baj jár az átvett feladattal, 
aminek meg kell feleljünk. Az egyházi intézmények mintájára kapják az iskolák a tá-
mogatást, a nemzetiségi intézmények még kapnak kiegészítő normatívát is. Ezért van 
az, hogy az iskolákat ily módon sikerült finanszírozni. A gimnáziummal nincs problé-
ma, mert ott olyan magas a gyermeklétszám, hogy többletbevétel keletkezik, de azt nem 
veszik el, hanem felújításra használják fel. Jó az önkormányzatiság, mert arra ösztönzi 
az embereket, hogy ahol valós kisebbség működik, ott érdemes ezzel a gondolattal fog-
lalkozni és időt szentelni rá.  
 
A törvény lehetőséget ad arra, hogy a településen élő nemzetiségi is indulhat a települé-
si önkormányzati választáson. A települési képviselő utolsó helyén bejutott képviselő 
szavazatának felével, plusz egy szavazattal lehet a nemzetiségi önkormányzati képvise-
lő.  
 
Arra is van lehetőség, hogy települési önkormányzatok átalakulnak nemzetiségi önkor-
mányzattá. Ilyen valószínűen csak Méhkeréken lesz példa, mert ott a lakosok jelentős 
százaléka kb. 70 % román. 
 
Más, mindenkit érintő változások vannak a választási törvényben, mindenki tájékozód-
jon, ismerkedjen meg az új szabályokkal.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Népszámláláskor 105 fő vallotta magát románnak. Ha most 
nem regisztrál mindenki, az mit jelent? 
 
K r e s z t a    Traján Országos Román Önkormányzat elnöke: Ez azt befolyásolhatja, 
hogy hány fős lesz a helyi Nemzetiségi Önkormányzat, 3, vagy 4.  
 
Azért is fontos elmenni az őszi választásokra, mert a választások úgy fognak zajlani, 
hogy nem a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai fogják választani az országos listát, ha-
nem lesznek a települési önkormányzati lista, és az országos önkormányzatra vonatkozó 
lista, s abból kell majd választani. Azok fognak bejutni az Országos Román Önkor-
mányzat közgyűléseibe, akik a legtöbb szavazatot kapják. Nagyon oda kell majd figyel-
ni a választásra, mert a működtetésre átvett intézményeket tovább is működtetni kellene, 
s ahhoz szavazóbázisra lesz szükség. Mindenkinek azon kell lenni, hogy az intézmé-
nyek biztonságban tudjanak működni továbbra is. Intézményeket átvenni nagyon bo-
nyolult dolog, rengeteg munkát igényel.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Tavaly együttműködést kötöttünk 
a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesülettel, közösen egy rendezvényen vet-
tünk részt, azt követően megszakadt a kapcsolatunk, majd megpróbáljuk újraindítani.  
 
Javaslom a 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: Együttműködések éves értékelése  
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