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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. április 
15-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: 
 

Ruskóné Lavko Klára képviselő 
 
 
Jelen volt még: Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

Dr. Szilbereisz Edit aljegyző 
Ádám Andrásné Városi Könyvtár vezetője 

 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a 
Városi Könyvtár Vezetőjét, Izsákné Hetényi Valéria jegyző és Dr. Szilbereisz Edit al-
jegyző asszonyokat.  
 
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.  
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Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Mellárné Gábor Enikő képviselőt megválasztani. 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
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  

 
8/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 
2014. április 15-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     
     Nemzetiségi Önkormányzata 2013.   Vitális Gábor 
     évi költségvetés végrehajtásáról         elnök 
     szóló beszámoló megtárgyalása, 
     jóváhagyása 
 
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: Az előterjesztés tartalmazza a korábbi határozatok végrehaj-
tását. 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 
  

9/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 4/2014. (I. 21.), és a 6/2014. (I. 21.) RNÖ. számú 
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 2013. évi 
költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült. Az előterjesztés megtárgyalása 
és elfogadása szükséges a II. napirendi pont előtt, hogy majd azt az előirányzat-
módosítások átvezetésével együtt fogadhassuk el.  
 
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: Előirányzat-módosítások 2013. évi elfogadása 
  

10/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2013. évi 
költségvetési bevételi előirányzatát 585 e Ft támogatásértékű működési 
bevétel előirányzatával növeli. A kiadások előirányzatát 355 e Ft dologi, 
110 e Ft céltartalék és 120 e Ft működési célú átadott pénzeszköz elői-
rányzatával növeli.   
 

                                             E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

222 1134 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

222 1134 

 
 

Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
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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 222 1134 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

222 904 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

 120 

- működési célú céltartalé-
kok 

 110 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 

 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Ön-

kormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásá-
ról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

      elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: A 2013. évi gazdálkodásunkat mutatja be az előterjesztés, 
mely szerint önkormányzatunkban 109.498 Ft szabad pénzmaradványa keletkezett, me-
lyet ez évben felhasználhat. Az előterjesztés második oldala tartalmazza, hogy mikor, 
mekkora összegű támogatást kapott önkormányzatunk. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: Az előterjesztés 2. sz. mellékletében módosítást 
szükséges végezni, a 2012. év helyett 2013. évet kell írni. E módosítással javaslom el-
fogadni. Az önkormányzatnak a 2012. évi pénzmaradványa 327 eFt volt, ezért 1.134 eFt 
volt a bevétel, a többi a működési célú, illetve a feladatalapú támogatás volt a tavalyi 
évben.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Mivel kérdés, vélemény, nem volt, kérem, aki egyetért a ha-
tározati javaslattal és mellékleteivel a módosítással együtt, szavazza meg.  
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetési határozat 2013. évi végrehajtása  
  

11/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetési határozata teljesítéséről készített 
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra. 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2013. évi költségvetési határo-

zat bevételi és kiadási módosított előirányzat 1134 e/Ft főösszegének 
teljesítését  

 
a) bevételi főösszeg esetén    1132  ezer forintban  
 
b) kiadási főösszeg esetén 1024 ezer forintban, állapítja meg. 
 
I. A teljesített költségvetési bevételek 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2013. évi teljesített - to-

vábbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevéte-
leinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
II. A költségvetési kiadások 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve mó-

dosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirány-
zatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

  
 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 1.024 e/Ft 

Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:                 e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft 
- dologi jellegű kiadások:          904 e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                  e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás : 120  e/Ft 

 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirány-
zatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és felhal-

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

nem voltak. 
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III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként 

a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.  
 

V. A pénzmaradvány 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletke-

zett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 
109.498 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány kötelezett-
séggel nem terhelt szabad pénzmaradvány. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős Vitális Gábor  
               elnök 

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 

 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm ülésünkön jelenlévő Ádám Andrásnét, a Városi 
Könyvtár vezetőjét. Az elmúlt évben tárgyalta önkormányzatunk a megkötött együtt-
működési megállapodások tapasztalatait. Akkor szóltunk arról, hogy a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárral már huzamosabb ideje működünk együtt, együttműködési megálla-
podás nélkül. Most szeretnénk ezt a jó együttműködést írásban is megerősíteni azzal, 
hogy jelen ülésen aláírjuk az együttműködési megállapodást.  
 
A Könyvtárban már kialakításra került egy „román sarok” ahol román nyelvű kiadvá-
nyokat, folyóiratokat, könyveket helyeztünk el. Egy heti lap elhelyezését is tervezzük az 
állampolgárok folyamatos tájékoztatása céljából. A Könyvtár web oldala már négy 
nyelven olvasható, közte románul is.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? Megadom a szót az intéz-
mény vezetőjének.  
 
Á d á m   Andrásné könyvtárvezető: A tegnapi napon kollégáim Nagyváradon a Me-
gyei Könyvtárban jártak. Itt az igazgató-helyettes felajánlotta, hogy amennyiben van 
olyan könyvtár, akinek a körzetében román nemzetiség él, nagyon szívesen együttmű-
ködnének, akár dokumentumcserében, akár programokban.  
 
Ha az önkormányzat kíván élni a lehetőséggel, nagyon szívesen közvetítünk ebben az 
irányban. Akár pályázatokban is egy további együttműködésnek nagyon jó lehetősége 
lehet.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszönjük a tájékoztatást, élni fogunk a lehetőséggel. Mivel 
kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni mellékletével 
együtt.  
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Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Együttműködési Megállapodás-kötés a Városi Könyvtárral 
  

12/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzeti-
ségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörö-
kítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fej-
lesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gya-
rapítása érdekében a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárral 
való együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 

 
 
A döntést követően mindkét fél aláírta az Együttműködési Megállapodást.  
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök:Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a román kul-
turális rendezvény szervezése tárgyában készült. Kérem a rendezvénnyel kapcsolatos 
javaslatokat, véleményeket. Ez évben még kettő tervezett rendezvényünk van. Egyik a 
májusi, illetve az augusztusi rendezvény. A rendelkezésre álló 500 eFt három rendez-
vényre használható fel. A rendezvény időpontjaként több dátum felmerült.  
 
N i c o r u t    Lucian elnök-helyettes: Javaslom, hogy május 10-én tartsuk meg rendez-
vényünket, a korábbi időpont a ballagások miatt több meghívottnak nem megfelelő.  
 
I z s á k n é   Hetényi Valéria jegyző: Nem tudok jelen lenni az önkormányzat ülésein 
egyéb elfoglaltságaim miatt. Aljegyző Asszony megfelelően viszi a nemzetiségi önkor-
mányzat dolgait. Előzetes egyeztetéseket folytattunk, az, hogy nem vagyok jelen az ön-
kormányzat ülésein, nem jelenti azt, hogy nem tudok dolgokról.  
 
A rendezvényre május 10. és a májusi ünnepség időpontja körvonalazódik. A nagy vá-
rosi rendezvényen a kisvárosi civil szervezetek, egyesületek szépen össze szoktak jönni, 
és a román nemzetiségi önkormányzat is a városnak a szerves része. Szeretném, és ja-
vaslom, hogy május 1-jén legyen a rendezvényük. Tudom, hogy a ballagások nagy csa-
ládi események. Vannak testvértelepülések, s amikor Ők itt vannak, hiányzik a társaság, 
nemcsak a fordítás, és tolmácsolás miatt, hanem a testvértelepülés kifejező értéke miatt. 
Most is szeretnénk meghívni a testvértelepüléseket, az egységes szemléletet kellene 
képviselni. Augusztus 20-án is mennénk tovább a hagyományok szerint. Ez egy jól be-
vált szokás, jól kialakult hagyomány. Várjuk a gondolatokat, javaslatokat, hogy milyen 
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rendezvények legyenek, amikkel lehetne színesíteni a városi napokat. Most találtunk 
egy pályázatot, ahol határon átnyúló térségeket is be lehet vonni, nem jelentős összeg-
gel, de növelné bevételünket. Kérem, nézzétek meg, hogy közösen tudunk-e pályázni a 
rendezvények költségeire, hátha tudnánk egy kis színfoltot belevinni a rendezvénybe.  
 
V i t á l i s  Gábor elnök: Tekintettel arra, hogy elég sok román vendégünk jelezte, 
hogy a május 1-jei időpont nem megfelelő, ezért május 10-én 70 fővel a Hősök terén az 
udvarban tartsuk meg rendezvényünket. Önkormányzatunktól aki tud, vegyen részt a 
május 1-jei városi rendezvényen. Reformátuskovácsházáról több család támogatta már 
eddig is a rendezvényeinket, ezért javaslom most ezeket a személyeket is meghívni, 
ezért változik a létszám, ezzel együtt a rendezvényre felhasználandó költség is emelke-
dik 160.000.-Ft-ra. Javaslom ezt az összeget biztosítani.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Román kulturális rendezvény megrendezése 
   

13/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 2014. május 10. napján román kulturális 
rendezvény megrendezéséről dönt.  
 
A rendezvény költségeire 160.000.-Ft-ot biztosít a 2014. 
évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
               elnök 
  

  
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: A következő határozati javaslatot is javaslom el-
fogadni a fentebb elhangzottaknak megfelelően: „Mezőkovácsháza Város Román Nem-
zetiségi Önkormányzata arról dönt, hogy a Városi Önkormányzat május 1-jei rendezvé-
nyein 3 fővel képviselteti magát. Határidő: 2014. május 1., Felelős: Vitális Gábor el-
nök.” 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Kérem, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Városi május 1-jei rendezvényen önkormányzati képviselet 
   

14/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata arról dönt, hogy a Városi Önkormányzat május 1-jei 
rendezvényein 3 fővel képviselteti magát.  
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Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 
 
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Békéscsa-
ba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton tárgyában készült. Ki tud részt venni a rendezvé-
nyen?  
 
N i c o r u t   Lucian elnök-helyettes: Előzetes egyeztetésünk szerint mindannyian részt 
veszünk a rendezvényen, az induló állomáson Elnök úr képviselje önkormányzatunkat.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: A szervező-munkában való részvételt, illetve az induló állo-
máson való megjelenést vállalom.  
 
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal a fenti kiegészítéssel, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton rendezvényen való részvétel   
  

15/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata arról dönt, hogy Mezőkovácsháza város 
Önkormányzatának felkérésére részt vesz a Békéscsaba-
Arad-Békéscsaba 17. Szupermaraton helyi rendezvényén 
2014. május 17-18. napján, valamint közreműködik annak 
megszervezésében. 
Önkormányzatunk megbízza Vitális Gábor elnököt, hogy 
vegyen részt a szervezőmunkában, ugyanakkor az 
önkormányzat három fővel részt vesz a rendezvényen. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal a kiegészí-
téssel együtt, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton indulóállomási képviselet  
  

16/2014. (IV. 15.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata arról dönt, hogy képviselteti magát a 
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Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 17. Szupermaraton 
keretében 2014. május 17. napján Békéscsaba 
indulóállomáson és 2014. május 18. napján Arad 
indulóállomáson  megrendezésre kerülő nyitó 
ünnepségeken. 
 
Megbízza Vitális Gábor elnököt, hogy az ünnepségeken 
az önkormányzat képviseletében részt vegyen. 
 
Az ünnepségeken való részvétel költségére 10.000 Ft-ot 
biztosít 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 40 perckor bezárom. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vitális Gábor Mellárné Gábor Enikő 
      elnök     jkv. hitelesítő 

 
 
 

 


