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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. július 
3-án 14 órai kezdettel, közmeghallgatással egybekötött, soros ülésén 

  
  
   
Az ülés helye: Városháza  

     földszinti tanácskozóterme 
 
 
 

Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 
Mellárné Gábor Enikő 
Kiss Angelika  képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

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

Szekeres Lajos alpolgármester 
Szedlacsek Dezső Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese 

 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
Kiss Angelika új nemzetiségi önkormányzati képviselőt,  Dr. Szilbereisz Edit aljegyző 
asszonyt, Szedlacsek Dezsőt a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét, Szekeres 
Lajos alpolgármestert. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az önkormányzat mai ülésén 
közmeghallgatást tart. Átadom a szót a Helyi választási Bizottság Elnök-helyettesének.  
 
S z e d l a c s e k   Dezső HVB elnök-helyettese: Tájékoztatom az önkormányzat tagjait, 
hogy legutóbbi, határozatképtelen ülésüket követően, 2014. június 4-i időponttal 
Nicorut Lucian elnökhelyettes képviselői megbízatásáról írásban lemondott.  
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A lemondást követően a Helyi Választási Iroda Vezetője levélben kereste meg a 2010. 
októberi települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának szavazóköri 
jegyzőkönyve alapján a következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet, Dumitriu Catalint, 
aki úgy nyilatkozott, hogy a megüresedett képviselői helyet nem kívánja betölteni.  
 
Kiss Angelika, a következő jelölt a választáskor tett nyilatkozatát megerősítette, s most 
körünkben foglal helyet, hogy megbízólevelét átvegye. 
 
Képviselői munkájához sok sikert, jó egészséget kíván, majd átadja részére a megbízó-
levelet.  
 
Az átadást követően:  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
ülésén a megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő jelen van, Ruskóné Lavko Klára bejelen-
tette távolmaradását.   
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
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: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 170. § 
(2) – (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztását kö-
vetően anyanyelvén, vagy magyarul, vagy mindként nyelven esküt tesz a testületi ülé-
sen. Az eskü letételéig a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő a jogait nem 
gyakorolhatja.  
 

 Kiss Angelika előzetesen úgy nyilatkozott, hogy az esküt magyar nyelven kívánja le-
tenni. Kérem, hogy az eskü letételéhez álljunk fel. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mel-
léklete.) 
 
Az eskü letételét követően:  
 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése szerint: 
„Az (1) bekezdés c)-e) és h) pontja esetén a képviselő-testület, közgyűlés határozatban 
állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő 
munkanapon megküldi 
a) az érintett képviselőnek, 
b) a választási bizottságnak és  
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.” 
 
A fenti jogszabály 102. § (4) bekezdése alapján az írásban tett lemondó nyilatkozatot a 
Képviselő-testület, vagy közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. 
 
A lemondás a jegyzőkönyv mellé csatolva van, melyet ismertetett.  
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„Tisztelt Képviselő-testület! 
Alulírott Nicorut Lucian elnökhelyettes bejelentem, hogy a Mezőkovácsházi román 
Nemzetiségi Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatásomról a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e.) pontja alapján 2014. 
június 4. napjával lemondok.  
Ezen szándékomról már 2014. június 3. napján szóban tájékoztattam a nemzetiségi ön-
kormányzat elnökét és a képviselőket.  
Mezőkovácsháza, 2014. június 4.  
 
Tisztelettel: Nicorut Lucian elnökhelyettes” 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a következő határozati javaslat elfogadását: 
„Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata megállapítja, hogy 
Nicorut Lucian elnök-helyettesnek 2014. június 4. napjával a Mezőkovácsházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt.” 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Nicorut Lucian lemondásának megállapítása  

 
17/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata megállapítja, hogy Nicorut Lucian elnök-
helyettesnek 2014. június 4. napjával a Mezőkovácsházi 
Román Nemzetiségi Önkormányzatban fennálló képvise-
lői megbízatása megszűnt. 
 

 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének 
megválasztása tárgyában készült előterjesztés napirendre vételét. Kérem, aki a napirend-
re vétellel egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele  

 
18/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének 
megválasztása tárgyában készült előterjesztést napirendre 
vette. 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom, a fentiekkel kiegészített, meghívóban szereplő na-
pirendi pontok megtárgyalását. Van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel más javaslat nem volt, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása  

 
19/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 
2014. július 3-i soros, közmeghallgatással egybekötött ülése napi-
rendjét 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.) A IV. Román Gasztronómiai Nap    Vitális Gábor 
     szervezési feladatai          elnök 
      
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? 
 
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 
  

20/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 12/2014 (IV. 15.), 13/2014. (IV. 15.), a 14/2014. 
(IV. 15.), 15/2014. (IV. 15.), a 162014. (IV. 15.) RNÖ. 
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfo-
gadja.  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A IV. Román Gasztronómiai Nap szervezési fel-

adatai  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

      elnök 
 
 

V i t á l i s   Gábor elnök: E rendezvény a Román Nemzetiségi Önkormányzatnál már 
hagyomány. Az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, hogy e rendezvényre mindig szíve-
sen jönnek el, és egyre nagyobb számú a látogatottság, s már nem csak a román közös-
ség köreiből.  
 
Javaslom, hogy ez évben a rendezvény költségeire 120.000.-Ft-ot tervezzünk, és 2014. 
augusztus 16-án rendezzük meg. Egyebekben javaslom a határozati javaslatot elfogadni.   
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény, nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és java-
solt kiegészítéseivel, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Román Gasztronómiai Nap megszervezése 
  

21/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata dönt a IV. Román Gasztronómiai és 
Kulturális Nap 2014. augusztus 16. napján a nemzetiségi 
önkormányzat Hősök tere 6. szám alatti irodájának 
udvarán történő megrendezéséről, melyre meghívja az 
Országos Román Önkormányzat elnökét, a Békés Megyei 
Román Önkormányzat elnökét és képviselőit, a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatóját, a 
medgyesgyházi Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület elnökét. 
  
A rendezvény fedezetére 120.000.-Ft-ot biztosít a 2014. 
évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
  
Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan 
Felelős: Vitális Gábor 
                    elnök 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének 
megválasztása tárgyában készült előterjesztés tárgyalását.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? Az előterjesztésben tett sze-
mélyi javaslatomat fenntartom, elnök-helyettesnek Mellárné Gábor Enikő képviselőt ja-
vaslom megválasztani, aki előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a megbízatást elvállalja.  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni javasla-
tommal együtt.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Elnök-helyettes megválasztása  
  

22/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata az Önkormányzat elnök-helyettesének Mellárné Gá-
bor Enikő nemzetiségi képviselőt megválasztotta. 
 
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása tárgyában készült.  
 
Az SZMSZ módosítását az előterjesztésben írt változások indokolják.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: Az előterjesztés elkészült az önkormányzat 2014. 
június 3-i soros ülésére, ami határozatképtelen volt, azonban az időközben bekövetke-
zett személyi változások miatt az átdolgozásra került, s ismételten megküldésre került 
az önkormányzat tagjainak. Ennek tárgyalását javaslom. 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszönjük az előterjesztés átdolgozását. Azzal kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni melléklete-
ivel együtt.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: SZMSZ módosítása 
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23/2014. (VII. 3.) RNÖ. számú határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 
6/2012. (II. 1.) RNÖ. számú határozatával elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. §. (5) bekezdése törlésre 
kerül, helyére az alábbi az (5) bekezdés kerül: 
„(5) A Román Nemzetiségi Önkormányzat alaptevékenység szerinti 
besorolása: 
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Kormányzati funkció: 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége” 
 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (4) bekezdésében a 
„Mellárné Gábor Enikő” szövegrész helyébe a „Kiss Angelika” 
szöveg kerül. 
 
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete helyébe jelen 
határozat 1. sz. melléklete kerül. 
 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete kiegészül 
jelen határozat 2. számú mellékletével. 
 
5. Jelen módosítás 2014. július 7. napján lép hatályba.  
 
Határidő: a határozat kihirdetésére azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 

 
   
  
V i t á l i s   Gábor elnök: Önkormányzatunk mai ülésén közmeghallgatást tartott volna, 
de érdeklődő állampolgár nincs jelen az ülésén.  
 
Van-e valaki részéről bejelentés?  
 
Mivel bejelentés senki részéről nem volt, az ülést 14 óra 30 perckor bezárom. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vitális Gábor Mellárné Gábor Enikő 
      elnök     jkv. hitelesítő 


