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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2014. szeptem-
ber 15-én 13 órai kezdettel tartott soros ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     I. emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Vitalis Gábor elnök
Mellárné Gábor Enikő elnökhelyettes 
Kiss Angelika képviselő

Távolmaradását bejelentette:                                                  
Ruskóné Lavkó Klára képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
                           Szekeres Lajos                    alpolgármester
                           Baloghné Kovács Tünde    pénzügyi főtanácsos

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szekeres Lajos alpolgármestert, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt valamint
Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsost.  

Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 4 fő
képviselőből jelen van 3 fő, Ruskóné Lavko Klára képviselő jelezte távolmaradását. 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Kiss Angelika képviselőt  megválasztani.  Kérem,
aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Angelika képviselőt megválasztotta. 

Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását. Van-e valakinek más
javaslata? 
Mivel más javaslat nem hangzott el, 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

26/2014. (IX. 15.) RNÖ. sz. határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. szeptem-
ber 15-i soros ülése napirendjeit 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 határozatok                    Vitális Gábor
           végrehajtásáról                                                                elnök

2.) Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat        Vitális Gábor
I. félévi költségvetése végrehajtásáról                               elnök

3.) Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat        Vitális Gábor
      választási ciklus ideje alatt végzett tevékenységéről            elnök

4.) Bejelentések

I. NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Beszá-
moló a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról

V i t á l i s    Gábor elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy augusztus 16-án a Román
Nemzetiségi Önkormányzat a IV. Román Gasztronómiai és Kulturális Napot rendezte
meg. A rendezvényre felvett 120.000 Ft-tal az önkormányzatunk elszámolt.  A meghí-
vott  vendégek  között  szerepel  a  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke  Kreszta
Traján, Purcaru Mircea aradi országgyűlési képviselő úr és Letitia Stoian Szemlak pol-
gármester asszonya. Városunk képviseletében Csepreghy Elemér és Szekeres Lajos al-
polgármester urak, Dr. Szilbereisz Edit aljegyző. A kereskedelmi kapcsolatok erősítése
érdekében meghívtam még Rácz Róbert urat a Pannon Lúd Kft. vezetőjét is. Úgy gon-
dolom, hogy nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Román hagyományként 650 darab töl-
tött káposztát készítettünk, nagyon ízletesre sikerült. Többen jelezték sajnálatos módon,
hogy nem tudnak részt venni a rendezvényünkön, mert a szabadságukat töltik, nyaralás
miatt.  A tavaszi rendezvényeinken többen vesznek részt. A pályázati lehetőségeket is
megbeszéltük az országgyűlési képviselő úrral, amelyben maximális segítségét ajánlotta
fel. 
Szeptember 6-án megrendezésre került a X. Országos Román Gasztronómiai Fesztivál.
12 fővel képviseltette magát a Román Önkormányzatunk. Azokat a személyeket hívtam
meg erre az eseményre, akik támogatták eddig a munkánkat, illetve a leendő képvise-
lőket, akikkel esetleg együtt fogunk majd dolgozni. A rendezvény nagyon színvonalas
volt. A rendezvényen nem igazán azt az ételt sikerült elkészíteni, amit megbeszéltünk.
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Végül  zúzapörköltet  főztünk,  nagyon  ízletes  volt,  a  TV-től  készítettek  egy  riportot,
megkérdezték, egy kicsit kevesellték, mert mindenki nagyobb adagot készített. Annyira
ízlett  mindenkinek  a  főztünk,  hogy  díjat  is  nyertünk  vele.  Még  egyszer  köszönöm
azoknak, akik támogattak ebben a rendezvényben. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása

27/2014. (IX. 15.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 21/2014. (VII. 3.) RNÖ., 25/2014. (IX. 2.) RNÖ.
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Bejelenté-
sek

V i t á l i s    Gábor elnök: Javaslom a 2014. évi I. félévi költségvetési előirányzat-
módosítása  tárgyában  készült  előterjesztés  tárgyalását.  Megkérem,  Baloghné  Kovács
Tünde pénzügyi főtanácsost, hogy egy pár szóban ismertesse az előterjesztést.

B a l o g n é     Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: A Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat az eredeti költségvetését 222.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal tervezte.
Akkor  még  nem volt  ismert  a  működési  támogatás  összege,  ami  aztán  megérkezett
270.710 Ft összegben. Illetve március 18-án megérkezett a feladatalapú támogatás is,
292.396 Ft összegben. Emiatt a növekedés miatt a bevételeket az eredeti előirányzatként
megtervezett 222.000 Ft-ot a különbözettel meg kell emelni, ez 341.000 Ft emelkedést
jelent a támogatási értékű bevételek között. Meg kellett emelni az előző évi 109.000 Ft
összegű pénzmaradvány igénybevételével is a bevételi oldalt. Így 450.000 Ft-tal nőtt a
bevételek összege. A módosított előirányzat főösszege 672.000 Ft, a bevételi irányzat
úgyszintén 672.000 Ft-ra változik összességében. 

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

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2014. évi I. félévi költségvetési előirányzat-módosítás elfogadása

28/2014. (IX. 15.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 450 e
Ft  összegben  növeli,  melyből  341 e  Ft  támogatásértékű
működési bevétel és 109 e Ft előző évi működési pénzma-

3



radvány igénybevétel előirányzata. A kiadások előirányza-
tát 450 e Ft dologi kiadások előirányzatával növeli.  

                                                                                                   E Ft

Bevételek 
A bevételi előirányzatok módosítását a határozat 1. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások
A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  kiadási előirányzatai-
nak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá:

                                                                                                                                 E Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                   elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat
I. félévi költségvetése végrehajtásáról

V i t á l i s    Gábor elnök: Megkérem Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsost,
hogy egy pár szóban ismertesse az előterjesztést.

B a l o g h n é     Kovács Tünde  pénzügyi főtanácsos: A Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat módosított előirányzata 672.000 Ft-ra alakult a bevételi illetve a kiadási olda-
lon. A teljesítés összege a bevételi oldalon 100 %-ban teljesült a 672.000 Ft. A kiadási

Megnevezés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kiadási előirányzat fő-
összege

222 672

Bevételi előirányzat 
főösszege

222 672

Megnevezés Eredeti  elő-
irányzat 

Módosított
előirányzat

Működési kiadások 222 672
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járu-
lékok
- dologi jellegű kiadások 222 672

- működési célú támogatás-
értékű kiadás
-  működési  célú  céltartalé-
kok
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oldalon a betervezett módosított 672.000 Ft előirányzatból 37 %-ban teljesült a dologi
kiadás. A pénzmaradvány igénybevételére is sor került. 

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

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2014. I. félév költségvetési beszámoló elfogadása

29/2014. (IX. 15.) RNÖ. sz. határozata

A Román Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a nemzetiségi  ön-
kormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak
első féléves alakulása 

A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatának első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. féléves
teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Kiadási előirányzat 
Főösszege

222 672 251 37

Bevételi előirányzat 
Főösszege

222 672 672 100

II. Költségvetési bevételek

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, mó-
dosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 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 2014. évi első félévben teljesített - továbbá
eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányza-
tait a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. féléves
teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Működési kiadások 222 672 251 37
Ebből:
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- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulé-
kok
- dologi jellegű kiadások 222 672 251 37
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- működési célú támogatások
- függő, átfutó kiadások

b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2014.
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési ki-
adásait 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

2014. féléves
teljesítés 

(tartalék fel-
használás)

Teljesítés
alakulása %

Tartalék - - - -
Ebből: - - - -
- általános tartalék - - - -
- céltartalék - - - -

b.)  A helyi  nemzetiségi  önkormányzatnak  költségvetési  hiánya,  illetve  többlete  nem
volt. 

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. féléves
teljesítés

(tartalék fel-
használás)

Teljesítés
alakulása %

Hiány: - - - -
Többlet - - - -

V. Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. első félévben teljesített költségvetését felada-
tonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
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Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                    elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat
választási ciklus ideje alatt végzett tevékenységé-
ről

V i t á l i s   Gábor elnök: A 2010. október 3-i kisebbségi önkormányzati választást kö-
vetően megalakult a településünkön a Román Nemzetiségi Önkormányzat. Akkoriban a
lakosoktól kaptunk több jelzést, hogy Mezőkovácsházának szüksége lenne egy Román
Nemzetiségi Önkormányzatra. Az első rendezvényünkön már láttuk azt, hogy mennyire
fontos volt, hogy megalakult. Több emberről nem is gondoltuk volna, hogy román kötő-
dése van. Meglepődtem azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt négy évben, meny-
nyi mindent hajtottunk végre. A négy év alatt 34 testületi ülést tartottunk, 22 soros és 12
rendkívüli  ülést.  Nagyon sokan felkértek,  hogy a továbbiakban is  indítsuk a Román
Nemzetiségi  Önkormányzatot.  Megtanultuk  azt,  hogy  milyen  rendezvényeken  kell,
hogy részt vegyünk, hogyan kell építeni a Román Nemzetiségi Önkormányzatot,  ho-
gyan kell tartani a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik a szavazóink voltak, és bíz-
tak bennünk, illetve az intézményekkel való együttműködést. Ez a négy év, számomra
tanulságos volt. Igaz, hogy több kihívással is szembe néztünk a négy év alatt. Nagyon
sok törvényi változás történt. Sajnos személyi problémák is voltak, Ruskóné Lavkó Klá-
ra képviselőnk kapott egy Budapesti munkalehetőséget így ő ezért nagyon keveset tu-
dott részt venni az üléseinken. Nicorut Lucian lemondott mandátumáról 2014. júniusá-
ban, ezért választanunk kellett új elnök helyettest, így Mellárné Gábor Enikő lett az új
elnökhelyettes és bekerült a ,,csapatba” Kiss Angelika. 2013. évben kellett új SZMSZ-t
létrehozni. A rendezvényekkel kapcsolatosan abban állapodtunk meg, hogy minden ta-
vasszal megtartjuk a ,,márciuska” ünnepséget, amely egy tavaszköszöntő ünnepség. Rá-
döbbentünk a későbbiekben arra is, hogy tartsunk anyák napi ünnepséget, nők napját is.
Nagyon sok rendezvényre meghívtuk a Battonyai gyerekeket is, illetve más önkormány-
zattól fellépőket kértünk fel, hogy adjanak műsort a rendezvényeinken. Minden év má-
jusában egy kulturális rendezvényt szerveztünk meg, valamint augusztusban a gasztro-
nómiai napokat. Minden évben Battonyán részt vettünk az Országos Önkormányzat és a
Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Román Bálon. Minden év
februárjában megrendezésre került az Országos Román Bál, ahova az egész ország terü-
letéről jöttek. Négy éven keresztül a Megyei Önkormányzat képviselője voltam és ott
szintén együttműködve a Megyei Önkormányzattal  nagyon sok rendezvényen vettem
részt, sok meghívást kaptunk. A jövő héten is megrendezésre kerül egy 4 napos rendez-
vény, amelyre ismét meg vagyok híva Orsovára egy hajókirándulásra. 
Első évben elindítottuk az óvodai román nyelvoktatást, csak arra nem gondoltunk, hogy
a mi településünkön román nyelvet beszélő óvónőnk nincsen, így Battonyáról kértük
meg Mihaélát, hogy tartsa meg ezeket a foglalkozásokat. De a későbbiekben kapott egy
Szarvasi munkalehetőséget és így sajnos nem tudta tovább vállalni ezt a nemes felada-
tot. Több kört futottunk az ügyben, hogy ,,anyaországból” jöjjenek óvónők, akik tartsa-
nak egy kis foglalkozást, de a távolság miatt ezt nem lehetett megoldani. Mivel ezt az
oktatást nem tudtuk megoldani, így azt javasoltam, hogy tartsunk egy tábort abban az
időszakban és így Romániában Menyházán került erre sor. Meglátogattuk az iskolát, az
óvodát és hogy működik ez a rendszer náluk. 
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Ha a választók támogatnak majd bennünket, akkor úgy gondolom, hogy a következő
ciklusban több pályázatot tudunk majd benyújtani. 

K i s s     Angelika képviselő: Sajnálatos, hogy az iskolában a román osztály nem tudott
megalakulni.

S z e k e r e s    Lajos alpolgármester: A Román Nemzetiségi Önkormányzat megalaku-
lása óta Dr. Szilbereisz Edit aljegyző asszony végig kísérte a munkátokat én nemrég
kapcsolódtam be. Véleményem szerint korrekt a beszámoló, a 4 évre kitűzött program
az megvalósult. Mi mint önkormányzat e mellett a tevékenység mellett azt is megkö-
szönhetjük, hogy Te, mint elnök közreműködtél a testvér települési kapcsolatok kialakí-
tásában és pályázatok benyújtásában, valamint nagyon fontos terület, hogy tolmácsként
is helyt álltál. Köszönet az elvégzett munkáért. 

V i t á l i s     Gábor elnök: Köszönjük szépen.

D r. S z i l b e r e i s z     Edit aljegyző: Remélem, hogy az önkormányzat megvolt elé-
gedve a hivatal részéről a hozzáállással. Úgy látom, hogy sikeres négy évet tudhat maga
mögött a Román Nemzetiségi Önkormányzat minden nehézségek ellenére. Úgy próbál-
tuk ezt a négy éves beszámolót összeállítani, hogy nem a hibákat szerettük volna fel-
eleveníteni, hanem összefoglalni, hogy mi is történt a négy év alatt. Kívánok a jövőben
is sikeres és eredményes munkát.

K i s s    Angelika képviselő: Köszönöm, hogy részt vehettem a Román Nemzetiségi
Önkormányzat munkájában, igaz, hogy csak egy rövid ideig. Voltam több ünnepségén is
az önkormányzatnak. Remélem, hogy a jövőben több rendezvényen is ott tudok lenni.

V i t á l i s    Gábor elnök: Az aljegyző asszony támogatása nélkül nem tudtunk volna
ilyen jól működni. Rengeteg útmutatást és bíztatást kaptam, azért tudtuk így megcsi-
nálni, mert hátulról megkaptuk a segítséget négy éven keresztül. Azt is látom, hogy me-
gyei és országos szinten, hogyan működnek, ilyen példásan, mit  ahogyan támogatott
bennünket a ,, nagy” önkormányzat dolgozói, ez sehol nincs. Ezt megköszönöm nekik is
ezúttal. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Négy éves beszámoló elfogadása

30/2014. (IX. 15.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2010-2014. éves választási ciklusban végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja.
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V i t á l i s   Gábor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

Tekintettel arra, hogy az ülésen bejelentés nem hangzott el, és nincs több tárgyalandó
előterjesztés, az ülést 13 óra 37 perckor bezárom. 

K.m.f.

Vitális Gábor                          Kiss Angelika 
    elnök                          jkv. hitelesítő
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