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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2014. szeptem-
ber 22-én 13 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Vitális Gábor elnök
Mellárné Gábor Enikő elnök-helyettes 
Kiss Angelika képviselő

Távolmaradását bejelentette:                                                  

Ruskóné Lavkó Klára képviselő

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

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Csepreghy Elemér és Szekeres Lajos alpolgármester urakat és Dr. Szil-
bereisz Edit aljegyzőt.  

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 pont megtárgyalását. Van-e valakinek más ja-
vaslata? 

Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

31/2014. (IX. 22.) RNÖ. sz. határozata

A Mezőkovácsházi  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  a  2014.
szeptember 22-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el:

N A P I R E N D 

T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A 

1.)Előterjesztés                                                    Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a Menyházai gyermektábor szervezése tárgyában
készült  előterjesztés  tárgyalását.   Menyházán  vettünk  részt  bográcsfesztiválon  a
közelmúltban.  Polgármester  úr  felkínálta,  hogy  ez  évben  is  szervezhetünk
gyermektábort, szívesen várnak bennünket. Előzetes tájékozódásom szerint 150.000.-Ft-
tal tudná a Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatni önkormányzatunkat,
ha élünk a táborozás lehetőségével. 

Én  javaslom  a  gyermekek  táboroztatásának  megszervezését  2014.  október  5,  6,  7.
napokra megszervezni. 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja
azzal, hogy a táborozásra 2014. október 5, 6, 7. napokon kerüljön sor, szavazza meg. 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Gyermektábor szervezése Menyházán

32/2014. (IX. 22.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata  anyaországi  (Menyháza)  gyermektáborozásról  dönt
2014. október 5-7. napján.
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A táborozás költségeinek fedezetére bruttó 150.000 Ft ösz-
szegű támogatás igénylésének benyújtásáról dönt a Békés
Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzathoz.

Felhatalmazza az elnököt az igénylés benyújtására és a tá-
bor szervezési munkák elvégzésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e valakinek bejelentése?

C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Megköszönöm az Önkormányzatnak azt a
munkáját, amit az utóbbi időben megpróbáltunk együtt jól csinálni. E tevékenység a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzatnak, de a városnak mindenképpen gyümölcsöző volt.
Többször segített a Román Önkormányzat a városnak a testvértelepülésekkel kapcsolat-
ban ápolni, tovább fenntartani és továbbvinni az együttműködést. A Román Nemzetiségi
Önkormányzat tagjain és Elnökén keresztül nem csak a város, és a városi önkormány-
zat, hanem a mezőkovácsházi egyesületek és vállalkozások is prosperálhatnak ebből a
gyümölcsöző kapcsolatból. Az önkormányzat vállalta azt, hogy a testvértelepülési meg-
hívásoknak úgy tudtunk eleget tenni, hogy helyi vállalkozásokat, egyesületek képviselő-
it is sikerült kivinni a testvértelepülések meghívására. Ez a közeljövőben mindenki szá-
mára gyümölcsöző lehet. 

Köszönöm a képviselőknek is ebben való közreműködésüket, Elnök úrnak is, és sok si-
kert kívánok a választáson annak, aki indul. Bízom abban, hogy továbbra is jól együtt
tudunk majd dolgozni a települési önkormányzattal. 

V i t á l i s   Gábor elnök: Én is köszönöm a város vezetőinek a támogatását, minden-
kinek, akik segítették munkánkat. Nagyon sok településen kezdte meg működését ro-
mán önkormányzat, de elég sok helyen meg is szűntek, mert nem kapták meg azt a tá-
mogatást a várostól, amit mi megkaptunk. Ezt nagyon szépen köszönjük. Reméljük, a
választások után dupla ennyi erővel és sikerrel fogunk tudni majd együtt dolgozni. 

Az már látszik, hogy a vállalkozók keresik egymást, együtt dolgoznak, ez egy nagyon jó
irány. Gondolom, lesznek közös célok, pályázatok, s majd ismételten egy eredményes
választási ciklust fogunk tudni lezárni. 

Köszönöm képviselő-társaim munkáját, amellyel munkámat segítették. 

Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előterjesztés és bejelentés sincs,
az ülést 13 óra 10 perckor bezárom. 

K.m.f.

Vitális Gábor     Kiss Angelika 
    elnök      jkv. hitelesítő
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