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9/2014. sz. román önk.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2014. november
18-án 15 órai kezdettel tartott soros ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     I. emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Vitalis Gábor elnök
Zsadonné Kovács Andrea  
Balogh István  képviselő

Jelen volt még: Varga Gusztáv                   polgármester
                           Csepreghy Eleméra            alpolgármester
                           Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
                           

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Varga Gusztáv polgármester urat, Csepreghy Elemér alpolgármester urat,
Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt.  

Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 3 fő. 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválaszta-
ni. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztotta.

V i t á l i s     Gábor elnök: Az ülés előtt kiosztásra került a ,, a kitüntetési javaslat” tár-
gyában készült szóbeli előterjesztés.

Javaslom az előterjesztést felvenni a napirendek közé.

Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendre vételével, szavazza meg



A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele

41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat

A Mezőkovácsházi  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat
a ,, kitüntetési díj” tárgyában készült szóbeli előterjesztést
napirendjére vette.

Javaslom a meghívóban közölt és az előzőekben napirendre vett napirendi pontok meg-
tárgyalását. 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

42/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. novem-
ber 18-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.) 2015. évi munkaterv elfogadása                                   Vitális Gábor
                                                                                                                            elnök

3.) A Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai             Vitális Gábor
                                                                                                    elnök

4.) Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat                      Vitális Gábor
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről                 elnök

5.) A 2015. évi költségvetési koncepció                              Vitális Gábor
                                                                                              elnök

6.) Bejelentések

I. NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Beszá-
moló a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról
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NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
                                                                    elnök

V i t á l i s    Gábor elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

Anyaországi kiránduláson vettünk részt a román nemzetiségű gyermekekkel 2014. októ-
ber 24-26. közötti időpontban.

A kirándulás megtörtént, melyen 18 fővel vettünk részt. Az anyaországi kirándulás első
napján meglátogattuk az aradi ortodox templomot, amely felépült és befejezésre került.
Onnan indultunk tovább Nagyváradra. Nagyváradon a régi történelmi várost látogattuk
meg, megismerkedtünk a város nevezetességeivel. Másnap a Medve-barlanghoz utaz-
tunk el. Nagyon szép kiállítást láttunk a Medve-barlangnál. Az utolsó nap indulás előtt a
gyerekeket elvittük a Nagyváradi állatkertbe és megnéztük az állatkertet is. A kirándulás
költségeinek elszámolása folyamatban van.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, 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 végrehajtása

43/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 32/2014. (IX. 22.) RNÖ, 40/2014. (X. 21.) RNÖ.
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfo-
gadja. 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2015. évi munkaterv elfogadása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
                                                                    elnök

V i t á l i s     Gábor elnök: A képviselő-testületnek 2014. évi utolsó ülésén kell elfo-
gadnia a jövő évi munkatervét. Az 5. sz. előterjesztéshez kapcsolódóan javaslom a mun-
katervet módosítani, a január 20-i ülés 2. napirendjét javaslom törölni, és „Kulturális
Nap” előkészítése címen a márciusi ülés 2. napirendjeként tervezni.  

Kérdezem, hogy van-e kiegészítő javaslata valakinek? 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi munkaterv elfogadása
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44/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor

    elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
                                                                     elnök

V i t á l i s    Gábor elnök: Ez az előterjesztés arról szól, hogy tartsunk-e karácsonyi
rendezvényt, a tervezett december 20-ai időpont az megfelelő lenne e mindenkinek. A
rendezvényre terveztük azt, hogy meghívjuk a Nemzetiségi Közösség tagjait, támogatóit
illetve azokat, akik segítették egész évben a munkánkat. A költségvetésünk még lehető-
vé teszi, hogy egy szerény megvendégelést tartsunk. Segítséget szeretnénk kérni az Ara-
di Kulturális Szövetségtől, az Aradi Országgyűlési Képviselő úr utolsó rendezvényün-
kön azt az ígéretet tette, hogy keressük fel nyugodtan ő segít ebben. Akár a gyerekek
fellépése illetve van egy nagyon jó együttes, aki most fellépett a Nemzetiség Kultúra
Napon, amely megrendezésre került Vésztőn. Pusztaottlakán kaptak székhelyet, őket is
megtudnánk hívni őket. Velük beszéltem már telefonon, azt az ígéretet tették, hogy na-
gyon szívesen elfogadják a meghívásunkat. Arról kell döntsünk, hogy ezt a rendezvényt
hol kívánjuk megtartani, mert nincs jelen pillanatban helység. Eddig volt a Református-
kovácsházán az iskolának a Kultúrközpontja a Roma Háznak nevezett épülete, ott már
nem tudjuk megtartani. Esetlegesen a Művelődési Házban, ha meg tudunk egyezni a ve-
zetőséggel, hogy milyen formában tudunk ott egy helyiséget kapni. A megvendégelést
pogácsával és ásványvízzel gondolnám, mert ugye keretünk nincs már erre. Javaslom,
hogy 80.000 Ft-ot biztosítsunk erre a rendezvényre. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,  azzal, hogy 80.000 Ft-ot
biztosítunk a karácsonyi rendezvényre és ez december 20-án kerüljön megtartásra, sza-
vazza meg.

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

45/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata
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Mezőkovácsháza  Román  Nemzetiségi  Önkormányzata
2014. december 20. napján Karácsonyi ünnepség megren-
dezéséről dönt. 
A karácsonyi műsor megszervezéséhez az aradi kulturális
szövetség közreműködését kívánja igénybe venni.

A rendezvény költségeire bruttó 80.000 Ft összeget bizto-
sít a 2014. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.

Határidő: a rendezvény megszervezésére 2014. december
19.
Felelős: Vitális Gábor 
                   elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékozta-
tó a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodá-
sának háromnegyed éves helyzetéről

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
                                                                    elnök

V i t á l i s     Gábor elnök: Bevételeink eredeti előirányzata 222.000 Ft, módosított elő-
irányzat 672.000 Ft, teljesítési összeg 672.000 Ft valamint a teljesítési százalék 100 %.
Kiadások eredeti előirányzata 222.000 Ft, módosított előirányzat 672.000 Ft, teljesítés
összege 474.000 Ft valamint a teljesítési százalék 71 %. 
Működési költségtámogatásra 2014. évben 270.710 Ft került utalásra január 29-én. Fel-
adatalapú támogatás az előzőekben elvégzett munka után 292.396 Ft volt. Így az eredeti
előirányzatok között 222.000 Ft került betervezésre, a támogatás többletbevétel össze-
sen 341.000 Ft emelésre került. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, 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 III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása

46/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény 87.§.-a alapján a nemzetiségi  önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak
III. negyedéves alakulása 
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A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2014 évi költségvetési előirányzatának három ne-
gyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. III.n.év.-
teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Kiadási előirányzat 
Főösszege

222 672 474 71

Bevételi előirányzat 
Főösszege

222 672 672 100

II. Költségvetési bevételek

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014.III. negyedévi 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 helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. III. negyedévig teljesített - továbbá eredeti,
illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait az
önkormányzat a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014. III.n.év.-
teljesítés

Teljesítés
alakulása %

Működési kiadások 222 672 474 71
Ebből:

-  személyi  jellegű  ki-
adások
-  munkaadókat  terhelő
járulékok
-  dologi  jellegű  kiadá-
sok

222 672 474 71

- ellátottak pénzbeli jut-
tatásai
-  működési  célú  támo-
gatások
- függő, átfutó kiadások

b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2014.
évi harmadik negyedévben teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) mű-
ködési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagy-
ja jóvá.

2. Felhalmozási kiadások

A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak.
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IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása

a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt. 

Megnevezés
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

2014.
III.n.év tel-

jesítés 
(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.
III.n.év tel-

jesítés
(tartalék fel-
használás)

Teljesítés
alakulása %

Hiány: - - - -
Többlet - - - -

V. Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2014. III. évben teljesített költségvetését feladaton-
ként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                     elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2015. évi költségvetési koncepció 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
                                                                   elnök

V i t á l i s     Gábor elnök: Ismerteti az előterjesztést. Legyen akkor a májusi rendez-
vény, vagy április 23-án a Kulturális Nemzetközi Nap. Kérdezem, hogy melyik időpont
lenne a legmegfelelőbb. 
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Z s a d o n n é    Kovács Andrea képviselő: Javaslatom az lenne, hogy május vége.

V i t á l i s     Gábor elnök: A Mártiuska rendezvény nem kerül megtartásra, hanem má-
jusban egy Kulturális rendezvényen.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a módosítással, amit az előzőekben el-
mondtam, szavazza meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi költségvetési koncepció

47/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2015. évi költségvetési határozat elkészítésénél az
alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni:

 biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védel-
mét,

 a román nyelvtanulás lehetőségének biztosítása az
óvodában, játékos formában

 hagyományőrző rendezvények megszervezése eset-
leg  a  települési  önkormányzattal,  az  országos,  a
megyei vagy más települési román nemzetiségi ön-
kormányzattal  együttműködve az alábbi  terv sze-
rint:

        időpont                                      rendezvény 
 2015. május                          Kulturális Nap
 2015. augusztus                   V. Román Gasztronómiai Nap
 2015. december                    Karácsonyi rendezvény
 az együttműködés  lehetőségeinek keresése alapít-

ványokkal, a települési önkormányzattal, annak bi-
zottságaival,  önkormányzati  intézményekkel  a ro-
mán lakosságot érintő ügyekben

                       Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésé -
re a 2015. év januári soros ülés

                       Felelős: Vitális Gábor 
                                          elnök 

V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom, a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,,telepü-
lési önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás,, tárgyában készült. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az alakuló ülést követő 30. napon be-
lül az Együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni. Tekintettel azonban a válasz-
tások miatt felállt két új testületre, javasolt új Együttműködési megállapodás megkötése.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

8



A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Települési Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás

48/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján Mezőkovácsháza Vá-
ros Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tar-
talommal Együttműködési Megállapodást köt. 

Meghatalmazza az elnököt, hogy a szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök

V i t á l i s    Gábor elnök: Javaslom, a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a ,, nemze-
tiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata és módosítá-
sa” tárgyában készült. 

A Képviselő-testületünk döntött arról, hogy az október 12-i választást követően a meg-
alakulásunktól következő januári soros ülésre tegyük át a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatnak a felülvizsgálatát illetve a módosítását. De Dr. Szilbereisz Edit aljegyző asz-
szony elkészítette a mai ülésünkre. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

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

49/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányza-
ta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:

1. A szervezeti és működési szabályzat 1. §-ában a „4 kép-
viselőből” szövegrész  helyére a  „3 képviselőből” szöveg
kerül. 

2. A szervezeti és működési szabályzat 8. § (1) bekezdésé-
nek első mondata helyébe az alábbi szöveg kerül:
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„Az Önkormányzat ülése határozatképes, ha tagjai közül
az ülésen legalább 2 fő jelen van.”

3. A szervezeti és működési szabályzat 8. § (4) bekezdésé-
ben a  „Kiss Angelika” szövegrész  helyére a  „Balogh Ist-
ván” szöveg kerül. 

4. A szervezeti és működési szabályzat 8. § (5) bekezdésé-
ben az „5 nappal” szövegrész  helyére a „3 nappal” szöveg
kerül. 

5. A szervezeti és működési szabályzat kiegészül az alábbi
16/A §-sal:
„A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére
Zsadonné Kovács Andrea és Balogh István együttesen jo-
gosult.”

6. A szervezeti és működési szabályzat 18. § b.) pontja hatá-
lyát veszti. 

7. A szervezeti és működési szabályzat 18. §-a kiegészül az
alábbi (2) bekezdéssel:
„A nemzetiségi  önkormányzat a működése tárgyi és sze-
mélyi feltételeinek biztosítására az SZMSZ 2. sz mellékle-
tét képező együttműködési megállapodást köt a települési
önkormányzattal.”

8. A szervezeti és működési szabályzat 19. §-a helyére az
alábbi szöveg kerül:
19. § (1) Az állam a nemzetiségi közfeladatok ellátásához
feladatfinanszírozási rendszeren keresztül költségvetési tá-
mogatást biztosít. 

(2) A  képviselő-testület,  a  rendelkezésére  bocsátott
források  felhasználásával,  saját  hatáskörében  határozza
meg éves költségvetését és készíti el zárszámadását. 

(3) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Szám-
vevőszék ellenőrzi.

(4)  Az államháztartásról szóló módosított  2011. évi
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a 27.§ (2) bekezdése
alapján a nemzetiségi önkormányzat együttműködési meg-
állapodást köt a települési önkormányzattal. A megállapo-
dás az SZMSZ 2. sz. melléklete.”

9. A szervezeti és működési szabályzat 1. sz melléklete he-
lyére jelen határozat melléklete kerül.
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10. Jelen módosítás 2014. november 20. napján lép hatály-
ba.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor 
                  elnök

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom, a ,, kitüntetési javaslat” tárgyában készült szóbeli
előterjesztés tárgyalását.

A Békés megyei közgyűlés elnöke az előterjesztéshez mellékelt tartalmú levélben keres-
te meg önkormányzatunkat a „Kisebbségi díj” Kitüntető díj adományozására javaslatté-
tel céljából.

Kérdezem, hogy erre a kitüntetésre van-e valakinek javaslata?

Mivel nem született javaslat, kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Kitüntetésre nem javasolás

50/2014. (XI. 18.) RNÖ. sz. határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a Békés Megyei Önkormányzat „Kisebbségi díj” ki-
tüntető díj 2015. évi adományozására nem él javaslattételi
jogával.

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

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 15 óra 25 perckor bezárom. 

K.m.f.

Vitális Gábor           Zsadonné Kovács Andrea
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    elnök                       jkv. hitelesítő
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