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1/2015. sz. román önk. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 20-

án 15 órai kezdettel tartott soros ülésén. 

   

 

Az ülés helye: Városháza  

     I. emeleti tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 

Zsadonné Kovács Andrea    

  Balogh István    képviselő 

 

 

 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit           aljegyző 

                            
 

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 

megjelenteket, 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 megválasztot-

ta.  

 

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a „0”-ás előterjesztés tárgyalását, mely a Munka-

terv módosítása tárgyában készült. A módosítás az előterjesztésben írt okok miatt szük-

séges. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, a munka-

terv módosításával, szavazza meg.  

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Munkaterv módosítása 

  

1/2015. (I. 20.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 

Januári soros ülése napirendjéről a „Mezőkovácsháza Vá-

ros Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költ-

ségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása” napirendi pon-

tot leveszi azzal, hogy azt február 15. napjáig rendkívüli 

ülésen tárgyalja meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vitális Gábor  

                   elnök 

 

 

 

V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom a fenti döntésnek megfelelően a napirendi ponto-

kat elfogadni. 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 

  

2/2015. (I. 20.) RNÖ. sz. határozata 

 

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. január 

20-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.) Bejelentések 
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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: Írásban megkaptuk a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról szóló beszámolót. A 45/2014. (XI. 18.) sz. határozat végrehajtását annyiban egé-

szítem ki, hogy a rendezvényen a Battonyán, a román anyanyelvű iskolában, valamint a 

Kétegyházán tanuló gyermekek is jelen voltak, nagyon szép műsort adtak elő. Sajnos 

elég kevesen vettünk részt a rendezvényen, de várhatóan a májusi Kulturális Napon már 

többen fogunk részt venni.  

 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Határozatok végrehajtása 

 

3/2015. (I. 20.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata a 38/2014. (X. 21.), 45/2014. (XI. 18.), 47/2014. (XI. 

108.), 48/2014. (XI. 18.) RNÖ. számú határozatok végre-

hajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 

 

 

 

V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a települési 

önkormányzattal kötött együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában készült. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  

 

Önkormányzatunk a választásokat követően új Együttműködési Megállapodás-

tervezetet javasolt a települési Önkormányzatnak elfogadni, melyet el is fogadott, s azt 

mindkét önkormányzat alá is írta. Véleményem szerint az Együttműködési Megállapo-

dást most nem szükséges módosítani.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek eltérő véleménye, kérdése?  

 

Mivel az előterjesztettől eltérő vélemény, kérdés nem volt, kérem, aki egyetért a határo-

zati javaslattal, szavazza meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

 

4/2015. (I. 20.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Mező-

kovácsháza Város Önkormányzatával kötött Együttműkö-

dési Megállapodást, annak módosítását nem tartja szüksé-

gesnek.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                 elnök 

 

 

 

V i t á l i s    Gábor elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Békés 

Megyei román Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás tárgyában ké-

szült.  

 

Az előterjesztésben írt okok és célok miatt javaslom önkormányzatunk részéről is az 

Együttműködési Megállapodás aláírását.  

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel, illetve a megállapodással kap-

csolatban?  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, annak 

mellékletével, szavazza meg. 

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Együttműködési Megállapodás a Békés Megyei román Önkormányzattal 

 

5/2015. (I. 20.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetisé-

gi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság 

megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi 

hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és 

szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében a 

Békés Megyei Román Önkormányzattal való együttműkö-

désről dönt. 

  

Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 

tartalmú Együttműködési Megállapodás aláírására. 
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Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                 elnök 

 

 

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 sem, az ülést 15 óra 20 perckor bezárom.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

  

 

 

 

 

Vitális Gábor           Zsadonné Kovács Andrea  

    elnök                       jkv. hitelesítő 


