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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 

17-én 15 órai kezdettel tartott soros ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 

Zsadonné Kovács Andrea  
Balogh István   képviselők 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  aljegyző 

Szabóné Faragó Julianna  igazgatási irodavezető 
Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos 

                            
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt, Szabóné Faragó Julianna igazgatási iro-
davezetőt és Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsost.  
 
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, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a 2014. 
évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült előterjesztést.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Előterjesztés naprendre vétele  

   
12/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 
2014. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában 
készült előterjesztést napirendre vette.  
 

 
V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom a fentiekkel kiegészített, a meghívóban közölt na-
pirendi pontok elfogadását. Kérdezem képviselő-társaimat, van-e 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 

   
13/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 
2015. március 17-i soros ülése napirendjét az alábbiak sze-
rint 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 2014. évi költségvetés vég- 
 rehajtásáról szóló beszámoló meg-  Vitális Gábor 
 tárgyalása, jóváhagyása         elnök 

   
3.) Kulturális Nap előkészítése                     Vitális Gábor 

     elnök 
 

4.) A 2014. évi költségvetési elő-                Vitális Gábor 
irányzat-módosítása                                    elnök 

 
5.) Bejelentések 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végreha-
tásáról  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

  elnök 
 
 

V i t á l i s    Gábor elnök: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányza-
ta a közös feladataik hatékonyabb elvégzése érdekében együttműködési megállapodást 
írt alá a Békés Megyei Román Önkormányzattal.  
 
Február 7-én kaptunk meghívást az országos román bálra, az országos román önkor-
mányzattól. Ezen 18 fő vett részt, akiknek biztosítottuk a belépőjegyet. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jó sikerült a rendezvény. Köszönöm a képviselőknek a támogatást. A ren-
dezvényen megismerkedtünk az orosháziakkal is, akikkel folyamatban van egy együtt-
működési megállapodás aláírása. Nagyon sok hasznos és fontos információt hallottunk 
ezen a bálon. A belépőjegyek ára 49.500 Ft volt, valamint 10 ezer Ft-ba került a tombo-
la. Nyereménysorsolásra vettünk egy ajándékkosarat, aminek az elszámolása még fo-
lyamatban van.  
 
Kérdezem képviselő-társaimat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, vé-
leménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása 
 

14/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata az 5/2015. (I. 20.) RNÖ. számú határozat végrehajtá-
sáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítása 
 
 
V i t á l i s    Gábor elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtaná-
csosnak.  
 
B a l o g h n é   Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: A 2014. harmadik negyedévben 
150 ezer Ft érkezett a Békés Megyei Román Önkormányzattól, megemelve az állam-
háztartáson belül átvett pénzeszközök előirányzatát, illetve a dologi kiadásokat is. 
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Év végére a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, 42 
ezer Ft keletkezett. A dologi kiadásokról a működési célú tartalékokra lett átcsoporto-
sítva a 42 ezer Ft. 
Az önkormányzat módosított előirányzata a kiadási oldalon is és a bevételi oldalon is 
822 ezer Ft-tal alakult. A kiadási oldalon a 780 ezer Ft dologi jellegű kiadás és 42 ezer 
Ft működési célú tartalék keletkezett. A bevételi oldalon 563.000 Ft a feladatalapú és a 
működési alapú támogatás. A 150 ezer Ft a Megyei Nemzeti Önkormányzattól érkezett 
pénzeszköz és 109 ezer Ft az előző évi, 2013. évi pénzmaradvány alakította ki a 822 
ezer Ft főösszeget.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt ha-
tározati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetési előirányzat-módosítás (2014. évi) 
 

15/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 150 e 
Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzatával nö-
veli. A kiadások előirányzatát 108 e Ft dologi, 42 e Ft cél-
tartalék előirányzatával növeli.   

E Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá. 
 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai-
nak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint 
hagyja jóvá: 

 
                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti elői-
rányzat  

Módosított előirányzat 

Működési kiadások 222 822 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő járu-
lékok 

  

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

222 822 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

222 822 
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- dologi jellegű kiadások 
 

222 780 

- működési célú támogatás-
értékű kiadás 

  

- működési célú céltartalé-
kok 

 42 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számoló megtárgyalása, jóváhagyása  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

  elnök 
 
 

V i t á l i s    Gábor elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtaná-
csosnak.  
 
B a l o g h n é   Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: 42 ezer Ft maradvány keletkezett 
a bankszámlákon, amely át lett csoportosítva céltartalékra. Ez képezi a 2015. évi pénz-
maradványt, a pénzeszközök ennyivel megnövekednek. A módosított előirányzat 822 
ezer Ft-on alakult a kiadási és a bevételi oldalon is. A kiadási oldalon a teljesülés 780 
ezer Ft, a különbözet 42 ezer Ft fel nem használt pénzeszköz. A bevételi oldalon pedig 
822 ezer Ft a módosított előirányzat és a teljesítés is 100 %-on teljesült.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt ha-
tározati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása  
 

16/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata az Önkormányzat 2014. évi költségvetési határozata 
teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Ön-

kormányzatra. 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2014. évi költ-

ségvetési határozat bevételi és kiadási módosított elői-
rányzat 822 e/Ft főösszegének teljesítését  
a) bevételi főösszeg esetén 822  ezer forintban  
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b) kiadási főösszeg esetén 780 ezer forintban, állapítja 
meg. 

I. A teljesített költségvetési bevételek 

1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2014. 
évi teljesített - továbbá eredeti, módosított 
előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási 
cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

II.  A költségvetési kiadások 
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá 

eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - 
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 
Képviselő-testület a következők szerint hagyja 
jóvá: 
- Működési kiadások előirányzat teljesítése 

összesen: 780 e/Ft 
 Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:              e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft 
- dologi jellegű kiadások:         780  e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:  .                   e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :               /Ft 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - 
az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - 
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített 
felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak. 

4. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kiha-
tással járó feladatai nem voltak. 

III. Költségvetési kiadások és bevételek   
1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségve-

tését feladatonként a 3. számú melléklet tartal-
mazza. 

V. A pénzmaradvány 
1. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálko-

dása során keletkezett, hatályos jogszabályok sze-
rint felülvizsgált pénzmaradványa: 42.005 Ft-ban 
kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány kötelezett-
séggel nem terhelt szabad pénzmaradvány. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős Vitális Gábor elnök 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kulturális Nap előkészítése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

  elnök 
 
 

V i t á l i s    Gábor elnök: Tavaly májusban került megrendezésre először a kulturális 
nap, ami nagyon jól sikerült. Ekkor javasolták többen, hogy ismételten az idén május-
ban is tartsuk meg ezt a rendezvényt. A kulturális rendezvény megtartására kellene idő-
pontot megjelölnünk, valamint a pénzösszeget is meg kellene határozni.  
A rendezvényre meg lehetne hívni a két kétegyházi énekest, akik a karácsonyi rendez-
vényünkön léptek fel. Beszéltem a testvértelepülési polgármester asszonnyal, hogy 
küldjenek körülbelül 10 fő táncost, akik fellépnének. A battonyai iskolával is felveszem 
a kapcsolatot, hogy akik karácsonykor fellépetek azok most is felléphetnének. 
Javaslom a május 23-i időpontot és körülbelül 120 ezer Ft-ot a költségekre, mert ez fő-
zéssel egybekötött rendezvény lesz. Meghívnánk Varga Gusztáv polgármester urat, va-
lamint a két alpolgármester urat, a romániai országgyűlési képviselőt, Simonka György 
képviselő urat. Táncosokkal, meghívottakkal együtt körülbelül 50-60 fős rendezvény 
lenne. Erre 120 ezer Ft-ot kellene biztosítanunk.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a 2015. május 23-i időponttal, va-
lamint a 120 ezer Ft-tal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Kulturális Nap megrendezése  
 

17/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 2015. május 23. napján Kulturális Nap 
megrendezéséről dönt.  
A rendezvény költségeire 120 ezer Ft-ot biztosít a 2015. 
évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 

 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Van-e valakinek bejelentése?  
 
Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, 
és bejelentés sincs, az ülést 15 óra 28 perckor bezárom.  
 

K.m.f. 
 

  
 
Vitális Gábor           Zsadonné Kovács Andrea  
    elnök                       jkv. hitelesítő 


