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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. január 26-

án 15 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 
 Zsadonné Kovács Andrea   képviselő 

 
 

Távolmaradását bejelentette:  
   

Balogh István                      képviselő 
 
 
Jelen volt még: 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, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt és Baloghné Kovács 
Tünde pénzügyi főtanácsost. 
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő 
képviselőből jelen van 2 fő. Balogh István képviselő távolmaradását bejelentette.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Zsadonné Kovács And-
rea képviselőt megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztot-
ta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő) 
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V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását. 
Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?  
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha a napirendi pontokkal egyetért, szavazza 
meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 

   
1/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 
2016. január 26-i soros ülése napirendjét az alábbiak sze-
rint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról 
Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

2.) Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, 
jóváhagyása 
Előadó: Vitális Gábor elnök 

 
3.) Mártiuska ünnep előkészítése 
Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

4.) Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési Meg-
állapodás felülvizsgálata 
Előadó: Vitális Gábor elnök 

 
5.) Bejelentések 
 

 
 
 

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: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót írásban 
megkaptuk.  
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A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határo-
zati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 
  

2/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 37/2015. (XI. 24.), 38/2015. (XI. 24.), 39/2015. (XI. 
24.), 40/2015. (XI. 24.) RNÖ. számú határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2016. évi költségvetésének meg-
tárgyalása, jóváhagyása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor  

   elnök 
 
 

V i t á l i s    Gábor elnök: Az előterjesztésből látható, hogy az ez évi költségvetésünk-
ben tervezett összeg kerekítve 782 ezer Ft, melyet két részletben fognak számlánkra 
utalni. Röviden ismertette az előterjesztést.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kap-
csolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, ha a határozati javaslattal 
és mellékleteivel egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Költségvetés 2016. évi elfogadása 
 

3/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 
2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A határozat hatálya Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 

Önkormányzatára terjed ki  
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2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költség-
vetési  

a) kiadási főösszegét  782 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  782 ezer forintban állapítja meg. 
 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 

2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mű-
ködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú mel-
léklet tartalmazza. 

 
2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat intézményt nem tart 

fent. 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
1. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartá-

si kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 
- Működési kiadások előirányzata összesen: 782 ezer forint, 
 
Ebből: 
- dologi jellegű kiadások:  782  ezer forint. 
 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete az alcímek mű-

ködési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre felújítási és 

felhalmozási kiadásokat nem tervez. 
 
4. A Román Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással já-

ró feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését feladaton-

ként a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányza-

tokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet 
adja meg. 

 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 
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IV. A költségvetési létszámkeret 
 

Az önkormányzat testülete a helyi Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat számára létszám-előirányzatot nem tervez. 
 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végre-
hajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok el-
látásáért a jegyző a felelős. 

 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási elői-

rányzatai év közben megváltoztathatóak. 
 
3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos ha-

táskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. 
 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználá-

sáról, valamint a költségvetési határozat módosításáról a testület 
a jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése 
alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat 
testülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet kö-
vető év február 15-ig, december 31-i - hatállyal dönt a költség-
vetési határozatának ennek megfelelő módosításáról. 

 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök  

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mártiuska ünnep előkészítése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor  

   elnök 
 
 
V i t á l i s    Gábor elnök: Megalakulásunk óta már hagyománnyá vált a Márciuska 
ünnepség megszervezése, amit ez évben is tervezzük. Ez a tavasz első napja, amikor a 
hölgyeket, leányokat, kisgyermekeket piros-fehér zsineggel összekötött szerencsepatkó-
val ajándékozzuk meg. Az ez évi ünnepségünkről készült az előterjesztés.  
 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?  
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Z s a d o n n é   Kovács Andrea képviselő: Március 5. szombat, de munkanap. Helyet-
te javaslom, hogy március 4-én pénteken délután tartsuk meg az ünnepséget.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Elfogadom képviselő-társam javaslatát az új időpontra vo-
natkozóan, ennek megfelelően javaslom a határozati javaslatot módosítani, s azt elfo-
gadni.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Martisor ünnep megrendezése 
 

4/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a tradicionális román ünnep, a Martisor megrendezé-
séről dönt. A rendezvényt 2016. március 4-én kívánja 
megtartani, melynek költségeire 80.000.-Ft-ot biztosít a 
2016. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vitális Gábor 
                 elnök 
 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

   elnök  
 
 
V i t á l i s    Gábor elnök: Az előterjesztésben írt jogszabály rendelkezése miatt szük-
séges minden évben a települési Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapo-
dást felülvizsgálni, hogy szükséges-e azt módosítani, s ha igen, azt megtenni. Vélemé-
nyem szerint az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat nem szükséges módosí-
tani, ezért javaslom a határozati javaslatot elfogadni.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Települési Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás változatlan 

formában való fenntartása 
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5/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodást, annak módosítását nem 
tartja szükségesnek.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 

 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Már az is hagyomány a megalakulásunk óta, hogy minden 
évben meghívást kapunk a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatától a 
Gyulán megrendezésre kerülő országos román bálra. Egyre inkább híre megy annak, 
hogy e rendezvény mennyire színvonalas, ez évben 20 fő jelezte részvételi szándékát. 
Ez már túl nagy szám, én 10 fő részére javaslom a belépőjegy árát biztosítani, valamint 
10.000.-Ft-ot tombolatárgy felajánlására.  
 
Szeretném, ha ez évben is eleget tennénk a meghívásnak, ezért javaslom az előterjesz-
tésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetért javaslatommal, szavazza meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Országos román bálon való részvételhez fedezet biztosítása 
 

6/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata elfogadja a Magyarországi Románok Országos Ön-
kormányzatának meghívását, és részt vesz a 2016. január 
30. napján Gyulán megrendezésre kerülő országos román 
bálon.  
 
A részvétel költségeire, 10 db belépőjegyre 45.000,- Ft-ot, 
tombolatárgy felajánlásra 10.000,- Ft összeget biztosít. 
A költségek fedezetét a dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Vitális Gábor 
                   elnök 
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e bejelentése?  
 
Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, az ülést 15 óra 20 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  
Vitális Gábor          Zsadonné Kovács Andrea  
    elnök                     jkv. hitelesítő 


