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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. november 

21-én 15 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor elnök 

Kovács Andrea                  
Balogh István                    képviselők 

 
 
 

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 Maria Stan Toma énekesnő 
 Lia Coti művésznő 

                            
                            

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, román vendégeinket, Maria 
Stan Toma énekesnőt és Lia Coti művésznőt.  
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő 
képviselőből mindenki jelen van.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Kovács Andrea képvi-
selőt megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetértenek, szavazzák meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Andrea képviselőt megválasztotta. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 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 egyetértenek, sza-
vazzák meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 

   
32/2017. (XI. 21.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2017. november 21-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) 2018. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

 
2.) Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai 

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 
3.) Bejelentések 

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

munkatervének elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

   elnök 
 

 
V i t á l i s    Gábor elnök: A napirend írásos anyagát megkaptuk. A munkatervben a 
kötelezően tárgyalandó napirendeket, valamint a hagyományok továbbviteleként terve-
zendő rendezvények megszervezését tervezzük.   
 
Kérdezem képviselő-társaimat, van-e kérdésük ezzel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés nem volt, kérem, ha egyetértenek az előterjesztésben írt határozati javas-
lattal, és mellékletével, szavazzák meg.  
 



 3 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Munkaterv elfogadása 2018. évre  

   
33/2017. (XI. 21.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerin-
ti tartalommal elfogadja. 
   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor 
     elnök  
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

     elnök 
 

 
V i t á l i s   Gábor elnök: Az ez évi költségvetési koncepcióban terveztük a karácsonyi 
ünnepség megrendezését, viszont nem volt tervezve a Román Bál, mely október 28-án 
került megtartásra. E rendezvény jelentősen megterhelte költségvetésünket, ezért az ez 
évi karácsonyi ünnepséget csak nagyon szerényen javaslom megtartani. Erről készült az 
előterjesztés, mellyel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha a határozati javaslattal képviselő-társaim 
egyetértenek, szavazzák meg.  
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Karácsonyi ünnepség megszervezése  

    
34/2017. (XI. 21.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 2017. december 16. napján Karácsonyi 
ünnepség megrendezéséről dönt.  
  
A rendezvény költségeire 50.000,- Ft összeget biztosít a 
2017. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2017. december 

15. 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Román 
Nemzeti Ünnep alkalmából tartandó állófogadásra szóló meghívás tárgyában készült.  
 
Az előző előterjesztésnél is említett anyagi helyzetünkre tekintettel az állófogadásra, 
ajándék költségre csupán 5.000.-Ft-ot javaslok biztosítani. Itt ragadom meg az alkalmat 
arra, hogy kérjem Aljegyző asszonyt, hogy az Önkormányzat személygépkocsiját a ren-
dezvényre történő utazásunkhoz szíveskedjenek biztosítani.  
 
Kérem képviselő-társaimat, ha a határozati javaslattal egyetértenek, szavazzák meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Román Nemzeti Ünnep alkalmából tartandó állófogadáson részvétel  

    
35/2017. (XI. 21.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata elfogadja Románia Magyarországi Főkonzulátusának 
Gyulai Főkonzulja meghívását, és részt vesz a 2017. no-
vember 30. napján Gyulán megrendezésre kerülő állófo-
gadáson. 
Ajándék költségeire 5.000,- Ft összeget biztosít a dologi 
kiadások terhére. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Vitális Gábor  
                   elnök 
 

 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely Maria Stan 
Toma énekesnővel kötendő együttműködési megállapodás tárgyban készült. Mint az 
előterjesztésben írtam, a Román Bálon lépett fel az énekesnő, s egy nagyon szép elő-
adással emelte a rendezvény színvonalát. Ez már a második alkalom volt, hogy az éne-
kesnő részt vett rendezvényünkön, s már baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. E kap-
csolat megerősítésére is javaslom, hogy önkormányzatunk együttműködési megállapo-
dást kössön vele.  
 
Kérdezem, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban van-e kérdés, véle-
mény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, és mellékletével egyetértenek, szavazzák meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 3 fő) 
Tárgya: Maria Stan Toma énekesnővel együttműködési megállapodás megkötése 
  

36/2017. (XI. 21.) sz. RNÖ. határozata 
  
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzeti-
ségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökí-
tése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesz-
tése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítá-
sa érdekében Maria Stan Toma énekesnővel való együtt-
működésről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti 
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 

 
Ezt követően az együttműködési megállapodást mindkét fél aláírta. 
 
M a r i a   Stan Toma énekesnő: Szeretettel köszöntöm az ülés résztvevőit. Megtisztelő 
számomra, hogy második bemutatkozásom, fellépésem arra késztette Önöket, hogy 
együttműködési megállapodást kössünk a románság nemzeti értékeinek megőrzésére, 
nyelvünk, hagyományaink megőrzésére, ápolására. Azért is jelentünk meg a művésznő-
vel együtt népi öltözékben, hogy a határon túli románoknak is ezt a szép népviseletet 
megmutathassuk annak érdekében, hogy Ők is fontosnak tartsák a régi hagyományok 
ápolását. Fontos lenne számomra a fiatalokkal, a gyerekekkel a hagyományaink megis-
mertetése, ezért fontos, és szeretném, ha az önkormányzat a jövőben is folytatná a 
gyermekek nyári táboroztatását Romániában. Szeretettel fogadjuk Őket.  
 
Munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánok! 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszönjük a jókívánságokat, bízom a további sikeres 
együttműködésünkben.  
 
Kérem, az ülés zárásaként tekintsük meg a 2017. október 28-i Román Bálon készült 
fényképeket, ahol Maria Stan Toma nagyon színvonalas előadásával emelte ünnepsé-
günk fényét. A képekből a jegyzőkönyv mellé is pár darab csatolásra került.  
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V i t á l i s   Gábor elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek beje-
lentése? Mivel bejelentés nem volt, és több tárgyalandó előterjesztés sincs napirenden, 
az ülést 15 óra 30 perckor bezárom. 
 
 
   

K.m.f. 
 
 
 

  
Vitális Gábor                    Kovács Andrea 
    elnök                     jkv. hitelesítő 


