
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 20-i ülésén hozott határozatai 
 

   
27/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
Az október 20-i soros ülés napirendjéről a „Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről” napirendi pontot törli. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök 

 
   
28/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 20-i soros ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Vitális Gábor  
 
2.) Előterjesztések 
 
3.) Bejelentések 
 
  
29/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetési 
határozat elkészítésénél az alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni: 
  
• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét, 
• a román nyelvtanulás lehetőségének biztosítása az óvodában, játékos formában 
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal, 

az országos, a megyei vagy más települési román nemzetiségi önkormányzattal 
együttműködve az alábbi terv szerint: 

 
       időpont                            rendezvény  
2016. március            Mártiuska hagyományőrző ünnepség 
2016. augusztus         VI. Román Gasztronómiai Nap 
2016. október             Román bál 
2016. december         Karácsonyi rendezvény 
• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési 

önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román 
lakosságot érintő ügyekben. 
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Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésére a 2016. év januári soros 

ülés 
Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök  
 
 
30/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi 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 Selesi Ioan humoristával való 
együttműködésről dönt. 
  
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
  
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                elnök 
 
31/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata Selesi Ioan meghívására 
2015. október 29. – november 2. között 9 fővel Zilahra (Szilágy megye, Románia) 
látogat. 
  
Az utazás és a szállás költségeire 450.000  Ft-ot biztosít a költségvetésből,  dologi 
kiadásainak terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 


