
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 27-i ülésén hozott határozatai 
 
 
 
35/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. november 27-i 
soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Vitális Gábor  
                          elnök 
 
2.) A 2019. évi munkaterv elfogadása  

Előadó: Vitális Gábor 
                          elnök 
 
3.) A Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai  

Előadó: Vitális Gábor 
                          elnök 
 
 
36/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 34/2018. (X. 9.) RNÖ. 
számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
37/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
38/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. december 08. 
napján Karácsonyi ünnepség megrendezéséről dönt.  
 
A rendezvény költségeire 250.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetéséből a 
dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2018. december 08. 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 



39/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 
hatékonyabb elvégzése, 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 a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatával való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök  
 
 
40/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 
hatékonyabb elvégzése, 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 Battonya Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
41/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik 
hatékonyabb elvégzése, 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 Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
 
 
42/2018. (XI. 27.) 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 Maria Stan Toma énekesnővel való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
43/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi 
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, 
nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása 
érdekében Menyháza (Arad megye, Románia) településsel való együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
44/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi 
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, 
nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása 
érdekében Szemlak nagyközség (Arad megye, Románia) önkormányzatával való 
együttműködésről dönt. 
 
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
45/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi 
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, 
nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása 
érdekében Vinga településsel (Arad megye, Románia) való együttműködésről dönt. 
 



Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 


