
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019 november 6-i ülésén hozott határozatai 

 

33/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. november 6-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 Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Vitális Gábor 

                  elnök 

 

3.) A 2020. évi munkaterv elfogadása  

Előadó: Vitális Gábor 

                   elnök 

 

4.) A Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai  

Előadó: Vitális Gábor 

                   elnök 

 

5.) Együttműködési megállapodás a települési önkormányzattal  

Előadó: Vitális Gábor 

                  elnök 

 

6.) Bejelentések 

 



34/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 25/2019. (IX. 10.) RNÖ. 
számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

35/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetési 
határozat elkészítésénél az alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni: 

 

• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét, 

• anyaországi egyházi és kulturális közösségekkel való kapcsolattartás, 

• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal, az 
országos, a megyei vagy más települési román nemzetiségi önkormányzattal 
együttműködve az alábbi terv szerint: 

 időpont  rendezvény  

• 2020. március  Tavaszköszöntő ünnepség 

• 2020. július  „Ismerd meg anyaországod” kirándulás 

• 2020. augusztus IX. Román Kulturális és Gasztronómiai Nap 

• 2020. november Román bál 

• 2020. december Karácsonyi rendezvény 

• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési 
önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román 
lakosságot érintő ügyekben 

 

Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésére a 2020. év januári soros ülés 

Felelős: Vitális Gábor elnök 

 

 

 

 

 



36/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vitális Gábor 

        elnök 

 

37/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2019. december 08. napján 
Karácsonyi ünnepség megrendezéséről dönt.  

 

A rendezvény költségeire 250.000,- Ft összeget biztosít a 2019. évi költségvetéséből a dologi 
kiadások terhére. 

 

Határidő: a rendezvény megszervezésére 2019. december 08. 

Felelős: Vitális Gábor elnök 

 

 

38/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tartalommal Együttműködési 
Megállapodást köt. 

 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor elnök 



 

39/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 8 fővel részt vesz a 2019. 
november 16. napján, az Arad Expon megrendezésre kerülő EKA bálon.  

A belépőjegyekre és a vendéglátás költségeire 60.000,- Ft összeget biztosít, a dologi kiadások 
terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vitális Gábor elnök 

 

40/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. nyílt kiírására a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi 
költségvetési támogatása” tárgyában, NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat benyújtásáról dönt, 
1.250.000,- Ft összegben.  

A NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat keretében a kiírásnak megfelelően a kulturális és 
hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvény, valamint a nemzetiség kulturális 
identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló program kerül 
megvalósításra.  

Határidő a pályázat benyújtására: 2019. december 01. 

Felelős: Vitális Gábor elnök 

 

41/2019. (XI. 6.) sz. RNÖ. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. nyílt kiírására a „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, 
művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. évi költségvetési 
támogatása” tárgyában, NEMZ-TAB-20 kódszámú pályázat benyújtásáról dönt, 1.250.000,- 
Ft összegben. 

Határidő a pályázat benyújtására: 2019. december 01. 

Felelős: Vitális Gábor elnök 



 


