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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 29én 8 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Városháza
I. emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Vitális Gábor
Zsadonné Kovács Andrea

elnök
képviselő

Távolmaradását jelezte:
Balogh István
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit

képviselő
aljegyző

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt.
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 2 fő.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztani. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztotta.
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V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontot elfogadni.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása
6/2015. (I. 29.) RNÖ. sz. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2015. január 29-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
NAPIREND
TÁRGYA
1.) Előterjesztés

ELŐADÓJA
Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: A rendkívüli ülés összehívását a szóbeli előterjesztésben írtak indokolták. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Kulturális kezdeményezések támogatása” címmel pályázatot írt
ki, melyet a Nemzetiségi Önkormányzatok pályázhatnak meg.
A pályázat célja a Nemzetiségek kulturális hagyományainak tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzése. Nyelv és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. Az igényelhető maximális összeg
700.000.-Ft. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett támogatási előleg
formájában történik. A pályázat megvalósításának határideje 2015. december 31-ig. Pályázat beadási határideje a mai nap.
Ha önkormányzatunk nyerne a pályázaton, akkor a már nálunk hagyománnyá vált, augusztus 20-án, vagy ahhoz közeli napokban korábbi években rendszeresen megrendezett
Gasztronómiai Nap ez évben egy magasabb színvonalon kerülhetne megrendezésre kettő nap keretében. Ekkor lehetőségünk lenne az anyaországunkból olyan vendégek meghívására is, akiket eddig – szűkös anyagi lehetőségeink miatt – nem hívhattunk meg.
Kérdezem, képviselő-társamat, hogy a pályázattal kapcsolatban van-e kérdése, véleménye? Egyetért-e a pályázat benyújtásával?
Zsadonné
benyújtását

Kovács Andrea képviselő: Igen, mindenképpen javaslom a pályázat
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V i t á l i s Gábor elnök: Mivel képviselő-társamnak az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdése nem volt, kérem, ha egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Pályázat benyújtása
7/2015. (I. 29.) RNÖ. sz. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatáskezelő által kiírt Nemzetiségi Kulturális
Kezdeményezések támogatására NEMZ-15. pályázatnak i)
pontjában megfogalmazott kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvény, valamint nemzetiségünk
kulturális identitásának és hitéletének szolgáló programok
céljára 700.000.-Ft pályázati összegre.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó
előterjesztés nem szerepel, az ülést 8 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

