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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. február 

11-én 15 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

   

 

Az ülés helye: Városháza  

     I. emeleti tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 

Zsadonné Kovács Andrea képviselő   

   

 

 

Távolmaradását jelezte:  

 

Balogh István    képviselő 

 

 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit           aljegyző 

 Csepreghy Elemér alpolgármester 

Kálmán András tanácsnok 

                            
 

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 

megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit aljegyzőt, Csepreghy Elemér alpolgármestert és 

Kálmán András tanácsnokot.  

 

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 megválaszta-

ni. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztot-

ta.  

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom napirendre venni az Országos Román bálon való 

részvétel tárgyában készült szóbeli előterjesztést. Kérem képviselő-társamat, ha ezzel 

egyetért, szavazza meg.  

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 

   

8/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata az Országos Román Bálon való részvétel tárgyában 

készült szóbeli előterjesztést napirendre vette. 

 

 

V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom a fentiek szerint módosított, 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 

   

9/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 

2015. február 11-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

  

N A P I R E N D  

 

T Á R G Y A   E L Ő A D Ó J A  

 

1.) Román Nemzetiségi Önkormány-    Vitális Gábor 

       zat 2015. évi költségvetésének               elnök 

       elfogadása   

 

2.) Országos Román Bálon való rész-      Vitális Gábor 

     vétel                 elnök                                                                  
 

 
 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költ-

ségvetésének elfogadása 
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NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

  elnök 

 

 

V i t á l i s    Gábor elnök: Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetési koncepció tár-

gyalásakor a 47/2014. (XI. 18.) határozatában megjelölte azokat a célokat, amelyeket 

2015. évben meg kíván valósítani. Ezek, valamint a települési nemzetiségi önkormány-

zat működési támogatása adatainak figyelembevételével került ez évi költségvetésünk 

megtervezésre az előterjesztésben írtak szerint. Éves szinten mintegy 380.000.-Ft fog 

rendelkezésünkre állni. 

 

Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, vé-

leménye?  

 

Dr. S z i l b e r e i s z   Edit aljegyző: Tájékoztatom az Önkormányzatot, hogy a 2015. 

évi költségvetésük csak a működési célú támogatás összegével lett tervezve. Várhatóan 

ez évben a feladatalapú támogatás összegével ez az összeg növekedni fog április hónap-

ban. A 380.000.-Ft dologi kiadásokra lett tervezve.  

 

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, sza-

vazza meg. 

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Költségvetés 2015. évi elfogadása 

 

10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. 

évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A határozat hatálya Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 

Önkormányzatára terjed ki  

 

2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségve-

tési  

a) kiadási főösszegét  380 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  380 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 

évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fel-

halmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat intézményt nem tart 

fent. 
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II. A költségvetési kiadások 

 
1. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási 

kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 380 ezer forint, 

 

Ebből: 

- dologi jellegű kiadások:  380  ezer forint, 

 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete az alcímek működé-

si kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre felújítási és fel-

halmozási kiadásokat nem tervez. 

 

4. A Román Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó 

feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 

 
1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését feladatonként 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg. 

 

3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tar-

talmazza. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 
 Az önkormányzat testülete a helyi Román Nemzetiségi Önkormány-

zat számára létszám-előirányzatot nem tervez. 

 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
 1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehaj-

tásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 

jegyző a felelős. 

 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirány-

zatai év közben megváltoztathatóak. 

 

3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatás-

körébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. 

 

4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, 

valamint a költségvetési határozat módosításáról a testület a jegyző ál-
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tal történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alapján dönt. Az 

előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat testülete negyedéven-

ként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 15-ig, dec-

ember 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek meg-

felelő módosításáról. 

 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 

2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                elnök  

 

 

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a szóbeli előterjesztés tárgyalását. Az Országos 

Román Önkormányzat által szervezett Bálon vettünk részt február 7-én. 4.500.-Ft-ba 

került egy jegy, valamint 10.000.-Ft értékű tombolatárggyal támogattuk az Országos 

Román Önkormányzatot. A bálon 11 fő vett részt, családtagjaink, hozzátartozóink. Ösz-

szesen javaslok a költségekre 59.500.-Ft-ot biztosítani.  

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesztésben írt 

határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Tárgya: Országos Román Bálon való részvételre fedezet biztosítása 

 

11/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-

zata elfogadja a Magyarországi Románok Országos Ön-

kormányzatának meghívását, és részt vesz a 2015. február 

7. napján Gyulán megrendezésre kerülő országos román 

bálon.  

A részvétel költségeire, 11 db belépőjegyre 49.500.-Ft-ot 

biztosít, 10.000 Ft összeget pedig működési célú pénzesz-

közátadásként felajánl a Magyarországi Románok Orszá-

gos Önkormányzata részére. A költségek fedezetét a dolo-

gi kiadások terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                  elnök 
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K á l m á n    András tanácsnok: A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 

29-én benyújtott egy pályázatot. A tegnapi napon a hiánypótlásokat elvégeztük. Au-

gusztus 20. és 21-én kerülne megrendezésre egy testvérvárosi találkozó Szemlak, Vinga 

és Menyháza településekkel. A pályázaton 700.000.-Ft-ot igényeltünk, ez volt a maxi-

málisan igényelhető összeg. A pályázat előfinanszírozott. A pályázaton annyit módosí-

tottunk, hogy a projekt kezdési és befejezési határidejét egy kicsit módosítottuk annak 

érdekében, hogy az előkészületi munkákat meg tudjuk tenni, illetve legyen idő az el-

számolásra is.  

 

V i t á l i s   Gábor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó 

előterjesztés nem szerepel, és bejelentés sincs, az ülést 15 óra 15 perckor bezárom.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

  

 

 

 

 

Vitális Gábor           Zsadonné Kovács Andrea  

    elnök                       jkv. hitelesítő 


