Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
5/2015. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. május 19én 15 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt ülésén.

Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme
Jelen vannak: Vitális Gábor
Zsadonné Kovács Andrea

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Balogh István
Jelen volt még: Csepreghy Elemér
Szabóné Faragó Julianna

képviselő
alpolgármester
igazgatási irodavezető

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, valamint Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt.
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 2 fő. Balogh István képviselő távolmaradását bejelentette.
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. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
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Vitális
Gábor elnök: Javaslom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a
Mezőkovácsháza Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés tárgyában
készült előterjesztést.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
18/2015. (V. 19.) RNÖ. sz. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
Mezőkovácsháza Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés tárgyában készült előterjesztést napirendre vette.
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a fentiekkel kiegészített, a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását. Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza
meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
19/2015. (V. 19.) RNÖ. sz. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2015. május 19-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
TÁRGYA
1.) V. Román Gasztronómiai Nap
szervezési feladatai

ELŐADÓJA
Vitális Gábor
elnök

2.) Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi
Vitális Gábor
Önkormányzattal való együttműködés
elnök
3.) Bejelentések
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: V. Román Gasztronómiai Nap szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Minden év augusztus 20-a környékén tartjuk a Gasztronómiai és Kulturális Napot. Itt összetoborozzuk a hozzánk tartozó román nemzetiségű
embereket. Most az idei évben is szintén napirendi pontra tettük ezt a napot. Két dologban kellene, hogy döntsünk. Az egyik, hogy hol kerüljön megrendezésre és a másik,
hogy mikor. Augusztus 20-án az önkormányzattal közösen ünnepi testületi ülés szokott
lenni, így augusztus 21-én kerülne megrendezésre a főzőnap a helyi önkormányzattal.
Két lehetőség van. Minden évben a Román Nemzetiségi Önkormányzat a Gasztronómiai Napot a Hősök tere 6. szám alatt tartotta. Most tarthatjuk együtt, vagy külön is, erről
kellene döntenünk. Nyertünk egy pályázaton 180.000 Ft-ot melynek lebonyolítása folyamatban van. A pályázati összeg most van lebonyolítás alatt. Ezt kellene felhasználnunk erre a rendezvényre. Itt 50-60 fős létszámmal jelennek meg a Román Önkormányzathoz tartozó személyek illetve más településekről is a Román Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei. De az Országos Román Önkormányzattól is valamint testvértelepülésekről is szoktak érkezni vendégek. Kulturális rendezvényt szoktunk még rendezni,
más évben táncosok illetve énekesek jöttek el, illetve fellépő gyerekek a Battonyai iskolából és óvodából. Most ez nehéz lesz, mert augusztusban gyerekeket nem tudunk öszszetoborozni, viszont a Kulturális Szövetségtől Aradról tettek egy ígéretet, hogy ők biztosítani fogják a táncosokat nekünk a rendezvényre, valamint a Kétegyházi énekeseket
hívnánk meg fellépőnek.
A rendezvény fedezetére javaslom, hogy a pályázati összeget egészítsük ki 20.000 Fttal, azaz legyen 200.000 Ft, amit felhasználunk erre a napra. Javaslom, hogy a rendezvény augusztus 21-én kerüljön megrendezésre. Arra viszont kérnék egy javaslatot, hogy
Művelődési Ház, vagy Hősök tere 6. szám?
Zsadonné
Kovács Andrea képviselő: Művelődési Ház mögötti területen kerüljön megrendezésre.
V i t á l i s Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati
javaslattal egyetért, valamint az elhangzott kiegészítéssel, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: V. Román Gasztronómiai Nap szervezési feladatai
20/2015. (V. 19.) RNÖ. sz. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata dönt az V. Román Gasztronómiai és
Kulturális Nap 2015. augusztus 21. napján, a Művelődési
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Ház mögötti területen történő megrendezéséről, melyre
meghívja az Országos Román Önkormányzat elnökét, a
Békés Megyei Román Önkormányzat elnökét és
képviselőit, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
igazgatóját,
a
Medgyesegyházi
Románság
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnökét.
A rendezvény fedezetére 200.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi
költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan
Felelős: Vitális Gábor
elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kulturális esemény
megvalósítására egy pályázatot nyújtott be. Felkértek bennünket, hogy működjünk
együtt velük és kössünk egy együttműködési megállapodást. Ez a kulturális rendezvény
szintén, a Kovácsházi Napok keretében kerülne megrendezésre.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati
javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
( A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés
21/2015. (V. 19.) RNÖ. sz. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről dönt és felhatalmazza az elnököt a határozat mellékletét képező Együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: Van-e valakinek bejelentése?
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
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

