Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
8/2015. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 15-én 15 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme
Jelen vannak: Vitális Gábor
elnök
Zsadonné Kovács Andrea képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Balogh István
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna
Baloghné Kovács Tünde

képviselő
igazgatási irodavezető
pénzügyi főtanácsos

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt és Baloghné Kovács
Tünde pénzügyi főtanácsost.
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.
V i t á l i s Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztani. Kérem, ha 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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V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha 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
24/2015. (XI. 15.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015.
szeptember 15-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
NAPIREND
TÁRGYA

ELŐADÓJA

1.) Beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Vitális Gábor
elnök

2.) Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Vitális Gábor
elnök

3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Döntöttünk a Kulturális Nap megrendezéséről. A rendezvény költségeire 120 ezer Ft-ot biztosítottunk a 2015. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. A rendezvényre június 13-án került sor, amelyen a Szilágy megyei tánccsoport lépett fel. Az eseményt a honlapon is meg lehet tekinteni. Erre a Kulturális Napra 120 ezer forintot költöttünk. Az Önkormányzat a felvett összeggel elszámolt.
Az V. Román Gasztronómiai és Kulturális Nap augusztus 21-én, a Művelődési Ház
mögötti területen került megrendezésre. Ennek fedezetére 200 ezer Ft-ot terveztünk biztosítani a 2015. évi költségvetésünkből, azonban pályáztunk. Pályázatunkon 180 ezer
Ft-ot nyertünk, így költségvetésünkből csupán 20.000.-Ft-ot kellett felhasználni a rendezvényre. A felvett összeg elszámolása folyamatban van.
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, ha 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: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
25/2015. (XI. 15.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 17/2015. (III. 17.), 20/2015. (V. 19.) RNÖ. számú
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat
I. félévi költségvetése végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor elnök

Vitális
csosnak.

Gábor elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtaná-

B a l o g h n é Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: A Román Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterve alapján elkészítette a féléves beszámolóját. A teljesülési adatok szerint az eredeti előirányzat 380 ezer Ft volt, a módosított előirányzat 844 ezer Ft.
A bevételek 100 %-on teljesültek. Megérkezett a működési támogatás és a feladatalapú
támogatás is. Illetve fel lett használva az előző évi pénzmaradvány is. A kiadások június
30-val 9 %-on teljesültek, akkor még nem volt elköltve az érkezett támogatás. A kiadások előirányzatai dologi kiadásokra lettek felhasználva. A bevételekről még annyit szeretnék mondani, hogy augusztus folyamán közel 600 ezer Ft érkezett a bankszámlára.
423 ezer Ft feladatalapú támogatás és 180 ezer Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Jelenleg 1.051.000 Ft van a bankszámlán.
V i t á l i s Gábor elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, ha a 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: I. félévi költségvetés beszámolójának elfogadása
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26/2015. (XI. 15.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata, a 2015. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá:
I. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
első féléves alakulása
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatának első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
e Ft
Eredeti
Módosított
2015. féléves
Teljesítés
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása %
Kiadási előirányzat
380
844
75
9
Főösszege
Bevételi előirányzat
380
844
844
100
Főösszege
II. Költségvetési bevételek
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)
III. A költségvetési kiadások
1. Működési kiadások
a.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi első félévben teljesített - továbbá
eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
Eredeti
Módosított
2015. féléves
Teljesítés
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása %
Működési kiadások
380
844
75
9
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
380
844
75
9
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- működési célú támogatások
- függő, átfutó kiadások
b.) A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2015.
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
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2. Felhalmozási kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak.
IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása
a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt.
Eredeti
előirányzat

Megnevezés
Tartalék
Ebből:
- általános tartalék
- céltartalék

-

Módosított
előirányzat
-

2015. féléves
teljesítés
(tartalék felhasználás)
-

Teljesítés
alakulása %
-

b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem
volt.
Eredeti
előirányzat

Megnevezés
Hiány:
Többlet

-

Módosított
előirányzat
-

2015. féléves
teljesítés
Teljesítés
(tartalék felalakulása %
használás)
-

V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2015. első félévben teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: A májusi rendezvényünkön a Szilágy megyei tánccsoport illetve komikus csapat lépett fel. Kéréssel fordultak felénk, hogy kössünk velük egy
együttműködési megállapodást. Erről kell majd döntenünk a következő ülésünkön, hogy
kötünk-e velük megállapodást vagy nem. Meghívtak bennünket október elején, hogy
tartsunk egy előadást.
Meghívást kaptunk Gyulára, az Országos Gasztronómiai Főzőnapra, amely minden évben megrendezésre kerül. Sajnos egyéb elfoglaltságunk miatt nem tudtunk részt venni
ezen a rendezvényen, amelyet jeleztem Juhász Tibor országos elnök úrnak is.
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Van-e képviselő-társamnak bejelentése?
Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel,
és több bejelentés sem hangzott el, az ülést 15 óra 11 perckor bezárom.
K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

