Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
9/2015. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. október
20-án 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

képviselő
igazgatási irodavezető

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, 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.
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 „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását, mely a 2015.
évi munkaterv módosítása tárgyában készült. Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény 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: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Munkaterv módosítása
27/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
Az október 20-i soros ülés napirendjéről a „Tájékoztató a
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről” napirendi pontot törli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a fentiek szerint módosított 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
28/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2015. október 20-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: Vitális Gábor
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2.) Előterjesztések
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepciója
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Igaz, hogy jogszabály nem írja elő e napirend tárgyalását,
ennek ellenére javaslom tárgyalni, hogy megközelítő pontossággal tudjuk tervezni programjainkat.
Megítélésem szerint Önkormányzatunk ez évben is eredményes munkát végzett, s remélem, a jövő évet is, ha a tervezett programokat meg tudjuk valósítani, eredményesen
fogjuk zárni. Az előterjesztésben írt határozati javaslat első mondatában 2015. év lett
tévesen írva, azt kérem 2016. évre javítani.
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért 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: Költségvetési koncepció 2016. évre
29/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetési határozat elkészítésénél az
alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni:
• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét,
• a román nyelvtanulás lehetőségének biztosítása az óvodában, játékos formában
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a
települési önkormányzattal, az országos, a megyei vagy
más települési román nemzetiségi önkormányzattal
együttműködve az alábbi terv szerint:
időpont
2016. március
2016. augusztus
2016. október

rendezvény
Mártiuska hagyományőrző ünnepség
VI. Román Gasztronómiai Nap
Román bál
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2016. 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 2016. év januári soros ülés
Felelős: Vitális Gábor
elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely Selesi Ioan
humoristával kötendő Együttműködési Megállapodás tárgyában készült. Erről, és az ezzel összefüggésben tervezett kirándulásról már tárgyaltunk, mégis kérdezem, hogy vane kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, 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: Selesi Ioan humoristával Együttműködési Megállapodás kötés
30/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében Selesi Ioan humoristával való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Zilahra
(Románia) utazás tárgyában készült. A június 13-án megrendezett Kulturális Napon
kaptunk meghívást a humoristától, s akkor megígértük számára, hogy meghívásának
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eleget fogunk tenni. Az egyeztetés során a többségnek, 9 főnek az október 29. és november 2. közötti időszak volt megfelelő, tehát ekkor mennénk ki Romániába.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, 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: Romániai utazás Zilahra
31/2015. (X. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata Selesi Ioan meghívására 2015. október
29. – november 2. között 9 fővel Zilahra (Szilágy megye,
Románia) látogat.
Az utazás és a szállás költségeire 450.000 Ft-ot biztosít a
költségvetésből, dologi kiadásainak terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Vitális Gábor
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Vitális

Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e bejelentése?

Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel,
és bejelentés sem hangzott el, az ülést 15 óra 15 perckor bezárom.
K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

