Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
10/2015. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. november
24-én 15 órai kezdettel tartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme
Jelen vannak: Vitális Gábor
Balogh István

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Zsadonné Kovács Andrea képviselő
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető
Kálmán András tanácsnok
V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt és Kálmán András tanácsnokot.
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 2 fő. Zsadonné Kovács Andrea képviselő távolmaradását bejelentette.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V i t á l i s Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Balogh István képviselőt megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh István 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
34/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2015. november 24-i soros ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) 2016. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Vitális Gábor elnök
3.) Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai
Előadó: Vitális Gábor elnök
4.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
Vitális
Gábor elnök: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót írásban
megkaptuk. A kirándulással kapcsolatban még azt a kiegészítést teszem, hogy a rendezvényen a vendéglátók nagyon színvonalas műsorokkal fogadtak bennünket, gyermekeink, és mi szülők is nagyon jól éreztük magunkat.
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?
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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: Határozatok végrehajtása
35/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 30/2015. (X. 20.), 31/2015. (X. 20.) RNÖ. számú
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2016. évi munkaterv elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A 2016. évi munkaterv-tervezetben módosítást szükséges
végezni, ennek ismertetésére megadom a szót az igazgatási irodavezető asszonynak.
S z a b ó n é Faragó Julianna igazgatási irodavezető: A 2016. évi munkatervtervezetet szükséges módosítani. A 2016. február 2-re tervezett első ülés időpontját
2016. január 26-ra javaslom módosítani, és 3. napirendként tervezni a „Városi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata” c. előterjesztést. Ezt
az előterjesztést jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzatnak január 31-ig meg
kell tárgyalnia.
V i t á l i s Gábor elnök: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, 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: Munkaterv elfogadása 2016. évre
36/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
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Felelős: Vitális Gábor
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Megalakulásunk óta már hagyománnyá vált a karácsonyi
ünnepség megszervezése, ez évben is tervezzük. Erről elkészült az előterjesztés, kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?
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: Karácsonyi rendezvény megszervezése
37/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata 2015. december 19. napján Karácsonyi
ünnepség megrendezéséről dönt.
A karácsonyi műsor megszervezéséhez az Aradi Kulturális
Szövetség közreműködését kívánja igénybe venni.
A rendezvény költségeire 120.000,- Ft összeget biztosít a
2015. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2015. december
18.
Felelős: Vitális Gábor
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: A Román Magyarországi Gyulai Főkonzulátustól meghívót
kaptunk a Gyulán megrendezésre kerülő Román Nemzeti ünnep alkalmából tartandó
rendezvényre. Itt tájékoztatást szoktunk kapni a nemzetiségi önkormányzatok munkájáról, melyet egy szépen megszervezett műsor szokott követni. A rendezvény 17 órától a
Hunguest Hotelben kerül megtartásra november 30-án.
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Kettő személy részére ez évben is javaslok ajándékot is vásárolni, összesen 12.000.-Ft
értékben. Javaslom, hogy a rendezvényen az önkormányzat teljes létszámmal képviseltesse magát.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetért javaslatommal, 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: Gyulai főkonzulátusi állófogadáson részvétel
38/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a gyulai Főkonzul meghívására 2015. november 30án 3 fővel részt vesz az állófogadáson.
Reprezentatív ajándék vásárlásának költségeire 12.000 Ftot biztosít a költségvetésből, dologi kiadásainak terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A következő bejelentésem is meghívással kapcsolatos. Aradra hívták meg önkormányzatunkat. Az Expo épületében kerül megtartásra a rendezvénysorozat 2015. november 30-a és december 2. között. Javaslom, hogy a rendezvénysorozaton 6 fővel vegyünk részt. A fő rendező a Lippai Ásványvíz tulajdonosa. Ő szállásolna el bennünket. A szállás és étkezés költségét kell fizetni. A kettő napos rendezvény költségeire 250.000.-Ft-ot javaslok biztosítani.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetért javaslatommal, 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: Kézműves kiállításon való részvétel
39/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Kulturális, tradícionális és kézműves román kiállításon részt kíván venni 6 fővel, a kiállítás két napján.
Az utazás, szállás és étkezés költségeire 250.000 Ft-ot biztosít a költségvetésből, dologi kiadásainak terhére.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Vitális Gábor elnök

V i t á l i s Gábor elnök: A Nemzetiségi Önkormányzatok részére pályázat jelent meg.
Kérem Kálmán András tanácsnokot, erről tájékoztassa az önkormányzatot.
K á l m á n András tanácsnok: November 18-án megjelent az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett „Nemzetiségi támogatások” című pályázat a nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatására kiírt pályázat. A pályázaton
1.200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. Támogatás formája 100
%-ban támogatott, tehát önerő biztosítása nem szükséges. Utólagos elszámolással történik az elszámolás. A pályázat előfinanszírozott, támogatást előre át fogják utalni.
Kérem az Önkormányzatot, hogy ezt a pályázatot nyújtsa be. A pályázatot már elkészítettem. A pályázathoz szakmai rendezvény szükséges. Lehet rendezvény-sorozat is, de
lehet egy rendezvényt is megtartani.
A megvalósítási időszak 2016. január 1. és december 31. időszak közé kell hogy essen.
Ez évben is e támogatási formából nyert pályázatot az önkormányzat. Az időpontokat
Elnök úrral egyeztetni fogjuk, s kérem, ha szeretnének, pályázzanak.
V i t á l i s Gábor elnök: A pályázatnak örülünk, javaslom a pályázatot benyújtani a
pályázható teljes összegre. Kérem képviselő-társamat, ha a pályázat benyújtásával
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: Pályázat benyújtása 2016. évi rendezvényre
40/2015. (XI. 24.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
2016. évi költségvetési támogatására című, NEMZ-KUL16 kódú pályázatban megfogalmazott kulturális események támogatására 1.200.000 Ft pályázati összegre utólagos elszámolással.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. január 10.
Felelős: Vitális Gábor elnök
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V i t á l i s Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e bejelentése?
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, az ülést 15 óra 20 perckor bezárom.
K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Balogh István
jkv. hitelesítő

