Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
3/2016. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. május 17én 15 órai kezdettel tartott soros ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme

Jelen vannak: Vitális Gábor
Zsadonné Kovács Andrea

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Balogh István

képviselő

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna 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 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
15/2016. (V. 17.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. május 17-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) A VI. Román Gasztronómiai Nap szervezési feladatai
Előadó: Vitális Gábor elnök
3.) Előterjesztés
4.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
Vitális
megkaptuk.

Gábor elnök: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót írásban

Az Anyák Napi ünnepség nagyon színvonalasra sikerült.
Önkormányzatunk fényképek kidolgozásáról és fotókiállítás szervezéséről döntött a korábbiakban. Erre 70.000 Ft-ot biztosított a 2016. évi költségvetés terhére. Azt tudom
elmondani, hogy a fényképek kidolgozása megtörtént, a kiállítási kellékek elkészültek,
össze kell állítani őket. A Könyvtárban kerülnek kiállításra, ahol augusztus végéig tekinthetők lesznek.
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Döntöttünk még fényképezőgép vásárlásról is. A fényképezőgép megrendelésre került,
melynek az elszámolása meg is történt. Sikerült jól működő fényképezőgépet beszerezni, ki is próbáltuk a legutóbbi rendezvényünkön.
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: Határozatok végrehajtása
16/2016. (V. 17.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 12/2016. (IV. 5.), 13/2016. (IV. 5.), 14/2016. (IV.
5.) sz. RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A VI. Gasztronómiai Nap szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Augusztus 20-án vagy az ahhoz közel eső napon tartottunk
minden évben egy gasztronómiai napot. Itt bemutattuk a Román hagyományoknak megfelelő ételeket, tradíciókat illetve hagyományokat. Valamint minden évben fellépett egy
tánccsoport, bemutattuk a román hagyományokat kulturális rendezvényeken keresztül.
Ezt az idei évben is meg szeretnénk valósítani. A rendezvényre szeretnénk meghívni az
Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a Békés Megyei Román Önkormányzat elnökét és képviselőit, Kreszta Traján parlamenti szószólót, együttműködő
partnereinket valamint egy néptánccsoportot.
A korábbiakban már megbeszéltük, hogy a Meteor együttest hívnánk meg erre a rendezvényünkre. Ő egy nagyon jó román együttes. Valamint meghívnánk ismét Selesi Ion
humoristát, valamint a néptánccsoportot, akik már a tavalyi évben is felléptek nálunk.
Abban kellene most döntenünk, hogy mikor és hol tartsuk meg a rendezvényt.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Z s a d o n n é Kovács Andrea képviselő: Javaslom, az augusztus 21-i dátumot a
rendezvény megtartására, továbbá azt is javaslom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a
Hősök tere 6. sz. alatti ingatlan udvarán kerüljön megrendezésre.
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V i t á l i s Gábor elnök: Mivel a pályázatot úgy adtuk be és nyertünk 400.000 Ft-ot
erre a rendezvényre, így javasolnám, hogy augusztus 20-án kerüljön megrendezésre a
gasztronómiai nap, ugyanúgy bent a Hősök tere 6. sz. alatti ingatlan udvarában a korábbi évekhez hasonlóan.
Z s a d o n n é Kovács Andrea képviselő: A rendezvényre meghívottakkal egyetértek.
V i t á l is Gábor elnök: A határozati javaslatba módosítást eszközölnénk, a helyszínnel kapcsolatban. Mégpedig nem a Művelődési Ház mögötti területen kerülne megrendezésre a rendezvény, hanem a Hősök tere 6. sz. alatti ingatlan udvarán.
Kérem képviselő-társamat, ha a határozati javaslattal illetve a módosítással 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: VI. Gasztronómiai Nap megrendezése
17/2016. (V. 17.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata dönt a VI. Román Gasztronómiai és
Kulturális Nap 2016. augusztus 20. napján, a Hősök tere 6.
sz. alatti ingatlan udvarán történő megrendezéséről,
melyre meghívja az Országos Román Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, a Békés Megyei Román
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és képviselőit,
Kreszta Traján parlamenti szószólót, együttműködő
partnereit, valamint egy néptánc csoportot és a Meteor
együttest.
A rendezvény fedezetére 400.000,- Ft-ot biztosít a 2016.
évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan
Felelős: Vitális Gábor elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztés
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s
Gábor elnök: Javaslom, a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
,,Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés” tárgyában
készült.
Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel 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: Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodással egyetértés
18/2016. (V. 17.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata a Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal a „Kulturális hagyományok ápolását
célzó Roma nemzetiségi találkozó és gasztronómiai
seregszemle Mezőkovácsházán” című pályázatban
meghatározott pályázati cél közös együttműködéssel
történő
megvalósítása
érdekében
megkötött
Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért,
annak aláírását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
NAPIRENDI PON TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: Az előző közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen
kértek tőlünk egy olyan segítséget, hogy a gyerekeknek szervezzünk gyermektábort
Romániában, ahol gyakorolni tudják a román anyanyelvet. Tehát arról kellene döntenünk, hogy rendezzünk-e ilyen gyermektábort. A Lippai fürdőnek a vezetőjével felvettem a kapcsolatot, ő elég kedvező áron tudna biztosítani a számunkra szállást. Itt strandolási lehetőség is lenne. Nagyon szépen körbe zárt udvar van, ahol a gyermekek biztonságban lehetnének.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy mikor és hogyan szervezzük meg a gyermektábort?
Z s a d o n n é Kovács Andrea képviselő: Valóban ezt a Lippai fürdőt beszéltük, 5
napra gondolnánk. Mivel feltétlenül felnőtt kísérő szükséges, mi hárman képviselők
mennénk a gyermekekkel, tehát mi vállalnánk a felügyeletet is. Már csak azért is, hogy
ne kelljen plusz személyt fizetni. Természetesen velünk így a nyelvet is tudnák gyakorolni a gyermekek.
V i t á l i s Gábor elnök: Június 15-ig tartunk egy rendkívüli ülést, addig tisztázzuk a
táborral kapcsolatos kérdéseket. A rendkívüli ülésre majd készül előterjesztés ezzel
kapcsolatban, ahol már a szükséges költségekről is tudunk dönteni.
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Mivel több vélemény a táboroztatással kapcsolatban nem volt, és képviselő-társamnak
bejelentése nincsen, az ülést 15 óra 16 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

