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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. június 13-

án 15 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 
  Zsadonné Kovács Andrea   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 And-
rea 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 megválasztot-
ta. (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 képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 

   
19/2016. (VI. 13.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 
2016. június 13-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Lippai gyerektáboroztatás megszervezése 

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

 
2.) Bejelentések 
 

 
 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Lippai gyerektáboroztatás megszervezése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

      elnök 
 
 

V i t á l i s    Gábor elnök: A közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen kérték, 
hogy a gyerekeknek szervezzünk gyermektábort Romániában, ahol gyakorolni tudják a 
román anyanyelvet. Az igény felmerülését követően kezdtem meg a tábor megszervezé-
sének előkészületi munkáit, melynek eredményét és részleteit az előterjesztés tartalmaz-
za. Az előterjesztés elkészítése óta már annyi változás történt, hogy nem nyolc, hanem 
tizennégy gyermek fog részt venni a táborozáson, a határozati javaslatban írt költség 
nem fog változni.   
 
Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, vé-
leménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határo-
zati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képvise-
lők száma: 2 fő) 
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Tárgya: Lippai gyerektábor szervezése 
  

20/2016. (VI. 13.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata 5 napos gyermektábor megszervezéséről dönt, Lippán 
Romániában, 2016. július 5-július 9. közötti időszakban.  
 
A tábor fedezetére 410.000.-Ft-ot biztosít a 2016. évi költ-
ségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: a szervezési feladatokra: folyamatos 
Felelős: Vitális Gábor 
                 elnök 
 
 
 

 
II. NAPIRENDI PON TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e bejelentése?  
 
  
Mivel képviselő-társamnak bejelentése nincsen, az ülést 15 óra 10 perckor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  
Vitális Gábor          Zsadonné Kovács Andrea  
    elnök                     jkv. hitelesítő 


