Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
6/2016. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. október
11-én 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
26/2016. (X. 11.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. október 11-i soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) Előterjesztések
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Ismerteti a határozati javaslatot. Van egy tervezet, amely
szerint 2017. márciusában kerülne megrendezésre a Tavaszköszöntő ünnepség. Az idei
évben a július gyermektáborozásról szólt, most 2017. júliusában ,,Ismerd meg anyaországod” kirándulást szeretnénk megvalósítani. 2017. augusztusában Román Gasztronómiai Napot megrendezni, ez hetedik alkalommal kerülne megrendezésre. Októberben
Román Bál, illetve decemberben pedig Karácsonyi rendezvénnyel zárnánk a 2017-es
évet.
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.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Költségvetés elkészítéséhez feladatok tervezése 2017. évre
27/2016. (X. 11.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata
a 2017. évi költségvetési határozat elkészítésénél az alábbi
feladatok megvalósítását kívánja betervezni:
• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét,
• anyaországi egyházi és kulturális közösségekkel való kapcsolattartás,
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal, az országos, a megyei vagy más
települési román nemzetiségi önkormányzattal együttműködve az alábbi terv szerint:
rendezvény
Tavaszköszöntő ünnepség
„Ismerd meg anyaországod” ki
rándulás
2017. augusztus
VII. Román Gasztronómiai Nap
2017. október
Román bál
2017. december
Karácsonyi rendezvény
•
az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román lakosságot
érintő ügyekben
időpont
2017. március
2017. július

Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésére a 2017. év januári soros ülés
Felelős: Vitális Gábor elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A VI. Gasztronómiai Nap szervezése
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Az idei évben hatodik alkalommal került volna megrendezésre ez a Gasztronómiai Nap. Erre pályázatot nyújtottunk be 400.000 Ft értékben, ezt a
pályázati összeget megnyertük, viszont elhalasztásra került, mivel a fellépőkkel már
nem tudtunk egyeztetni. Kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy halasszuk
el ezt a Gasztronómiai Napot. Időközben engedélyezték, hogy november 5-re tegyük át
ezt a rendezvényt. Mivel nem került megrendezésre az előzőekben elfogadott időpont-
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ban, ezért azt a határozati javaslatot vissza kell vonjuk, és új határozati javaslatot kell
megfogalmaznunk.
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: Határozat visszavonása (16/2016. V. 17.) sz. RNÖ. határozat
28/2016. (X. 11.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata a 17/2016. (V. 17.) sz. RNÖ. határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Ismertetem az újonnan megfogalmazott határozati javaslatot.
,,Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata dönt a VI. Román Gasztronómiai és Kulturális Nap 2016. november 5. napján a Napközi Konyhán történő megrendezéséről, melyre meghívja az Országos Román Önkormányzat elnökét, a Békés Megyei Román Önkormányzat elnökét és képviselőit, Kreszta Traján parlamenti szószólót,
együttműködő partnereit, valamint a Szemlaki néptánc csoportot, és Temesvárról egy
népdalénekest, továbbá Zilahról Selesi Joan humoristát és táncegyüttesét.
A rendezvény fedezetére 400.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetésből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan
Felelős: Vitális Gábor elnök”
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az új határozati javaslattal 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: VI. Gasztronómiai Nap megrendezése
29/2016. (X. 11.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata dönt a VI. Román Gasztronómiai és Kulturális Nap
2016. november 5. napján a Napközi Konyhán történő
megrendezéséről, melyre meghívja az Országos Román
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Önkormányzat elnökét, a Békés Megyei Román Önkormányzat elnökét és képviselőit, Kreszta Traján parlamenti
szószólót, együttműködő partnereit, valamint a Szemlaki
néptánc csoportot, és Temesvárról egy népdalénekest, továbbá Zilahról Selesi Joan humoristát és táncegyüttesét.
A rendezvény fedezetére 400.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi
költségvetésből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan
Felelős: Vitális Gábor elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

V i t á l i s Gábor elnök: Mivel képviselő-társamnak bejelentése nincsen, az ülést 15
óra 16 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

