Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
7/2016. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. november
22-én 15 órai kezdettel tartott soros ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme

Jelen vannak: Vitális Gábor
Balogh István

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Zsadonné Kovács Andrea képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsos

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszony.
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.
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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)
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
32/2016. (XI. 22.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. november 22-i soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) 2017. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2017. évi munkaterv elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Elkészült a jövő évi munkaterv-tervezetünk, melyről az év
utolsó ülésén kell dönteni. Örülnék neki, ha ezt a munkatervet is olyan teljességgel, és a
benne megjelölt rendezvényeket olyan színvonalon tudnánk teljesíteni, mint ez évben
sikerült.
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határozati javaslattal és mellékletével 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: Munkaterv 2017. évi elfogadása
33/2016. (XI. 22.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor
elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Az előző napirendnél e napirendre erre is próbáltam utalni
akkor, amikor azt mondtam, hogy szeretnénk jövőre is olyan színvonalon megszervezni
rendezvényeinket, mint ez évben. Évek óta megszervezzük a karácsonyi rendezvényt,
eddig nagyon színvonalasan, s szeretnénk most is ezt tenni. A szervezőmunka már
megkezdődött, s látva előre a költségeket, javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő összeggel szemben 180.000.-Ft-ot biztosítsunk a Karácsonyi rendezvényre.
Kérem képviselő-társamat, ha a javaslatommal 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
34/2016. (XI. 22.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Román Nemzetiségi Önkormányzata
2016. december 16. napján Karácsonyi ünnepség
megrendezéséről dönt.
A karácsonyi műsor megszervezéséhez az Aradi Kulturális
Szövetség közreműködését kívánja igénybe venni.
A rendezvény költségeire 180.000,- Ft összeget biztosít a
2016. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2016. december
15.
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Felelős: Vitális Gábor
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V i t á l i s Gábor elnök: A 3. sz. előterjesztés a Hunyadi János Közoktatási Intézménnyel kötendő Együttműködési Megállapodás tárgyában készült. A Megállapodástervezetet képviselő asszonnyal közösen, - aki egyben a Hunyadi János Közoktatási Intézmény igazgató-helyettese is – dolgoztuk ki az intézménnyel eddig is meglévő nagyon
jó kapcsolatunk megerősítése, valamint a gyermekek román nyelvű oktatása érdekében,
melyre most szakkör formájában az intézménynél lehetőség nyílik.
Kérdezem képviselőtársamat, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
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: Együttműködési Megállapodás a Hunyadi János Közoktatási Intézménnyel
35/2016. (XI. 22.) 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 érdekében a mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézménnyel 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: Tájékoztatom képviselő-társamat, hogy Önkormányzatunk
kettő meghívót kapott. Az első Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatától
érkezett, s meghívtak a 2016. november 24-én 17 órakor kezdődő Orosházi románok
Kulturális Napjára, az „Együttkántálás” –ra.
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A másik meghívó a Románia Magyarországi Főkonzulátusának Gyulai Főkonzuljától
érkezett, aki a 2016. december 1-jén megrendezésre kerülő Románia Nemzeti Ünnepére
hívott meg.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy részt vegyünk-e a rendezvényeken?
B a l o g h István képviselő: Javaslom, hogy mindkét rendezvényen vegyünk részt, tekintettel arra, hogy ezen szervezetek képviselői is minden alkalommal megjelennek a
mi rendezvényeinken.
V i t á l i s Gábor elnök: Az Önkormányzatnak a rendezvényeken való részvétel pénzébe nem kerül. Kérem képviselő-társamat, hogy a rendezvényeken való részvételt 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: Román rendezvényeken részvétel
36/2016. (XI. 22.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy Orosháza Város Román Nemzetiségi
Önkormányzata, valamint a Románia Magyarországi Főkonzulátusának Gyulai Főkonzuljától érkezett meghívásoknak eleget tesz.

V i t á l i s Gábor elnök: Mivel több bejelentés nincs, az ülést 15 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Balogh István
jkv. hitelesítő

