Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
2/2017. sz. román önk.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február
14-én 15 órai kezdettel tartott rendkívüli 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 aljegyző
Kovalikné Hankó Mónika kv. vezető főtanácsos

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt.
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.
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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)
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont elfogadását.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha a napirendi ponttal 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
6/2017. (II. 14.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. február 14-i rendkívüli nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Előterjesztések
Előadó: Vitális Gábor elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Elkészült a 2016. évi költségvetés elfogadását megelőző előirányzat-átcsoportosításról szóló előterjesztés. A 2016. évben bekövetkezett, a költségvetésünket érintő változásokat a költségvetés végrehajtása előtt szükséges átvezetni,
ezért elfogadni a határozati javaslatot.
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: Költségvetés előirányzat-átcsoportosítás 2016. évi elfogadása
7/2017. (II. 14.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a
3/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2016. évre
szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
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Költségvetési bevételi előirányzatát 400 e. Ft. összegben növeli,
amely fejezeti kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű
működési bevétel. A kiadások előirányzatait 237,5 e Ft dologi
kiadások előirányzatával, 162,5 e Ft működési tartalékkal növeli.
Megnevezés
Kiadási előirányzat
főösszege
Bevételi előirányzat
főösszege

E Ft
Módosított
előirányzat
1765

Eredeti
előirányzat
782
782

1765

Bevételek
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Működési kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
E Ft
Megnevezés
Működési kiadások
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú céltartalékok
Felhalmozási kiadások
Ebből:
- beruházások
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

Eredeti elői- Módosított
rányzat
előirányzat
782
1616

782

1453,5

162,5
-

149

-

149
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V i t á l i s Gábor elnök: A 2. sz. előterjesztés a Makói Román Nemzetiségi
mányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás tárgyában készült. A Makói
Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett a megkeresés az együttműködésre. Az
működési megállapodásban rögzített célok elérése és megvalósítása érdekében
zatlan időre köttetne a megállapodás.

ÖnkorRomán
együtthatáro-

Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye 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: Makói Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás
kötés
8/2017. (II. 14.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi
hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és
szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében a
Makói Román Nemzetiségi Önkormányzattal 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: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden, az
ülést 15 óra 15 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

