Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
3/2017. sz. román önk.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. március
21-én 15 órai kezdettel tartott soros, 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 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
9/2017. (III. 21.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. március 21-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Vitális Gábor elnök
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A napirend írásos beszámolóját megkaptuk. A 3/2017. határozat végrehajtását azzal egészítem ki, hogy az elszámolás azért nem történt meg, mert a
számlát ki kellett küldeni Romániába lefordítás céljából. Reményeim szerint az elszámolás a napokban meg fog történni. Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése ezzel
kapcsolatban?
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Mivel kérdése nem volt, kérem, ha egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal,
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
10/2017. (III. 21.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2017. (I. 24.), 5/2017. (I. 24.), 8/2017. (II. 14.) sz.
RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Elkészült a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés. A beszámolóból látható, hogy a működési bevételeket 99,9 %-ra, a működési
kiadásokat 89,9 %-ra teljesítettük. Nemzetiségi önkormányzatunknak a szabad pénzmaradványa 2016. évről 162.075.-Ft.
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 végrehajtása 2016. évi
11/2017. (III. 21.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozata teljesítéséről készített
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra.
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2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2016. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított előirányzatát 1.765.000,-Ft főöszszegben, teljesítését
a) bevételi főösszeg esetén 1.762.961,- forintban
b) kiadási főösszeg esetén 1.600.886,- forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek
1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti
részletezését a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetési kiadások
1. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti,
illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 1.452.566,-Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
Ft
- dologi jellegű kiadások:
1.452.566,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
Ft
Ft
- működési célú pénzeszköz átadás:
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évben teljesített – továbbá
módosított előirányzat szerinti – beruházási, felújítási és felhalmozási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja
jóvá:
- Beruházási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 148.320,-Ft
Ebből:
- beruházási kiadások:
148.320,-Ft
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi teljesített - az eredeti,
és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásait kiemelt
előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2016. évben többéves kihatással járó feladatai nem voltak.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
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IV. Mérleg-jelentés
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
V. Pénzeszköz változás
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változás alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
VI. A pénzmaradvány
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa
162.075,-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely szabad pénzmaradvány.
Határidő: azonnal
Felelős Vitális Gábor
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: A 3. sz. előterjesztés a Román Nemzetiségi Találkozón való
részvétel tárgyában készült. A korábbi ciklusban én már részt vettem egy ilyen találkozón. Az előterjesztés szerint is március 24-én és 25-én Lippán vennénk részt a Nemzetiségi Találkozón, melyre meghívást kaptunk. E találkozót Romániában egy vállalkozó
fogja össze. A rendezvényre több nemzetiséget hív meg, nem csak románokat.
Előzetesen az előterjesztésről az önkormányzat tagjaival egyeztettünk az előterjesztés
elkészítése óta. Szabadságom miatt képviselőtársam folytatta le az egyeztetéseket, megkérem egy rövid tájékoztatóra.
Z s a d o n n é Kovács Andrea képviselő: A Martisor ünnepségen egyéb okok miatt
elég kevesen tudtak részt venni. Eredetileg 12 fővel terveztük a Találkozón való részvételt, de már 22 fő érdeklődő van. 7.500.-Ft a szállás, étkezéssel, 22 fővel számolva az
165.000.-Ft. A busz költsége 300.-Ft/km, az út hossza nagyon szűkösen számolva 300
km. Ennek költsége 90.000.-Ft. Ez mindösszesen 255.000.-Ft. A Martisor ünnepségből
megmaradt 112.000.-Ft, és a határozati javaslatban tervezett 140.000.-Ft-ot összesen
használnánk fel a Lippai Találkozóra.
V i t á l i s Gábor elnök: A határozati javaslatot az elhangzottaknak megfelelően módosítva javaslom elfogadni azzal, hogy az össz. költségre 260.000.-Ft-ot biztosítsunk.
Kérem képviselő-társamat, szavazza meg.

6

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Nemzetiségi Találkozón (Lippán) részvétel
12/2017. (III. 21.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata a 2017. március 24-25-én, Lippán
megtartandó Román Nemzetiségi Találkozón 22 fővel
részt kíván venni.
Az utazás, szállás és étkezés költségeire 260.000.-Ft-ot
biztosít a költségvetésből, a dologi kiadások terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden, és bejelentés sem volt, az ülést 15 óra 15 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

