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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. május 16-

án 15 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött, nyílt ülé-
sén. 

   
 
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 

                            
 
 
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 And-
rea képviselőt megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 



 2 

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) 
 
 
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 

   
13/2017. (V. 16.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2017. május 16-i soros, nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról 
Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

2.) A VII. Román Gasztronómiai Nap szervezési feladatai 
      Előadó: Vitális Gábor  
                   elnök 
  
3.) „Ismerd meg anyaországod” kirándulás előkészítése 
     Előadó: Vitális Gábor  
                   elnök 

 
4.) Bejelentések 

  
 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

   elnök 
 

 
V i t á l i s    Gábor elnök: A napirend írásos beszámolóját megkaptuk. Kérdezem kép-
viselő-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 képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
14/2017. (V. 16.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 12/2017. (III. 21.) sz. RNÖ. számú határozat végre-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A VII. Román Gasztronómiai Nap szervezési fel-

adatai 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor 

     elnök 
 

 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Az előterjesztésben írtakkal egyezően javaslom augusztus 
20-án megrendezni a VII. Román Gasztronómiai és Kulturális Napot, melynek részlete-
iről a benyújtott pályázatunk elbírálását követően fogunk tudni dönteni rendkívüli ülés 
keretében.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak kérdése, véleménye?  
 
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) 
Tárgya: Román Gasztronómiai és Kulturális Nap megrendezése  
  

15/2017. (V. 16.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata dönt a VII. Román Gasztronómiai és 
Kulturális Nap 2017. augusztus 20. napján történő 
megrendezéséről. 
 
A rendezvény fedezetére rendelkezésre álló összegről a 
pályázat elbírálást követően, rendkívüli ülésen dönt. 
 
Határidő: a pályázat elbírálást követően azonnal 
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Felelős: Vitális Gábor  
                  elnök 
 
  
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: „Ismerd meg anyaországod” kirándulás előkészí-
tése 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor  

      elnök 
 

 
V i t á l i s    Gábor elnök: Évek óta évente szervezünk kirándulásokat, vagy táborokat 
a gyermekek részére azzal a céllal, hogy az anyaországi hagyományokat, az anyaország 
kultúráját megismerjék. Ez évben is szeretnénk egy kirándulást tartani, melynek előké-
szítése már folyamatban is van. Az ismert részleteket az előterjesztés tartalmazza.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kap-
csolatban?  
 
Z s a d o n n é   Kovács Andrea képviselő: Az előkészületi munkák során, megismerve 
a szállítás és a szállás költségeit, az látszik, hogy a tervezett 600.000.-Ft nem elegendő, 
amennyiben lehetséges, 800.000.-Ft-ot javaslok biztosítani.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Nincs pontos információm a költségvetésünk állásáról, Erről 
kérnék tájékoztatást, hogy tervezhetjük-e a kirándulást a megemelt összeggel? 
 
F a r a g ó n é   Szabó Julianna aljegyző: A költségvetésből jelenleg az látszik, hogy 
amennyiben a júniusi utalás időben megérkezik, akkor tervezhető a kirándulás a maga-
sabb összeggel.  
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a ki-
rándulás költségeire 800.000.-Ft-ot biztosítsunk a költségvetésünk terhére.  
 
Kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesztésben írt és a fentiek szerint módo-
sított határozati javaslattal, 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: Kirándulás szervezése Romániába  
 

16/2017. (V. 16.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 5 napos anyaországi kirándulás 
megszervezéséről dönt, 2017. július 6- július 10. közötti 
időszakban. 
 
A kirándulás fedezetére 800.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi 
költségvetéséből a dologi kiadások terhére.  
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Határidő: a szervezési feladatokra folyamatosan 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 

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

K.m.f. 
 
 
 

  
Vitális Gábor           Zsadonné Kovács Andrea 
    elnök                     jkv. hitelesítő 


