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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. március 

29-én 15 óra 30 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor elnök 

Balogh István                 képviselő 
 
 
 

Távolmaradását bejelentette:  
   
Kovács Andrea               képviselő 

 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                          Kovalikné Hankó Mónika pénzügyi vezető főtanácsos 

                            
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt valamint Kovalikné Hankó 
Mónika vezető főtanácsost.  
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő 
képviselőből jelen van 2 fő. Kovács Andrea képviselő távolmaradását bejelentette.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Balogh István képvise-
lőt 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 döntés-
hozatalban 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 képvise-
lők száma: 2 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 

   
12/2018. (III. 29.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2018. március 29-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Előterjesztések 

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

 
 
V i t á l i s    Gábor elnök: A LEADER pályázat benyújtása tárgyában készült szóbeli 
előterjesztést írásban megkaptuk. Az előterjesztésben írtak szerint a LEADER helyi ak-
ciócsoport által meghirdetett felhívás keretében videókamera beszerzésére nyújtanánk 
be pályázatot. A kamerát az önkormányzat már régen tervezi megvásárolni, mert ezzel a 
különböző rendezvényeink, a kirándulások, gyermektáborok hangulata megörökíthető 
lenne.  
 
Javaslom képviselő-társamnak a határozati javaslatot elfogadni.  
 
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdése, véleménye 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: Videókamera beszerzésére pályázat benyújtása 
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13/2018. (III. 29.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a LEADER helyi akciócsoportok által meghir-
detett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-19.2.1.-
49-4-17 kódszámon videókamera beszerzésére pályázat 
benyújtásáról dönt. 
 
A pályázat összköltsége 333.000 Ft, melynek 10 %-os ön-
erejét, bruttó 33.000 Ft-ot biztosít a dologi kiadások terhé-
re. 
  
A Képviselő-testület meghatalmazza az elnököt, hogy a 
33.000 Ft önerő biztosítására és az előleggel nem finanszí-
rozott 150.000 Ft támogatás megelőlegezésére támogatási 
kérelmet nyújtson be Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata felé, valamint a pályázati dokumentáció aláírá-
sára és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor  
                elnök 

 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden a 
rendkívüli ülést 15 óra 35 perckor bezárom. 
 
  

K.m.f. 
 
 
 

  
Vitális Gábor                    Balogh István  
    elnök                     jkv. hitelesítő 


