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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. május 15-

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

   
 
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 
                           

                            
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. 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. 
 
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) 
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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 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 

   
14/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2018. május 15-i soros, közmeghallgatással 
egybekötött, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról 
Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

2.) A VIII. Román Kulturális Gasztronómiai Nap szerve-
zési feladatai 

     Előadó: Vitális Gábor elnök 
 
3.) Hagyományőrző gyermektábor szervezési feladatai 
     Előadó: Vitális Gábor elnök 
 
4.) Bejelentések 

 
 
V i t á l i s    Gábor elnök: Javaslom, a 0. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, Munka-
terv módosítása” tárgyában készült. 
 
2018. évi munkaterünk májusi soros ülése napirendjén szerepel a „VIII. Román 
Kulturális és Gasztronómiai Nap szervezési feladatai” és a „Hagyományőrző 
gyermektábor szervezési feladatai” napirendi pontoknak a tárgyalása.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján a „Nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatás” tárgyában, NEMZ-KUL-18-1104 
azonosítószámú pályázat 408.000,- Ft. támogatásban részesül, a „Nyelvi környezetben 
megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok 
megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatása” tárgyában, NEMZ-TAB-18-0434 
azonosítószámú pályázat 1.000.000,- Ft. támogatásban részesül. Viszont a támogató 
okirat aláírása még nem történt meg, tehát a rendezvények fedezete még nem biztosított. 
Így javaslom a Munkaterv módosítását és a napirendi pontok törlését. 
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Kérdezem van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesz-
tésben 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: Munkaterv módosítás 
 

15/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint módosít-
ja: 
 
A májusi soros ülés napirendjéről „VIII. Román Kulturá-
lis és Gasztronómiai Nap szervezési feladatai” és a „Ha-
gyományőrző gyermektábor szervezési feladatai” napi-
rendi pontokat törli, azzal, hogy azokat - a NEMZ-KUL-
18-1104 és NEMZ-TAB-18-0434 azonosítószámú pályá-
zatok Támogató okiratainak aláírását követően - rendkí-
vüli ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 

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: VP6-19.2.1.-49-4-17 kódszámon videó kamera beszerzésére 
nyújtottunk be pályázatot. Melynek összköltsége 333.000 Ft, 10 %-os ön-erejét, bruttó 
33.000 Ft-ot pedig a dologi kiadások terhére biztosítanánk. A pályázat 2018. április 3-án 
benyújtásra került. A Városi Önkormányzat felé benyújtandó támogatási kérelem a pá-
lyázat elnyerését követően válik aktuálissá. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem a képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesz-
tésben 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: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
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16/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 13/2018. (III. 29.) RNÖ. számú határozat végrehaj-
tásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom, a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, az 
5/2018. (I.23.) sz. RNÖ. határozat visszavonása” tárgyában készült. 
 
Minden évben megrendezzük a tradicionális román ünnepet, a Martisort. A rendezvényt 
ez év március 3. napján szerettük volna megtartani, de a rossz időre illetve betegségre 
hivatkozva több nemleges választ kaptunk a részvétel tekintetében, így a rendezvényünk 
nem került megtartásra. 
 
Javaslom, a határozati javaslat elfogadását, miszerint vonjuk vissza a korábbi 
határozatunkat.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem a képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesz-
tésben 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: Határozat visszavonása (5/2018. (I. 23.) sz. RNÖ) 
 

17/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata az 5/2018. (I. 23.) sz. RNÖ határozat 
visszavonásáról dönt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 

 
V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom, az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, a 
Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat meghívása” tárgyában készült. 
 
2018. május 26. napján kerül megrendezésre a „Román Nemzetiség Napja” rendezvény 
Kétegyházán, melynek keretében főzőverseny kerül megszervezésre. A versenykiírás 
alapján lehetőségünk van nevezni, így a főzéshez szükséges kellékeket, felszereléseket, 
alapanyagokat kell csak nekünk biztosítani. 
 
Ez jó lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat, hagyományos ételeinket, kultúrán-
kat, valamint kapcsolatot ápoljunk más román nemzetiségi önkormányzatokkal. 
 
Mindenképpen javaslom a rendezvényen való részvételünket. 
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Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesz-
tésben 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: Kétegyházi Román Nemzetiségi napon való részvétel 
 

18/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2018. május 26-án, Kétegyházán megtartandó „Ro-
mán Nemzetiség Napja” rendezvényen 12 fővel részt kí-
ván venni. 
 
A főzőverseny és vendéglátás költségeire 50.000 Ft-ot biz-
tosít a költségvetésből, a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 

 
V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom, a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,, a Nagy-
bánhegyes Község Önkormányzata és Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat meghívása” tárgyában készült. 
 
A meghívásnak nem tudunk eleget tenni sajnálatos módon. Így a határozati javaslat mó-
dosulna, annyiban, hogy nem kívánunk részt venni a rendezvényen. 
 
Kérem, képviselő-társamat, ha ezzel 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: Nagybánhegyesi III. Gasztronómiai Napon való részvétel 
 

19/2018. (V. 15.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2018. június 23-án, Nagybánhegyesen megtartandó 
„III. Nemzetiségi Gasztronómiai Nap” rendezvényen nem 
kíván részt venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
V i t á l i s      Gábor elnök: Felolvasnám Kreszta Traján Országos Román Önkormány-
zat elnökének köszönő levelét, mely a jegyzőkönyv mellé csatolásra kerül.  
 
Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden és több bejelentés sem hangzott 
el, a soros ülést 15 óra 30 perckor bezárom. 
 
  

K.m.f. 
 
 
 
 

  
Vitális Gábor                    Balogh István  
    elnök                     jkv. hitelesítő 


