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

23-án 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: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket, Dr. Szilbereisz Edit jegyző 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) 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont elfogadását. 
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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 

   
20/2018. (VIII. 23.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyílt ülése na-
pirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Előterjesztés  

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 
 
V i t á l i s     Gábor elnök: Javaslom a szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely ,,XIV. 
Országos Gasztronómiai Fesztivál” tárgyában készült. 
 
A Románok Országos Önkormányzata az előterjesztéshez mellékelt meghívással élt 
Önkormányzatunk felé. Szeptember 1-jén rendezik meg a XIV. Országos Gasztronómi-
ai Fesztivál rendezvényt a Román Kulturális Központban Gyulán. 
A főzéshez szükséges kellékek, felszerelések, alapanyagok, üdítők biztosítására szeret-
nénk 50.000 Ft-ot biztosítani a dologi kiadásaink terhére. 
 
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: Gyulai Gasztronómiai Fesztiválon való részvétel  
 

21/2018. (VIII. 23.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata a 2018. szeptember 1-jén, Gyulán megtartandó „XIV. 
Országos Gasztronómiai Fesztivál” rendezvényen 14 fővel 
részt kíván venni. 
 
A főzés és vendéglátás költségeire 50.000,- Ft-ot biztosít a 
költségvetésből,  a dologi kiadások terhére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 

 
 
V i t á l i s      Gábor elnök: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden és 
bejelentés sem hangzott el, a rendkívüli ülést 15 óra 45 perckor bezárom. 
 
  

K.m.f. 
 
 
 
 

  
Vitális Gábor                    Balogh István  
    elnök                     jkv. hitelesítő 


