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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. október 9én 15 óra 30 perces kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme
Jelen vannak: Vitális Gábor
Balogh István

elnök
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 képviselőt 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 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?
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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 képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
31/2018. (X. 9.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. október 9-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 Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: Vitális Gábor
elnök
3.) Román Bál szervezési feladatai
Előadó: Vitális Gábor
elnök
4.) 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: Önkormányzatunk döntött a VIII. Román Gasztronómiai és
Kulturális Nap 2018. szeptember 22. napján történő megrendezéséről. A rendezvényt a
tervezett időpontban megtartottuk, sikeresnek bizonyult. A fedezetre biztosított
500.000,- Ft előlegként felvételre került a pénztárból, az elszámolás még nem történt
meg, a román számlák fordítása folyamatban van.
A „Cronica” című hetilap 1 évre történő előfizetéséről döntöttünk, 2018. október 01. –
2019. szeptember 30. közötti időszakra. A hetilap megrendelése megtörtént, ellenértéke
is befizetésre került.
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Az önkormányzatunk tevékenységét bemutató fényképek kidolgozásának költségeire
biztosított 15.000,- Ft előlegként felvételre került a pénztárból, az elszámolás még nem
történt meg.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
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 képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
32/2018. (X. 9.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 28/2018. (IX. 11.), 29/2018. (IX. 11.), 30/2018. (IX.
11.) RNÖ. számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A koncepció tárgyalásának kötelezettségét nem írja elő jogszabály, ennek ellenére javaslom a napirend tárgyalását.
A helyi nemzetiségi önkormányzat tervezett feladatai 2019. évben a következők:
• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét,
• anyaországi egyházi és kulturális közösségekkel való kapcsolattartás,
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a települési önkormányzattal,
az országos, a megyei vagy más települési román nemzetiségi önkormányzattal
együttműködve az alábbi terv szerint:
időpont
rendezvény
2019. március
Tavaszköszöntő ünnepség
2019. július
„Ismerd meg anyaországod” kirándulás
2019. augusztus
IX. Román Kulturális és Gasztronómiai Nap
2019. november
Román bál
2019. december
Karácsonyi rendezvény
• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román lakosságot érintő ügyekben.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
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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 képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Költségvetési koncepció 2019. évre
33/2018. (X. 9.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetési határozat elkészítésénél az
alábbi feladatok megvalósítását kívánja betervezni:
• biztosítani a román nemzetiség érdekeinek védelmét,
• anyaországi egyházi és kulturális közösségekkel való
kapcsolattartás,
• hagyományőrző rendezvények megszervezése esetleg a
települési önkormányzattal, az országos, a megyei vagy
más települési román nemzetiségi önkormányzattal
együttműködve az alábbi terv szerint:
időpont
rendezvény
• 2019. március
Tavaszköszöntő ünnepség
• 2019. július
„Ismerd meg anyaországod” kirándulás
• 2019. augusztus
IX. Román Kulturális és Gasztronómiai Nap
• 2019. november
Román bál
• 2019. december
Karácsonyi rendezvény
• az együttműködés lehetőségeinek keresése alapítványokkal, a települési önkormányzattal, annak bizottságaival, önkormányzati intézményekkel a román lakosságot érintő ügyekben
Határidő: költségvetési határozat tervezetének elkészítésére a 2019. év januári soros ülés
Felelős: Vitális Gábor elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Román Bál szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Évek óta kapunk meghívást és részt is veszünk az országos
román bálon. A jó hangulat és kikapcsolódás mellett jó alkalom ez új kapcsolatok teremtésére és a meglévő kapcsolatok ápolására is. Éppen ezért a tavalyi évben - első alkalommal - mi is megrendeztük a bált, mely igen sikeresnek bizonyult. November 24-ét
alkalmas időpontnak tartom a bál megszervezésére.
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Javaslom, hogy azon szervezetek képviselőit hívjuk meg, akikkel az elmúlt évek során
folyamatos és szorosabb munkakapcsolatban álltunk, valamint támogatták törekvéseinket: az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat, és a Békés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökeit és képviselőit, Kreszta Traján parlamenti szószólót,
együttműködő partnereinket, és színvonalas fellépőket.
A tavalyi évben 600.000,- Ft-ot fordítottunk erre a rendezvényre, mely bekorlátozta a
résztvevők számát. Ennél nagyobb érdeklődés mutatkozott, ezért az idei évben indokoltnak tartom ezt az összeget megemelni és 800.000,- Ft-ban maximalizálni.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
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 képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Román Bál szervezése
34/2018. (X. 9.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata dönt a Román Bál 2018. november 24.
napján történő megrendezéséről.
A rendezvény fedezetére 800.000,- Ft-ot biztosít a 2018.
évi költségvetésből a dologi kiadások terhére.
Határidő: 2018. november 24.
Felelős: Vitális Gábor elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
V i t á l i s Gábor elnök: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden és bejelentés sem hangzott el, az ülést 15 óra 50 perckor bezárom.
K.m.f.
Vitális Gábor
elnök

Balogh István
jkv. hitelesítő

