Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
8/2018. sz. román önk.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. november
27-én 15 óra 30 perces kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme
Jelen vannak: Vitális Gábor
Balogh István
Kovács Andrea
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit

elnök
képviselők
jegyző

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket és Jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 3 fő.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V i t á l i s Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Balogh István képviselőt megválasztani. Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh István képviselőt megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását.
Kérdezem, van-e valakinek más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza
meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
35/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. november 27-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 2019. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Vitális Gábor
elnök
3.) A Karácsonyi rendezvény 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 Román Bál 2018. november 24.
napján történő megrendezéséről. A rendezvény fedezetére 800.000 Ft-ot biztosítottunk a
2018. évi költségvetésből. A rendezvény megtartásra került, sikeresnek mondható. A
felvett előleggel az elszámolás még nem történt meg.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
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36/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 34/2018. (X. 9.) RNÖ. számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2019. évi munkaterv elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A testületünknek 2018. évi utolsó ülésén kell elfogadnia a
jövő évi munkatervét.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, és mellékletével, szavazzák meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Munkaterv elfogadása 2019. évre
37/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor
elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Karácsonyi rendezvény szervezési feladatai
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A 2018. évi költségvetési koncepciónkban döntöttünk arról,
hogy az idei évben, decemberben Karácsonyi ünnepséget rendezünk. Az ünnepségre
meghívhatnánk Maria Stan Toma és Iordana Rad népzenei énekeseket, akik a
szeptemberi gasztronómiai napon is gondoskodtak a jó hangulatról. A rendezvény
időpontjának javaslom december 8-át.
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata?
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Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazzák meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Karácsonyi ünnepség megrendezése
38/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. december 08. napján Karácsonyi ünnepség
megrendezéséről dönt.
A rendezvény költségeire 250.000,- Ft összeget biztosít a
2018. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Határidő: a rendezvény megszervezésére 2018. december
08.
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az Együttműködési megállapodások megkötése tárgyában készült.
Megkeresett bennünket a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és
Battonya Város Román Nemzetiségi Önkormányzata azzal a kéréssel, hogy
Együttműködési Megállapodást kössünk velük, így a két önkormányzat egymás
munkáját segíteni tudja. Az együttműködés főbb területei a román nemzetiséghez
tartozók érdekvédelme, érdekképviselete, sport és kulturális tevékenységben
együttműködés, pályázati lehetőségekről információ csere.
A tavalyi évben lejárt Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával és Maria
Stan Toma énekesnővel a határozott idejű együttműködési megállapodásunk. Az
együttműködés azonban továbbra is megvan köztünk, ezért javaslom, hogy ismét
kössük meg a megállapodást. Az együttműködési megállapodások az előterjesztés
mellékletét képezik, a battonyai önkormányzat részéről már aláírásra is került.
Az ilyen jellegű együttműködés a román nemzetiségi önkormányzatok között elősegíti a
nemzetiséghez tartozók nemzeti önazonosságának megőrzését, nyelvük, hagyományaik,
kultúrájuk megőrzését, erősítését.
Menyháza, Szemlak és Vinga Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
testvértelepülései. Velük is szoros kapcsolatot ápolunk, így javaslom, hogy kössünk
velük is Együttműködési megállapodást.
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz.
határozati javaslattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Magyarországi Románok Országos Önkormányzatával
39/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza
Város
Román
Nemzetiségi
Önkormányzata közös feladataik hatékonyabb elvégzése,
a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi
önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése,
történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése,
tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása
érdekében a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatával való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Battonya Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával
40/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi
hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és
szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében
Battonya Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával
való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 3. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával
41/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi
hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és
szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében
Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatával
való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 4. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Maria Stan Toma énekesnővel
42/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében Maria Stan Toma énekesnővel való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 5. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Menyháza településsel
43/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük
ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében Menyháza (Arad megye,
Románia) településsel való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 6. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Szemlak önkormányzattal
44/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük
ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében Szemlak nagyközség (Arad
megye, Románia) önkormányzatával való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérem, aki az előterjesztésben írt 7. sz. határozati javaslattal
és mellékletével egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)
Tárgya: Együttműködési megállapodás Vinga településsel
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45/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük
ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében Vinga településsel (Arad
megye, Románia) való együttműködésről dönt.
Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti
tartalmú együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás aláírására azonnal
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

