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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2019. november 

27-én 9 óra 30 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
   
 
Az ülés helye: Városháza  

        földszinti nagyterme 
 
 

 
Jelen vannak: Vitális Gábor  elnök 
                         Gabor Enikő   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
                         Zámbori Zoltánné  képviselő 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                           

                            
V i t á l i s   Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
megjelenteket és Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt. 
 
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő 
képviselőből jelen van 2 fő. Zámbori Zoltánné képviselő távolmaradását bejelentette. 
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
V i t á l i s   Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Gabor Enikő képviselőt 
megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Gabor Enikő 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?  
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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 

   
42/2019. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzata a 2019. november 27-i rendkívüli, nyílt ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Előterjesztés 

Előadó: Vitális Gábor elnök 
 

 
V i t á l i s    Gábor elnök: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ,,az Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyában készült. 
 
Kérdezem van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesz-
tésben írt határozati javaslattal és mellékletével, 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 

43/2019. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zata az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete 
helyére jelen határozat melléklete kerül. 
 
2./ Jelen módosítás 2019. november 27. napján lép ha-
tályba. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor elnök 

 
V i t á l i s     Gábor elnök: A 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely ,,NEMZ-
KUL-20 és NEMZ-TAB-20 pályázatok benyújtásának” tárgyában készült. 
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