Iktatószám: 1639/3/2015
Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 14. napján 9.30 órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

16/2015. (VIII. 14.) Román NÖ.

Napirend elfogadása

17/2015.(VIII.14.) Román NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

18/2015.(VIII.14.) Román NÖ.

Nemzetiségi Nap támogatása

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarcsanád Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. augusztus 14-én 9:30
órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Kisebbségi Ház (Templom tér 4.)
Jelen vannak:
1.) Rotár László
2.) Túri András Istvánné
3.) Popa György

elnök
elnökhelyettes
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Rotár László elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 3 képviselőből
3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom a képviselő-testületnek a mai ülés
napirendjére a meghívóban szereplő napirendet, melyek az alábbiak:
1)

Nemzetiségi Nap megtárgyalása (augusztus 29.)
Előadó: Rotár László elnök

2)

Falunappal kapcsolatos teendők (szeptember 18-20.)
Előadó: Rotár László elnök

3)

Egyebek

Megkérdezem, van-e valakinek más napirendi javaslata? Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy
kézfeltartással szavazzon a napirendről.
A képviselő-testület 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
16/2015. (VIII.14.) Román NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2015. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1)
Nemzetiségi Nap megtárgyalása (augusztus 29.)
Előadó: Rotár László elnök
2)
Falunappal kapcsolatos teendők (szeptember 18-20.)
Előadó: Rotár László elnök
3)

Egyebek
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A határozatról értesítést kap:
1.) Rotár László elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popa György és Túri András Istvánné
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Rotár László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Popa György képviselőt. Megkérdezem a
jelöltet, hogy elfogadja-e?
Popa György képviselő: Igen, elfogadom.
Rotár László elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A képviselő-testület 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
17/2015. (VIII.14.) Román NÖ határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. augusztus 14. napján tartandó rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjéül Popa György képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Rotár László elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popa György és Túri András Istvánné
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

1. napirendi pont
Nemzetiségi Nap megtárgyalása (augusztus 29.)
Rotár László elnök: Az első napirendi pontunk az augusztus 29. napján megrendezésre kerülő
nemzetiségi nappal kapcsolatos teendők megtárgyalása. Körbeadom a meghívót, délután 3 órai
kezdettel hirdettük meg. Marhapörköltet fogunk főzni, a hús meg van rendelve. Szeretném, hogy ha
egy bizonyos összeggel támogatnánk a rendezvényt.
Popa György képviselő: Mekkora összeg lenne elegendő a lebonyolításra?
Rotár László elnök: Véleményem szerint 120.000,-Ft elegendő. Lesz tombolahúzás, illetve egy
zenész.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Hány fő vesz részt az eseményen?
Rotár László elnök: 60-65 fővel számoltunk. Szeretném, hogy ha vennénk apró süteményeket a
vacsora mellé.
Popa György képviselő: Rendben. Ez természetesen kiegészül azzal, hogy mi is hozunk otthonról
házilag készült süteményeket.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mi lesz a program?
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Rotár László elnök: Nincs kötött program. Lesz tánc, illetve ez inkább egyfajta beszélgetős
összejövetel.
Túri András Istvánné: Lényegében ugyanúgy zajlik majd az esemény, mint tavaly. Tombolát
mindenki hoz, az eltakarítást mi vállaljuk. Ki fog főzni?
Rotár László elnök: Gyuriék, akik mindig. Megkérdezem, van-e valakinek kiegészítése? Nincs.
Kérem a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzon arról, hogy a Nemzetiségi Nap
költségeire 120.000,- Ft-ot biztosítunk.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2015. (VIII. 14.) Román NÖ. határozat
Tárgy: Nemzetiségi Nap támogatása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Román Nemzetiségi Önkormányzata ügy döntött, hogy a 2015.
augusztus 29. napján megrendezésre kerülő Nemzetiségi Napra 120.000,-Ft-ot, azaz
százhúszezer forintot biztosít a 2015. évi költségvetés feladatalapú támogatás
előirányzata terhére.
Felelős: elnök
Határidő: 2015. augusztus 27.
A határozatról értesítést kap:
1.) Rotár László elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popa György és Túri András Istvánné
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

2. napirendi pont
Falunappal kapcsolatos teendők (szeptember 19-20.)
Rotár László elnök: Második napirendi pontunk a szeptemberben megrendezésre kerülő falunap.
A polgármester úr kérte, hogy valamilyen műsorral lépjen fel a Román Nemzetiségi Önkormányzat.
Sajnos ez szinte lehetetlen, mert helybeliekkel ezt nem tudjuk megoldani, a vidékiek utaztatása
költséges. Van egy elképzelésünk, csak az még nem biztos. Őscsanádról jön egy zenekar, akik
tudnak román számokat is játszani.
Popa György képviselő: Meg lehet szervezni bármilyen műsort, a probléma a vendéglátással van.
Nagyon kevés költségvetésből kell megoldanunk.
Rotár László elnök: Javaslom, hogy ezt a dolgot most hagyjuk függőben, és a falunap rendezőivel
együtt közösen döntsünk.
3. Napirendi pont
Egyebek
Rotár László elnök: Augusztus 22. napján látogat el hozzánk a püspök úr. Mise után állófogadás
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lesz, melyet az önkormányzat rendez. Ennek a lebonyolításáért felelős Popa György
képviselőtársunk. Ehhez már korábban hozzájárultunk 50.000,-Ft-tal, illetve a szegediek is
támogatják a rendezvényt 50.000,-Ft-tal. Várhatóan 60 fő vesz részt az eseményen.
Túri András Istvánné képviselő: Hol lesz megtartva az esemény?
Popa György képviselő: Az ebédlőben. Ezt már korábban a polgármester úrral leegyeztették.
Popa György képviselő távozott az ülésről. Az ülésen jelenlévő tagok száma 2 fő, az ülés 66,6%-os,
határozatképes.
Rotár László elnök: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy részt vettünk a nagylaki
főzőversenyen, ahol második helyezést értünk el. Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy
az önkormányzat pénzintézetet váltottunk, melyhez igazodva a mi nemzetiségi önkormányzatunk is
pénzintézetet váltott. A számláinkat ezentúl a Pillér Takarékszövetkezet vezeti. Van-e még valakinek
kérdése?
Rotár László elnök: Mivel nincs, megállapítom, hogy a napirendeket megtárgyaltuk,
megköszönöm a megjelenést, és az ülést 10 óra 05 perckor bezárom.

k.m.f.
Rotár László
elnök

Popa György
jegyzőkönyv hitelesítő
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