
                                                                                    Iktatószám: 1639/5/2015

Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2015. december 3. napján 13.00 órakor megtartott, közmeghallgatással egybekötött soros,

nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok : 

27/2015. (XII. 03.) Román NÖ. Napirend elfogadása

28/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

29/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. Karácsonyi ünnepség költségeire fedezet biztosítása  

30/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A 2016. évi elképzelések megbeszélése (Közmeghallgatás)

31/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016.
évi munkaterve

32/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A  Nemzetiségi  Önkormányzat  átmeneti  gazdálkodásáról
szóló határozatának elfogadása

33/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A Nemzetiségi  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének
módosítása

34/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A Magyarcsanádi Református Általános Iskola kérelme

35/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A  Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  román
jellegű foglalkoztatásairól készült beszámoló elfogadása

36/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A Magyarcsanádi Református Általános Iskola rendezvény
lebonyolításához  kapott  támogatásáról  szóló
beszámolójának elfogadása

37/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. A  Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  zánkai
kirándulásról szóló beszámolójának elfogadása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarcsanád Román Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. december 3. napján 13:00
órakor megtartott soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Kisebbségi Ház (Templom tér 4.) 

Jelen vannak:
1.) Rotár László elnök
2.) Túri András Istvánné elnökhelyettes
3.) Popa György képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
2.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Megjelent állampolgárok részéről jelen van:
1.) Barta Imréné helyi lakos

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  ülésén  a  meghívóban  kiadottak  szerint  az  alábbi  napirend  megtárgyalását
azzal, hogy készült egy szóbeli előterjesztés is, amit szintén javaslok megtárgyalni:

1.) A 2016. évi elképzelések megbeszélése (Közmeghallgatás)
Előadó: Rotár László elnök

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előadó: Rotár László elnök

3.) A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának 
elfogadása
Előadó: Rotár László elnök

4.) Előterjesztések
4.1.) A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

módosítása
Előadó: Rotár László elnök

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: 

27/2015. (XII. 03.) Román NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a
2015. december 3. napján megtartott  soros, nyílt  ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadta el: 
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1.) A 2016. évi elképzelések megbeszélése (Közmeghallgatás)
Előadó: Rotár László elnök

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi 
munkaterve
Előadó: Rotár László elnök

3.) A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 
határozatának elfogadása
Előadó: Rotár László elnök

4.) Előterjesztések
4.1.) A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetése módosítása
Előadó: Rotár László elnök

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

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: 

28/2015. (XII. 03.) Román NÖ határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
2015.  december  3.  napján  tartandó,  közmeghallgatással  egybekötött soros,  nyílt
képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv  hitelesítőjéül  Popa  György  képviselőt
megválasztotta.

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

1. napirendi pont 
A 2016. évi elképzelések megbeszélése (Közmeghallgatás)

Rotár  László  elnök: Az  első  napirendi  pontunk  a  2016.  évi  elképzelések  megbeszélése
közmeghallgatás  keretein  belül.  A 2016-os  évet  ugyanúgy képzelem el,  mint  az  eddigi  éveket.
Januárban  lenne  egy  újév  köszöntő,  mise  után  összejövetel  itt  a  Kisebbségi  Házban.  Húsvét
környékén egy nagytakarítás a templomnál és a kisebbségi háznál. Ekkor szintén van egy mise, és
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egy  újabb  összejövetel.  A  népi  hagyományőrzésről  készült  kiállítás  ilyenkor  megtekinthető.  A
templom éves évfordulóját mindig megünnepeljük. 2016-ban lesz 207 éves a templom. Olyankor
általában jön 1-2 püspök is, utána pedig a résztvevőket megvendégeljük. A következő program a
Nemzetiségi  Nap,  amit  az  önkormányzat  áll.  Tavaly  is  70  fő  körül  volt  a  létszám.  Az
önkormányzatunkat amennyiben meghívják főzőversenyre, részt fogunk venni. Az idén volt falunap
tartva, és az egyik napot a nemzetiségi önkormányzatok szervezték. Romániából Őscsanádról volt
egy zenekar. Az idén nem voltunk üdülni sehol, de jövő évben a szerb nemzetiségi önkormányzattal
szeretnénk ezt bepótolni. A kirándulást 1 vagy 2 naposra tervezzük, pontos információt még nem
tudok. Ennyit a jövő évi programokról.
Nemsokára itt a karácsony és következik a karácsonyi ünnepség. A kisebbségi házban is lesz műsor.
A fellépőket  jutalmazzuk,  a  nyugdíjasokat  pedig  egy kisebb ajándékcsomaggal  lepjük meg.  Az
iskolának  és  óvodának  minden  évben  adunk  szaloncukrot,  az  idén  is  szeretném,  ha  5-6  kiló
szaloncukrot ajándékoznánk. A számlánkon jelenleg van 400-500-ezer forint körüli összeg. Ebből
szeretném, hogy ha 200.000,-Ft-ot a karácsonyi ünnepség lebonyolítására megszavazna a testület.
Nagyobb ünnepek alkalmával külföldről is érkeznek románok a misére. Van-e valakinek kérdése,
javaslata?

Rotár László elnök: Amennyiben nincs kérdés, kérem, hozzunk arról határozatot, hogy támogatjuk
a karácsonyi ünnepség megrendezését és a költségekre 200.000,- Ft-ot biztosítunk.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

29/2015. (XII. 03.) Román NÖ. határozat 
Tárgy: Karácsonyi ünnepség költségeire fedezet biztosítása  

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015
decemberében  megrendezésre  kerülő  Falukarácsony  rendezvényhez  kapcsolódó
nemzetiségi ünnep költségeire 200.000,-Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot  biztosít a
2015. évi költségvetéséből a feladatalapú előirányzat terhére. 

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

Rotár László  elnök: Megkérem Túri  András  Istvánnét,  hogy ismertesse  az asszonyok körének
működésével kapcsolatos feladatokat, terveket. 

Túri András Istvánné képviselő: Közel 20 éve működik ez a kézimunkázó kör, ezt a továbbiakban
is szeretnénk folytatni.  A Húsvét nagyhetéig  elkészült  munkákat  húsvétkor  mindig  kiállítjuk.  A
feladatköröket szeretnénk bővíteni, most már nem csak textíliákat, hanem használati tárgyakat is
szeretnénk  készíteni.  A  sütés-főzés  heteket  (hetente  1  nap)  ebben  az  évben  indítottuk  el.  Az
asszonyok  szívesen jönnek régi  receptek  alapján készült  ételeket  főzni.  A jövő évben ezeket  a
tevékenységeket folytatni fogjuk. 

Rotár László elnök: A romániai önkormányzattal tartjuk a kapcsolatot, és itt az iskolával együtt
szeretnénk megszervezni a Román Nyelv Napját. Ezt az idén is megszerveztük, nagyon jól sikerült. 
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Túri András Istvánné képviselő: Az iskolások nagyon szép műsort adtak, a felkészítő tanárt úgy
gondolom,  külön dicséret  illeti.  Erre  a  hagyományra  vigyáznunk  kell.  A Román  Nyelvi  Napot
megelőzte  egy szervezés:  a Csongrád Megyei  Román önkormányzatokat  hívtuk el  ide hozzánk.
Elindítottunk  egy  olyan  folyamatot,  hogy  megpróbáljunk  együtt  dolgozni,  hátha  együtt
színvonalasabb dolgokat is létre tudnánk hozni. Ez persze tőlük is függ. 

Rotár László elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót.  Van-e valakinek kérdése, kérése, javaslata
az első napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
30/2015. (XII. 03.) Román NÖ. határozat 
Tárgy: A 2016. évi elképzelések megbeszélése (Közmeghallgatás)

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Román Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2016. évi
elképzelésekről  szóló  tájékoztatót,  közmeghallgatás  keretében  megtárgyalta,  az
elhangzott javaslatok 2016.  évi  megvalósításával  a  2015.  évben  az  egyes
programokat vezető képviselőket, illetve az elnököt megbízza. 

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

2. napirendi pont 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Rotár  László  elnök: Második  napirendi  pontunk  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-
testületének  2016.  évi  munkaterve.  4  ülést  jogszabály  szerint  kötelező  tartani,  ennyit  biztosan
tartunk, de még inkább többet is. A tervezet tartalmazza az üléseket, illetve a napirendeket. Van-e
valakinek még javaslata esetleg? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

31/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy: A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanádi  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és azt a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:Rotár László elnök
      Határidő: értelem szerint 
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3. Napirendi pont
A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása

Rotár  László  elnök: Harmadik  napirendi  pontunk  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  átmeneti
gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy néhány
mondatban ismertesse velünk az előterjesztést. 

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Jogszabály  írja  elő,  hogy  ameddig  a  jövő  évi
költségvetési határozat hatályba nem lép, addig átmeneti gazdálkodás folyik. Ez azt jelenti, hogy az
addigi  bevételeket  folytatólagosan  beszedheti  az  önkormányzat,  erre  fel  vannak  jogosítva,  és  a
kiadásokat is az átmeneti gazdálkodás alapján ki lehet fizetni. Erről szól az előterjesztés. 

Rotár  László  elnök: Köszönjük  szépen.  Kérem  a  testületet,  hogy  amennyiben  nincs  kérdés,
szavazzunk. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

32/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy:  A  Nemzetiségi  Önkormányzat  átmeneti  gazdálkodásáról  szóló  határozatának
elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanádi  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  25-26.  §-aiban  kapott
felhatalmazás alapján a következőket határozza meg: 

1) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Magyarcsanádi Román Nem-
zetiségi  Önkormányzat  2016. évi költségvetési  határozatának hatályba lépéséig az
önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek a hatályos jogszabályok szerinti
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesí-
tésére.

2) Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés sze-
rint teljesíthetőek. 

3) A 2016. évi költségvetési  határozat elfogadásáig realizálódó - 2015. évben
meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére telje-
síthetőek. 

4) A képviselő-testület 2016. január 1-je és a Magyarcsanádi Román Nemzetisé-
gi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  határozatának  hatályba  lépéséig  hozott
döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére biztosítható. 

5) Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a
beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési határozatba be kell illeszteni.

6) Ez a határozat 2016. január 1. napján lép hatályba és az önkormányzat 2016.
évi költségvetésről szóló határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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Határozatról értesítést kap:
- Rotár László Román NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- pénzügyi csoport

4. Előterjesztések

4.1. A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása

Rotár  László  elnök: Következő  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanádi  Román  Nemzetiségi
Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása tárgyában készült. Megkérem ismét a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertese velünk miért van erre szükség. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A Magyar Államkincstár által előírt maradványnak
a bevétele került bele a határozati javaslatba, illetve az előirányzatokon belüli átcsoportosítások
lettek figyelembe véve. Beleírtuk, hogy mikor, hova, milyen összegek kerültek kifizetésre. Más
módosítást nem tartalmaz.

Rotár László elnök: Köszönjük szépen, kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

33/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy: A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

H A T Á R O Z A T

A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2015. évi költségvetési 
a) kiadási főösszegét  1057 e forintban, 
b) bevételi főösszegét 1057 e forintban állapítja meg.

(2) A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.
 
(3)  A  nemzetiségi  önkormányzat  címek  szerinti  működési  kiadásait
előirányzatonként a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza. 

(4)  A nemzetiségi  önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  mérlegét  a  költségvetési
határozat 3. melléklete tartalmazza.

Felelős: Rotár László Román NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint

Határozatról értesítést kap:
- Rotár László Román NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
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Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Van  négy  darab  határozati  javaslat  még,  amiről
beszélnünk kell.  Az általános  iskolának ebben az évben pénzeszközök kerültek  átadásra,  többek
között azzal a céllal, hogy Gyulára elmenjenek kirándulni. Az intézmény-vezető írt egy kérelmet,
miszerint technikai okokból ez a kirándulás nem jöhetett létre. Azt kérte, hogy ha nem is erre a célra,
hanem a karácsonyi rendezvény lebonyolítására fordíthassák ezt a 10.000,- Ft összeget. 

Rotár László elnök: Részemről nincs akadálya. Kinek mi a véleménye?

Popa György képviselő: Nem egy jelentős pénzösszegről van szó, biztosan jó helyre kerül. Én is
támogatom. 

Rotár László elnök: Rendben, kérem, hogy szavazzunk erről.  

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

34/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola kérelme

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015.
(IV.  28.)  számú  határozatában  a  Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola
tanulóinak  a  gyulai  kirándulásához  céljelleggel  nyújtott  támogatásról  hozott
határozatát módosítja akként, hogy az intézmény kérelmét elfogadva hozzájárul a
támogatási összeg karácsonyi rendezvényre történő felhasználásához. 

Felelős: Rotár László Román NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint

Határozatról értesítést kap:
Református Általános Iskola igazgatója
Rotár László Román NÖ elnöke
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü. csoportvezető

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: A  következő  beszámolót  szintén  az  iskola  írta,
miszerint tartanak román nyelvi órákat, foglalkoztatásokat. Erről kaptunk egy beszámolót, amiben
leírják, hogy pontosan miket lát el az iskola pontosan. (Ismerteti a beszámolót)

Rotár  László  elnök: Rendben,  köszönjük  szépen.  Kérem  a  testületet,  hogy  fogadjuk  el  a
beszámolót. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

35/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy:  A  Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  román  jellegű  foglalkoztatásairól
készült beszámolójának elfogadása

H A T Á R O Z A T
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Magyarcsanád  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  román  jellegű  foglalkoztatásairól
készült  beszámolóját  megtárgyalta,  és  azt  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező
beszámoló szerint elfogadja. 

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

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Az iskola  következő beszámolója  egy rendezvény
lebonyolításáról  szól.  A  beszámoló  tartalmazza,  hogy  a  kapott  pénzből  milyen  felszereléseket
vásároltak. (ismerteti a beszámolót). A beszámoló erről szól, és köszönik szépen a támogatást. 

Rotár  László  elnök: Rendben,  köszönjük  szépen.  Kérem  a  testületet,  hogy  fogadjuk  el  a
beszámolót. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

36/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy:  A Magyarcsanádi Református Általános Iskola rendezvény lebonyolításához kapott
támogatásáról szóló beszámolójának elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  részére  a  gyulai  kirándulás
lebonyolításához  biztosított  10.000,-Ft  összeg felhasználásáról szóló  beszámolóját
megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint elfogadja. 

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

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Van mégy egy beszámoló.  Ez a zánkai kirándulást
tartalmazza. A beszámoló mellékletét képezik a kiránduláson készült fényképek, és a gyerekek által
írt beszámoló.

Rotár  László  elnök: Rendben,  köszönjük  szépen.  Kérem  a  testületet,  hogy  fogadjuk  el  a
beszámolót. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

37/2015. (XII. 03.)  Román NÖ. határozat
Tárgy:  A  Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola  zánkai  kirándulásról  szóló
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beszámolója

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola zánkai kirándulásról szóló beszámolóját
megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint elfogadja. 

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

Rotár  László  elnök: Köszönjük  szépen.  A  kitűzött  napirendi  pontokat  megtárgyaltuk.  Van-e
valakinek kérdése, javaslata?

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Ma  kaptunk  a  Kormányhivataltól  egy  levelet,  melyet  a
nemzetiségi  önkormányzatok  elnökeinek,  illetve  a  jegyzőnek  címeztek.  Arról  tájékoztatják  a
képviselő-testületeket, hogy a jövő évi támogatásnak mi az alapja. Itt leírják, hogy a feladatalapú
költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, aki legalább 4 képviselő-
testületi ülést tart, valamint legalább egy közmeghallgatást és az ezekről készült jegyzőkönyveket 15
napon  belül,  de  legkésőbb  a  következő  év  január  15-ig  benyújtja  a  Nemzeti  Jogtár  felületén
elektronikusan a Kormányhivatal felé.. E határidő mulasztása jogvesztő. 

Rotár László elnök: Köszönjük szépen. Ezeket mi teljesítettük. Van-e valakinek kérdése, javaslata?
Mivel nincs több hozzászólás, megállapítom, hogy a napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm a
megjelenést, és az ülést 13 óra 55 perckor bezárom.

k.m.f.

        Rotár László  Popa György 
              elnök                jegyzőkönyv hitelesítő
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