Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000 Fax: 68/536-331
4/2011.___________________________________________

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. május 4-én 15 órakor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak:

Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné
Tóth Jánosné képviselők

Jelen vannak még : dr. Sódar Mária jegyző
Krucsai József polgármester
Gál Klára pénzügyi előadó
Kiszel Ferencné jkv. Vezető
Bali Béláné elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy valamennyi képviselő
jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Jánosné képviselőt
javasolom.
Kérem, aki a kiküldött napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyével
egyetért, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselők a javasolt napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyével
egyhangúlag egyetértettek.
1.Napirendi pont: Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bali Béláné elnök
Bali Béláné elnök: Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra
javaslom. Ha valakinek van kérdése, azt tegye fel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Bali Béláné elnök: Kérem a kisebbségi önkormányzat tagjai, aki az önkormányzat 2010.évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakkal egyetért, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2011.(V.4.)MRKÖ határozat:
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Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesbodzás
Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Bali Béláné elnök
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: Bejelentések
Bali Béláné elnök: A Római Katolikus Plébánia a medgyesbodzási templom felújításához kér
segítséget. Kérem a képviselő-testület tagjait mondják el véleményüket.
Jepure János elnök helyettes: 10.000 Ft összegű támogatást javaslok.
Tóth Jánosné képviselő: A javaslattal egyetértek.
Bali Béláné elnök: Megkérem a kisebbségi önkormányzat tagjait, aki egyetért azzal, hogy
Román Kisebbségi Önkormányzat a medgyesbodzási templom felújításához 10.000 Ft
összegű támogatást állapítson meg, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2011.(V.4.) MRKÖ határozat:
Medgyesbodzás Község Román települési Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesbodzási templom
felújításához 10.000 Ft összegű támogatást állapít meg.
Felhatalmazza az elnököt, hogy az összeg átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Bali Béláné elnök
Határidő: értelem szerint

Jepure János elnök helyettes: A gábortelepi falunaphoz mi is szeretnénk hozzájárulni,
hogyan tegyük?
Krucsai József polgármester: Minden támogatást örömmel fogadunk, akár anyagi, akár
valamilyen program.
Jepure János elnök helyettes: Medgyesegyházán az iskolában tanulnak románul a gyerekek,
ők felléphetnének valamilyen műsorral.
Tóth Jánosné képviselő: Mese, vers nem lenne jó, mert nem érvényesül a szabadtéri
rendezvényen, inkább tánc kellene.
Dr. Sódar Mária jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy elsősorban a román
kultúrát népszerűsítő programokra lehet pénzt felhasználni Javasolnám például egy kiállítás
megrendezését.
Bali Béláné elnök kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Román
Kisebbségi Önkormányzat a gábortelepi falunap szervezésében a román kultúra
népszerűsítése érdekében aktívan közreműködik, azt kézfelnyújtással szavazza meg.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2011.(V.4.) MRKÖ határozat:
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz a gábortelepi
falunap szervezésében a román kultúra népszerűsítése
érdekében aktívan közreműködik.
Felelős: Bali Béláné elnök
Határidő: folyamatos
Tóth Jánosné képviselő: Volt róla szó, hogy gyermeknapra támogatjuk az óvodásokat, de
még nem jelezték, hogy mit szeretnének. Én megkeresem az óvodát és megtudom, hogy mi
lenne jó a gyermeknapra.
Jepure János elnök helyettes: Sikerült-e már felvenni a kapcsolatot romániai településsel, a
testvér települési kapcsolat kiépítéséhez.
Bali Béláné elnök: Sajnos még nem sikerült, de próbálkozom, kértem segítséget a
szövetségtől, de eddig még nem sikerült lépni.
dr. Sódar Mária: Talán az is járható út lenne, ha interneten keresnénk egy hasonló települést
mint a miénk és megkeresnénk őket, talán így találhatnánk.

Több kérdés és hozzászólás hiányában Bali Béláné elnök az ülést 15. 40 perckor
berekesztette.

Kmf.

Bali Béláné
Elnök

Tóth Jánosné
jkv. hitelesítő
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