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Iktató szám: NAG/17-44/2019. 

 

NAGYLAKI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 2019. OKTÓBER 25-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ 

ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a román nemzetiségi választás 

végleges eredményéről 

Előadó: Pápay Endréné HVB elnök 

 

2. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele 

Előadó: Pápay Endréné HVB elnök 

 

3. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Takács Gabriella Eszter korelnök 

 

4. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

5. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartására és ellenőrzésére két tag kijelölése 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

6. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

7. Nagylak Község Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

8. Román Nemzetiségi Önkormányzat Nagylak által a „Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása” című pályázat benyújtása  

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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HATÁROZAT 

 

 

 

18/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 

 

19/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

 

Napirend elfogadása 

 

 

 

20/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

 

Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

megalakulása 

 

 

21/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

1.  

2. Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének megválasztása 

 

 

22/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

1.  

2. Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztása 

 

 

 

23/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

 

Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselői 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására 

és ellenőrzésére két tag kijelölése 

 

 

24/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

1.  

2. Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

 

 

25/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

1.  

2. Nagylak Község Önkormányzattal 

megkötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 

 

 

26/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

 

a „Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2019. évi költségvetési 

támogatása” című pályázat benyújtása 

 

 

27/2019.(X.25.) R.N.Ö. 

 

„Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2019. évi költségvetési 

támogatása” című pályázat benyújtása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

október 25-én 10.00 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 

14.) nagytermében megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Kovacsik Patrik Dániel 

Takács Gabriella Eszter 

Vetró Róbert János 

 

 

Meghívottak: Pápay Endréné HVB. elnök, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottak közül megjelent: Pápay Endréné HVB. elnök, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, 

Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 

 

Takács Gabriella Eszter korelnök: Köszöntöm a Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat alakuló ülésén megjelenteket, Pápay Endréné HVB elnököt, Izsákné Hetényi 

Valéria jegyző asszonyt, a hivatal munkatársát és vendégeinket.  Megállapítom, hogy a 3 fő 

megválasztott képviselő közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovacsik Patrik Dánielt javasolom. Megkérdezem, vállalja-e? 

 

Kovacsik Patrik Dániel képviselő: Igen, vállalom. 

 

 

Takács Gabriella Eszter korelnök: Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

18/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 

október 25.-i alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovacsik Patrik Dánielt 

jelölte ki. 

 

Felelős: Takács Gabriella Eszter korelnök 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap:  

- Takács Gabriella Eszter korelnök 

- Kovacsik Patrik Dániel képviselő 
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Takács Gabriella Eszter korelnök: Az alakuló ülés anyagának tárgyalását a meghívóban 

kiküldöttek szerint javasolom elfogadásra. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a 

napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a 

napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

19/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 

október 25.-i alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a román nemzetiségi 

választás végleges eredményéről 

Előadó: Pápay Endréné HVB elnök 

 

2. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele 

Előadó: Pápay Endréné HVB elnök 

 

3. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Takács Gabriella Eszter korelnök 

 

4. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

5. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére két tag kijelölése 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

6. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

7. Nagylak Község Önkormányzattal megkötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

8. Román Nemzetiségi Önkormányzat Nagylak által a „Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása” című pályázat 

benyújtása  

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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1.sz. n a p i r e n d: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a román 

nemzetiségi választás végleges eredményéről  

 

Takács Gabriella korelnök: Felkérem Pápay Endrénét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a 2019. évi települési román nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 

végleges eredményét.  

 

Pápay Endréné HVB elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat alakuló 

ülésének résztvevőit. Engedjék meg, hogy a HVB elnökeként ismertessem a 2019. október 

13-án megtartott választás eredményét. 

Elöljárójában szeretném elmondani, hogy a szavazatszámláló bizottság maradéktalanul 

gondoskodott a szavazás törvényes lebonyolításáról, a szavazatok megszámlálásáról az 

eredmény pontos megállapításáról és továbbításáról. 

A HVB megállapította, hogy a román nemzetiségi választás eredményes volt. A 

névjegyzékben szereplő 64 választópolgár közül szavazóként megjelentek száma 50 volt. Az 

érvényes szavazólapok száma 48.  

A jelöltekre leadott szavazatok száma a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint a következő: 

Takács Gabriella Eszter  34 

Vetró Róbert János  38 

Kovacsik Patrik Dániel 36 

A HVB és a magam nevében gratulálok, jó egészséget és eredményes munkát kívánok.  

 

2.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Pápay Endréné HVB elnök: Kérem a jelenlévőket álljanak fel, a képviselő-testület tagjai az 

eskü szövegét mondják utánam: 

 

„Én (eskütevő neve), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti (nemzetiség 

megjelölése) román nemzeti közösség tagja esküszöm, (fogadom) hogy képviselői tisztségem 

ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat 

megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, 

lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel (nemzetiség megjelölése) a román 

nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk 

megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 

 

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Esküokmány aláírása, megbízó levelek átadása. 

 

Takács Gabriella korelnök: Köszönöm Pápay Endrénének a tájékoztatást. Kérem a 

testületet, hogy határozatban mondja ki a megalakulását.  

 

20/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

megalakulása 

 

H a t á r o z a t 

 

A 2019. október 13. napján tartott települési Nemzetiségi Önkormányzati 

választás eredményeként mandátumhoz jutott képviselők az alábbiak szerint 
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megalakítják a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületét. 

 

 

Takács Gabriella Eszter képviselő  

 Vetró Róbert János képviselő   

Kovacsik Patrik Dániel képviselő  

 

Felelős: Takács Gabriella korelnök 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 

 

3.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

megválasztása 

 

Takács Gabriella korelnök: A Nemzetiségek jogairól szóló 20111. évi CLXXIX. törvény 

105. § (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a települési nemzetiségi önkormányzat 

testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, valamint az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az alakuló ülés akkor 

tekinthető megtartottnak, ha a tisztségviselők, de legalább az elnök megválasztásra került.  

Az elnök személyére Vetró Róbert János képviselőt javasolom. Van-e valakinek más 

javaslata. Nincs. 

 

Megkérdezem Vetró Róbert János képviselőt, elfogadja-e a jelölést? 

 

Vetró Róbert János képviselő: Köszönöm a megtisztelő javaslatot, elvállalom a Román 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztségét.  

 

Takács Gabriella korelnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke Vetró Róbert János legyen, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Vetró Róbert Jánost 

 

a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztotta. 

Az elnök feladatait a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

105. § (1) bekezdése alapján társadalmi megbízatásban látja el. 

 

Felelős: Takács Gabriella korelnök 



7 
 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Vetró Róbert János elnök 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 

 

Takács Gabriella korelnök: Köszöntöm a települési nemzetiségi önkormányzat újonnan 

megválasztott elnökét, munkájához sok sikert kívánok, a továbbiakban átadom az ülés 

vezetését Vetró Róbert  János elnöknek. 

 

 

4.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztása 

 

Vetró Róbert János elnök: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy elnökké választottak. A 

Nemzetiségek jogairól szóló 20111. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján az 

alakuló ülésen a települési nemzetiségi önkormányzat testülete a tagjai közül az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. 

 

Javasolom, hogy elnökhelyettesnek Kovacsik Patrik Dánielt válassza meg a képviselő-

testület. 

Kérdezem, van-e valakinek más javaslata az elnökhelyettes személyére? Nincs. 

 

Kérdezem Kovacsik Patrik Dánielt, elfogadja-e a jelölést? 

 

Kovacsik Patrik Dániel képviselő: Köszönöm a megtisztelő javaslatot, elvállalom a Román 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesi tisztségét. 

 

Vetró Róbert János elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettese Kovacsik Patrik Dániel legyen, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Kovacsik Patrik Dánielt 

 

a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztotta. 

Az elnökhelyettes feladatait, a Nemzetiségek jogairól szóló 20111. évi 

CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján társadalmi megbízatásban látja 

el. 

 

Felelős: Vetró Róbert János elnök  

Határidő: azonnal 
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Határozatról értesítést kap: 

- Kovacsik Patrik Dániel elnökhelyettes 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 

5.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére két tag kijelölése 

 

Vetró Róbert János elnök: A Nemzetiségek jogairól szóló 20111. évi CLXXIX. törvény 

103. § (1) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától 

számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 31. napjáig a törvény 2. 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának, vagy 

élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. Ugyanezen paragrafus (3) 

bekezdése szerint a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 

bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartására Kovacsik Patrik Dániel és Takács Gabriella képviselőket javasolom. Aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartására és ellenőrzésére két tag kijelölése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére 

 

Kovacsik Patrik Dánielt 

 

és 

 

Takács Gabriellát 

 

jelöli ki. 

 

Felelős: Vetró Róbert János elnök  

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Vetró Róbert János elnök 

- Kovacsik Patrik Dániel képviselő 

- Takács Gabriella képviselő 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 

 

6.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása  
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Vetró Róbert János elnök: A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. 

§-a szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - át nem ruházható 

hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így a 

szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három hónapon belül, 

továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül.  

 

Két határozat elfogadása szükséges. Aki az 1. számú határozattal a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésével egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2019.(V.20.) határozat hatályon kívül helyezése 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2019. (V.24.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Vetró Róbert János elnök 

      Határidő: azonnal, értelem szerint  

 

 

 

Vetró Róbert János elnök: Kérem, aki egyetért a Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 

Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja, mely a jóváhagyást követő napon lép 

hatályba. 

 

Felelős: Vetró Róbert János elnök 

      Határidő: azonnal, értelem szerint  

 

7. sz.n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzattal megkötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
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Vetró Róbert János elnök: A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 

önkormányzatok a nemzetiségi önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásának részletes szabályait a törvény szerinti Együttműködési Megállapodásban rendezik. 

Nagylak község esetében a román önkormányzattal releváns ilyen megállapodás megkötése, 

mivel a településen román nemzetiségi önkormányzat működik.  A nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése (továbbiakban Nek. tv.) alapján a 

megállapodásokat január 31-ig felül kell vizsgálni, vagy a választást követő alakuló ülést után 

30 napon belül.  

 

Kérem, aki egyetért a Nagylak Község Önkormányzattal megkötött Együttműködési 

Megállapodás elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylak Község Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás 

elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak 

Község Önkormányzatával a 30/2018. (XII. 27). számú határozattal elfogadott 

és megkötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és hatályon kívül 

helyezi, egyidejűleg az 

 előterjesztés mellékletét képező megállapodást elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás megkötésére.  

 

Felelős: elnök, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesítést kap:  

- elnök 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

- Popovics Krisztián pü csoportvezető 

- Kolozsvári Rozália polgármester  

 

 

8. sz.n a p i r e n d: Román Nemzetiségi Önkormányzat Nagylak által a „Nemzetiségi 

kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása” című pályázat 

benyújtása  

 

Vetró Róbert János elnök: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (továbbiakban BGA Zrt) által a 

2019-as évben nyílt pályázati felhívás került kiadásra a „Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” tárgyban.  

 

A pályázati felhívásban foglaltak szerint a pályázat célja a nemzetiségi törvény hatálya alá 

tartozó magyarországi nemzetiségek (így a román is) kulturális hagyományainak, tárgyi és 

szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó 

tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175137#sid256
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egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 

meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 1. 

 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. január 1 – 

2020. december 31. 

 

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában 

történik. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. 

 

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint. Az elnyerhető támogatás 

összegének felső határa 1.500.000,- forint. 

 

Ugyanakkor a pályázat benyújtásának alapfeltétele a 3.000 Ft összegű pályázati díj igazolt 

megfizetése. 

 

 

Vetró Róbert János elnök: Kérem, aki egyetért pályázat benyújtásával, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2019. (X.25.) R.N.Ö. 

Tárgy: „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása” 

című pályázat benyújtása  

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” 

pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges 3.000,-Ft összegű pályázati díjat a 

nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt minden, a pályázat sikeréhez 

szükséges dokumentum aláírására és intézkedés megtételére. 

 

Felelős: 

− elnök, 

− Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 

Határidő: 

− azonnal, értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

− elnök 

− Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
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Vetró Róbert János elnök: Az alakuló ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, 

megköszönöm a részvételt, az ülést berekesztem. 11.00 órakor 

  

 

k.m.f. 

 

 

 Vetró Róbert János  Kovacsik Patrik Dániel 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

           

 

 

   


