
2015. évi MROÖ Közgyűlési határozatok 

2015. január 20. 

1./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen - egyhangú szavazattal  

úgy döntött, hogy Sajti Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

2./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen - egyhangú szavazattal 

Dr. Ruzsa Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

3./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen - egyhangú szavazattal 

Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

4./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

A MROÖ közgyűlése  

14 igen - egyhangú szavazattal 

a mai ülés napirendjét a módosításokkal együtt az alábbiak szerint elfogadta: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat áttekintése és elfogadása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 



3. Az MROÖ elnökhelyettes megválasztása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

4. Az MROÖ tanácsnokainak megválasztása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

5. Az MROÖ bizottságainak megválasztása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

6. Tiszteletdíjak megállapítása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

7. Az MROÖ Hivatalvezetői munkakőr betöltésére pályázat kiírása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

8. Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ igazgatói munkakör betöltésére 

pályázat kiírása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

9. Az MROÖ 2015. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

10. Egyebek 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

5./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen - egyhangú szavazattal 

úgy döntött, hogy a két ülés között történt eseményekről szóló írásos beszámolót az elnök 

által tett szóbeli kiegészítéssel együtt a határozathoz csatolt I. sz. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

6./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal 

úgy döntött, hogy a MROÖ Szervezeti és Működési Szabályzatát a II. sz. melléklet szerint és 

az elfogadott módosítási javaslatokkal együtt elfogadja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



7./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen  0 nem   4  tartózkodás szavazattal  

Finna Sándor képviselőt választja meg az Országos Román Önkormányzat 

elnökhelyettesének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

8./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Borbély Erika képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Oktatási Tanácsnokának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

9./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Tát Margit képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Külkapcsolati Tanácsnokának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

10./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Vetróné Negreu Marianna képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága elnökének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



11./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

Borbély Erika képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Pénzügyi Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

12./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Bartha Lászlónét megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Pénzügyi Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

13./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Tát Margit képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Pénzügyi Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

14./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

Krizsán Gábort megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Pénzügyi 

Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



15./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Szilágyi Lászlóné képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Oktatási Bizottsága elnökének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

16./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

Czeglédiné dr. Gurzó Mária képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Oktatási Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

17./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

dr. Olteanu Floreat megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Oktatási Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

18./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Netye Bertold képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Oktatási Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



19./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Dr. Csotye Jánosnét megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Oktatási Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

20./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Petrusánné Patka Mária képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága elnökének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

Juhász Tibor elnök javaslatot tett a Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottság 

tagjaira, majd szavazást rendelt el. Tagoknak javasolta Árgyelán Elvirát, Negrea Dánielt, 

Zombai Károlynét és Rossu Odettet.  

21./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Árgyelán Elvíra képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

22./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen  0 nem   0  tartózkodás szavazattal  

Negrea Dánielt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Kultúráért 

és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



23./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen  0 nem   0  tartózkodás szavazattal  

Zombai Károlyné képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

24./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen  0 nem   0  tartózkodás szavazattal  

Rossu Odettet megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Kultúráért 

és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

25./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Dr. Csotye János képviselőt választja meg a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Civil- és Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottsága elnökének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

26./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Netye Bertold képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Civil- és Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



27./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

Finna Sándor képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Civil- és Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

28./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

Kovács Zsoltnét megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Civil- és 

Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

29./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

Ruzsa Róbertet megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Civil- és 

Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

30./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

Dr. Ruzsa György képviselőt megválasztja a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Média Bizottsága elnökének. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



31./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

Rokszin Tibort megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Média 

Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

32./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

Patkás Györgyöt megválasztja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Média 

Bizottsága tagjának. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

33./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy az országos önkormányzat elnöke a feladatait főállásban látja el, az elnök 

részére költségáltalányt állapít meg megválasztása napjától az MROÖ Közgyűlése. 

Erre való tekintettel az elnök költségáltalánya bruttó fizetésének 30 százaléka azaz 115.950 

Forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Finna Sándor elnökhelyettes 

34./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen  0 nem   3  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy az elnökhelyettes a feladatait társadalmi megbízatásban látja el, melyre 

vonatkozóan a tiszteletdíjat az MROÖ Közgyűlése a Njtv. 110. § (2) bekezdése alapján 

állapítja meg, megválasztásának napjával kezdődően. 

Erre való tekintettel az elnökhelyettes bruttó 154.600 forintban részesül, amely a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap négyszerese. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



35./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy az országos önkormányzat elnökhelyettese a feladatait társadalmi 

megbízatásban látja el, az elnökhelyettes részére költségáltalányt állapít meg 

megválasztásának napjától az MROÖ Közgyűlése. 

Erre való tekintettel az elnökhelyettes költségáltalánya bruttó fizetésének 20 százaléka azaz 

30.920 Forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

36./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy az Oktatási Tanácsnok tiszteletdíjban részesül, melyet az MROÖ 

Közgyűlése megválasztásának napjával kezdődően állapítja meg. 

Erre tekintettel az Oktatási tanácsnok bruttó 115.950 forintban részesül, amely a  mindenkori 

köztisztviselői illetményalap háromszorosa. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

37./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

14 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy a Külkapcsolati Tanácsnok tiszteletdíjban részesül, melyet az MROÖ 

Közgyűlése megválasztásának napjával kezdődően állapítja meg. 

Erre tekintettel a Külkapcsolati tanácsnok bruttó 115.950 forintban részesül, amely a  

mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 



38./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy az MROÖ Közgyűlése bizottsági elnökei részére, az MROÖ Közgyűlése 

tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke havi bruttó 77.300 forint, amely a köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

39./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy az MROÖ Közgyűlése bizottsági tagjai részére, az MROÖ Közgyűlése 

tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke havi bruttó húszezer forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

40./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy az MROÖ Közgyűlése bizottsági tagjai részére, az MROÖ Közgyűlése 

tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke havi bruttó húszezer forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

41./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy az MROÖ Közgyűlése tagjai részére, az MROÖ Közgyűlése tiszteletdíjat 

állapít meg, melynek mértéke havi bruttó tízezer forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



42./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

13 igen  0 nem   2  tartózkodás szavazattal  

döntött arról, hogy az MROÖ elnökének béren kívüli juttatásait az MROÖ Közgyűlése az 

alábbiak szerint határozza meg: 

- étkezési utalvány, havi nyolcezer forint;  

- SZÉP kártya évi 50.000 forint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

43./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pályázatot hirdet az 

Önkormányzati Hivatal hivatalvezetői munkakör betöltésére a VIII. sz. melléklet szerint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

44./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

döntött arról, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és 

Információs Központja igazgatói munkakörének betöltésére való pályázat kiírását, a február 

12-ei ülésen újból tárgyalni fogja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

45./2015.(I.20.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

15 igen - egyhangú szavazattal  

egyetért és elfogadja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi belső 

ellenőrzési tervét (X. sz. melléklet). 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



 

2015. február 12. 

 

46./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal  

úgy döntött, hogy Sajti Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

47./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

Netye Bertoldot jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

48./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

Borbély Erikát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

49./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

A MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

a mai ülés napirendjét a módosításokkal együtt az alábbiak szerint elfogadta: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

2. Vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos jelentések ismertetése és elfogadása. 

Előadó: Dr. Ruzsa György, elnök 

3. Az MROÖ és intézményei 2015. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 



4. Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ igazgatói munkakör betöltésére 

pályázat kiírása. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

5. A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezetői pályázatának kiírása. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

6. A MROÖ Hivatala Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

7. A nem főállású elnökhelyettes juttatásainak rendezése. 

Előadó: Juhász Tibor, elnök 

8. Egyebek 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

50./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

úgy döntött, hogy a két ülés között történt eseményekről szóló írásos beszámolót az elnök 

által tett szóbeli kiegészítéssel együtt a határozathoz csatolt I. sz. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

51./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

egyetért Dr. Ruzsa György vagyonnyilatkozatok kezelője által tett jelentés (II. sz. melléklet) 

ismertetésével. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 



52./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés bevételi főösszegét 1 241 204 E Ft-ban, azaz: 

Egymilliárd-kettőszáznegyvenegymillió kettőszáznégyezer forintban állapítja meg az 1a sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

53./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 1 241 204 E Ft-ban, azaz: 

Egymilliárd-kettőszáznegyvenegymillió kettőszáznégyezer forintban állapítja meg az 1 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

54./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat intézményei 2015. évi eredeti költségvetés bevételeit a 2a sz. mellékletben 

foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

55./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat intézményei 2015. évi eredeti költségvetés kiadásait a 2 sz. mellékletben 

foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



56./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés bevételeit a 4a sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

57./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés kiadásait a 4 sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

58./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 218 főben állapítja meg a 3 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

59./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

döntött arról, hogy az Önkormányzat és az intézmények az elfogadott költségvetésük bevételi 

és kiadási kiemelt előirányzatainak főösszegeit csak a Közgyűlés jóváhagyásával 

módosíthatják. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



60./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

döntött arról, hogy a Hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról 

kötelesek nyilvántartást vezetni. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

61./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

tudomásul vette, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és 

intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, 

visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

62./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

elfogadta, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi 

C. törvényben (XX. Fejezet 20. cím, 58. alcím, 5. jogcím ) szereplő, „A Magyarországi 

Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása” soron szereplő 

40.800 E Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: 

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központja: 31.300 E Ft 

M.R.O.Ö. Hivatala: 9.500 E Ft 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

63./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

tudomásul vette, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont 

költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



64./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 

Központjának a 2009. szeptember 22. napján módosított, 16/2003. (VII.31.) számú 

határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

A 14. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. Az intézményvezető megbízása: 

Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 

pályázat útján, öt évre bízza meg. A munkaviszony kezdetétől számítva három hónap 

próbaidőt kell kikötni. Az intézményvezetőt tartós akadályoztatása vagy a tisztség 

betöltetlensége esetén az intézmény kulturális referense teljes körűen helyettesíti azzal, hogy 

az intézmény munkavállalói feletti kinevezés vagy felmentés jogát nem gyakorolhatja.” 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: az igazgatói álláshely következő pályáztatása 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

65./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

9 igen  2 nem   1  tartózkodás szavazattal 

egyetért azzal, hogy ne kerüljön kiegészítésre Dr. Ruzsa Görgy képviselő által tett javaslattal, 

a Dokumentációs és Információs Központ igazgatói munkakörének betöltésére kiírandó 

pályázat (V. sz. melléklet). 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

66./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

9 igen  2 nem   1  tartózkodás szavazattal 

egyetért azzal, hogy a Dokumentációs és Információs Központ igazgatói munkakörének 

betöltésére pályázatot ír ki, az V. sz melléklet-ben foglaltak szerint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



67./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala 2009. június 27. napján, a 

19/2009. (VI.27.) sz. MROÖ határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése alapján módosítja: 

A Közgyűlés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala alapító okiratának 

módosítását az 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra:  

- 2015.02.20 – a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátására,  

 - a Hivatal munkatársainak átsorolása a törzskönyvi nyilvántartási eljárás befejeződését 

követően. 

Felelős: Kozma György Hivatalvezetőt helyettesítő 

68./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

12 igen - egyhangú szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala 2009. június 27. napján, a 

19/2009. (VI.27.) sz. MROÖ határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése alapján módosítja: 

A Közgyűlés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala alapító okiratát 

egységes szerkezetben a 2. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra:  

- 2015.02.20 – a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátására,  

 - a Hivatal munkatársainak átsorolása a törzskönyvi nyilvántartási eljárás befejeződését 

követően. 

Felelős: Kozma György Hivatalvezetőt helyettesítő 

69./2015.(II.12.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen  0 nem   1  tartózkodás szavazattal 

egyetért azzal, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) 

bekezdésében és a 110. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Finna 

Sándor társadalmi megbízatású elnökhelyettes részére 2015. január 20. napjától, 

megválasztásának napjától kezdődően az alábbi mértékű tiszteletdíjat állapítja meg: 

2015. január - február hó 154.600 Ft, 



2015. március hó 90.000 Ft, 

2015. április – május hó 154.600 Ft, 

2015. június hó 90.000 Ft, 

2015. július – augusztus hó 154.600 Ft, 

2015. szeptember hó 90.000 Ft, 

2015. október – november hó 154.600 Ft, 

2015. december hó 90.000 Ft. 

A Közgyűlés az elnökhelyettes részére költségátalányt nem állapít meg. 

A Közgyűlés a 34/2015. (I.20.)  sz. MROÖ közgyűlési határozatot, valamint a  35/2015. 

(I.20.)  sz. MROÖ közgyűlési határozatot egyidejűleg visszavonja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Kozma György Hivatalvezetőt helyettesítő 

2015. április 24. 

70./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

71./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

72./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Dr. Ruzsa Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



73./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az elnök kiegészítő javaslatával elfogadta a mai ülés napirendjét a következők szerint: 

1. Tájékozató a két ülés között történt eseményekről 

2. Képviselői összeférhetetlenség megszűntetése  

3. Bizottsági tag összeférhetetlenség megszűntetése 

4. Bizottsági külsős tag megválasztása 

5. Külsős bizottsági tagok eskütétele 

6. Az MROÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése 

7. MROÖ Hivatalvezető Megválasztása  

8. A Dokumentációs és Információs Központ Alapító Okiratának módosítása 

9. Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ igazgatójának megválasztása 

10. Az MROÖ elnökének költségtérítési módosítása 

11. Kormányhivatal törvényességi felhívása 

12. A Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola átszervezésének 

véleményezése 

13. Egyebek   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

74./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

75./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen - egyhangú szavazattal 

1.  A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.)  102. §  (4) bekezdése 

alapján tudomásul veszi, hogy Roxin Anna képviselő lemondott az országos nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatásáról, és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése alapján 

fennálló összeférhetetlenségét megszüntette. 

2. Az Njtv. 102. §  (1) bekezdés e) pontja alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a képviselői 

megbízatás 2015. március 18. napján megszűnt. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



76./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen - egyhangú szavazattal 

1.  A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.)  102. §  (4) bekezdése 

alapján tudomásul veszi, hogy Bálint István képviselő lemondott az országos nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatásáról, és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése alapján 

fennálló összeférhetetlenségét megszüntette. 

2. Az Njtv. 102. §  (1) bekezdés e) pontja alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a képviselői 

megbízatás 2015. március 19. napján megszűnt. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

77./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

1. A Magyarországi Románok országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (4) bekezdése 

alapján tudomásul veszi, hogy Kovács Zsoltné az MROÖ Civil és Ifjúsági Kapcsolatokért 

Felelős Bizottságban betöltött tagságáról lemondott és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése 

alapján fennálló összeférhetetlenségét megszűntette. 

2. Az Njtv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a tagsági 

megbízatás 2015. március 18. napján megszűnt.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

78./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint egészíti ki: 

„A II. fejezet az alábbi 8-10. pontokkal egészül ki: 

8. A közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatásköröket az SZMSZ 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

9. A közgyűlés által az elnökre átruházott hatásköröket az SZMSZ 5. számú melléklete 

tartalmazza. 



10. A bizottság elnöke és az elnök az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a közgyűlés 

következő ülésén tájékoztatja a közgyűlés tagjait.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

79./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igenszavazattal , 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 81/2014. (X.10) sz. 

MROÖ közgyűlési határozattal elfogadott, A Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatát az alábbi 12. ponttal 

egészíti ki: 

„12. A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt bruttó 5 millió Ft-ot meg nem haladó 

egyedi értékű ingatlan vagyon szerződésről, ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

gyakorlásáról, amennyiben rendelkezésre áll a költségvetésben erre elkülönített keret”. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

80./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

9 igen - 0 nem – 2 tartózkodás szavazattal 

az Njtv. 123. § (1) bekezdése alapján – az elnök javaslatára – Kozma György 5726 Méhkerék, 

Kossuth u. 116 szám alatti lakost nevezi ki három hónapos próbaidő kikötése mellett, 

határozatlan időre az Önkormányzati Hivatal vezetőjének. 

A hivatalvezető illetményét az 1-es fizetési fokozat szerint állapítja meg, 35 % 

illetménykiegészítés és 30 % vezetői illetménypótlék megállapítása mellett. A Közgyűlés 

mindezek alapján 236.344 Ft-ban állapítja meg. 

A hivatalvezető felsőfokú (C1) nyelvvizsga alapján nyelvpótlékra jogosult. 

A hivatalvezetőt megilleti az Önkormányzati Hivatal alkalmazottait megillető mértékű 

cafetéria juttatás. 

A közgyűlés kötelezi a hivatalvezetőt a közigazgatási szakvizsga két éven belüli 

megszerzésére. 

A közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a hivatalvezető kinevezési okmányát a döntésnek 

megfelelően készítse el és adja át. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 



81./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megbízza az elnököt, 

hogy a Közgyűlés és az Önkormányzati Hivatal jogszerű működésének biztosítása érdekében 

kössön megbízási szerződést a tevékenység jogi támogatás érdekében. A szerződés 

elkészítését követően az elnök  előterjeszti a közgyűlés számára áttekintésre.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

82./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú - szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 

Központjának alapító okirata módosításáról szóló 64/2015. (II.12.) sz. MROÖ közgyűlési 

határozatát visszavonja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

83./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú - szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 

Központjának a 17/2009. (VI.27.) sz. MROÖ közgyűlési határozattal módosított, 16/2003. 

(VII.31.) sz. MROÖ közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát az 1.sz. Melléklet 

szerint módosítja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

84./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú - szavazattal 

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 

Központjának  alapító okiratát  egységes szerkezetben elfogadja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



85./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellette 

 Vetróné Negreu Mariannt nem zárta ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

86./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen - 3 nem – 0 tartózkodás szavazattal 

a 2012. évi I. törvény alapján – az MROÖ Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős 

Bizottsága javaslatára – Vetróné Negreu Marianna, 6933 Nagylak, Maros u. 38. szám alatti 

lakost nevezi ki három hónapos próbaidő kikötése mellett, öt évre a Dokumentációs és 

Információs Központ igazgatójává. 

Az igazgató munkabérét 270.000 Ft összegben állapítja meg. 

Az igazgatót megilleti a Dokumentációs és Információs Központ alkalmazottait megillető 

mértékű cafetéria juttatás.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

87./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás  

Juhász Tibort nem zárta ki a döntéshozatalból 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

88./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen - egyhangú szavazattal 

a 33/2015. (I.20.)  sz. MROÖ közgyűlési határozatot visszavonja.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Kozma György hivatalvezető 

 

 



89./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen - egyhangú szavazattal 

megállapítja, hogy az Elnök megválasztása napjától illetményének 15 %-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Hegedűs Zsolt gazdasági vezető 

90./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

11 igen - egyhangú szavazattal 

elrendeli, hogy az elnök részére ne kerüljön kifizetésre költségtérítés mindaddig, amíg a 

költségtérítés túlfizetése nem kompenzálódott.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Hegedűs Zsolt gazdasági vezető 

91./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen - 0 nem – 3 tartózkodás szavazattal 

2015. április 1. naptól kezdődően az elnök illetményét 463.800 Ft összegben határozza meg.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Hegedűs Zsolt gazdasági vezető 

 

92./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás   

Finna Sándort nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

93./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás   

a Békés Megyei Kormányhivatal 2015. április 9. napján kelt törvényességi felhívását az 1. 

pont tekintetében elfogadja, a 2. pont tekintetében nem fogadja el.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



94./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen - 1 nem – 2 tartózkodás szavazattal 

a 69/2015. (II.12.) számú határozatát visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

Finna Sándor társadalmi megbízatású elnökhelyettes részére 2015. január 20. napjától, 

megválasztásának napjától kezdődően az alábbi mértékű tiszteletdíjat állapítja meg: 

2015. január – február  hó 134.000 Ft, 

2015. március hó 70.000 Ft, 

2015. április – május hó 134.000 Ft, 

2015. június hó 70.000 Ft, 

2015. július – augusztus hó 134.000 Ft, 

2015. szeptember hó 70.000 Ft, 

2015.október – november hó 134.000 Ft, 

2015. december hó 70.000 Ft. 

II. A közgyűlés megállapítja, hogy a társadalmi megbízatású elnökhelyettes 2015. január 20. 

napjától, megválasztásának napjától kezdődően költségtérítésre jogosult, tiszteletdíja 15 % -os 

mértékében.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök, Kozma György hivatalvezető 

95./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú - szavazattal 

megválasztotta Bágy Györgyöt az MROÖ Civil és Ifjúsági Kapcsolatokért Felelős Bizottság 

külsős tagjának 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

96./2015.(IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 nem - 3 igen - 0 tartózkodás szavazattal 

nem adja az egyetértését ahhoz, hogy a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános 

Iskola fenntartói joga átkerüljön Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 

Önkormányzathoz. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 



2015. május 6. 

97./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

98./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

99./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Netye Bertoldot jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

100./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

7 igen – 0 nem – 3 tartózkodás szavazattal 

elfogadta az alábbi napirendet: 

1. A Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola és a Méhkeréki 

Román Nemzetiségi Óvoda átvételi szándékának kinyilvánítása az MROÖ 

részéről. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



 

 

101./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy kezdeményezi az Emberi Erőforrások Minisztériumánál illetve a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű 

Általános Iskola fenntartói jogának átvételét a 2015/2016 tanévtől. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal  

Felelős: Juhász Tibor elnök 

102./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy kezdeményezi a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános 

Iskola működtetői feladatkör átvételét a 2015/2016 tanévtől Méhkerék Község Román 

Nemzetiségi Települési Önkormányzatától. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

103./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy kezdeményezi Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 

Önkormányzatánál a Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvételét a 

2015/2016 tanévtől. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

104./2015.(V.6.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ közgyűlése  

8 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy megbízza az elnököt, az oktatási intézmények fenntartói jogának 

átadásával/átvételével kapcsolatos eljárási folyamat elindítására illetve minden jogi 

nyilatkozat megtételére és a megállapodás megkötésére. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



2015. május 27. 

105./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

106./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

107./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Zombai Károlynét jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

108./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az elnök módosító javaslatával elfogadta a mai ülés napirendjét a következők szerint: 

14. Tájékozató a két ülés között történt eseményekről 

15. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2014. évi 

költségvetése módosításának ismertetése és elfogadása 

16. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2014. évi 

munkájáról szóló beszámoló ismertetése és elfogadása 

17. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2014. évi 

költségvetése teljesítésének (zárszámadás) ismertetése és elfogadása 

18. A „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolójának és 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása. 

19. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat intézményei 2015/16-os 

tanévben indítható iskolai osztályok és óvodai csoportok számának 

megtárgyalása 



20. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat intézményei alapító 

okiratainak módosítása 

21. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata képviselőinek bejelentése 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétellel kapcsolatban. 

22. Hivatalvezetői kinevezés módosítása 

23. Egyebek   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

109./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

110./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat a 2014. évi módosított költségvetés bevételi főösszegét 1 188 915 E Ft-ban, 

azaz: Egymilliárd – egyszáznyolcvannyolc-millió kilencszáztizenötezer forintban állapítja 

meg az 1a sz. mellékletben foglalt részletezettséggel 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

111./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat a 2014. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét 1 188 915 E Ft-ban, 

azaz: Egymilliárd – egyszáznyolcvannyolc-millió kilencszáztizenötezer forintban állapítja 

meg az 1 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



112./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014. évi módosított költségvetés bevételeit az 1 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

113./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014. évi módosított költségvetés kiadásait az 1 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

114./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat intézményei engedélyezett létszámát 216 főben állapítja meg az 1 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

115./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Czeglédiné Dr. Gurzó Máriát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



116./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Borbély Erikát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

117./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Szilágyi Lászlónét nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

118./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda által tett 2014. 

évi szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

119./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta az Eleki Román Általános Iskola által tett 2014. évi szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



120./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda által tett 2014. évi 

szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

121./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Közgyűlése elfogadta a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda által tett 2014. évi 

szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

122./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium által tett 2014. évi szöveges 

beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

123./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a Románvárosi Óvoda által tett 2014. évi szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 



124./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a MROÖ Dokumentációs és Információs Központja által tett 2014. évi szöveges 

beszámolót, azzal a feltétellel, hogy további kiegészítéseket kérnek a volt igazgatótól. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

125./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala által tett 2014. évi 

szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

126./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

 az önkormányzata 2014 évi zárszámadás összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 

1 359 086 E Ft-ban, azaz: Egymilliárd – háromszázötvenkilencmillió nyolcvanhat forintban 

állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

127./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az önkormányzata 2014 évi zárszámadás összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 

1 359 086 E Ft-ban, azaz: Egymilliárd – háromszázötvenkilencmillió nyolcvanhat forintban 

állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



128./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat 2014 évi konszolidált mérleget 683 652 E Ft, azaz: 

Hatszáznyolcvanhárommillió hatszázötvenkettőezer forint egyező eszköz-forrás végösszeggel 

fogadja el az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

129./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat  2014 évi konszolidált mérleg szerinti eredményét -45 811 E Ft, azaz: 

Mínusz Negyvenötmillió nyolcszáztizenegyezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléletben 

foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

130./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014 évi zárszámadás bevételeit a 2. sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

131./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014 évi zárszámadás kiadásait a 2. sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



132./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014 évi létszámát 223 főben állapítja meg a 2. sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

133./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2014 évi maradvány kimutatását a 3. sz. mellékletben 

foglalt részletezettséggel fogadja el azzal, hogy az intézmények szabad pénzmaradványa nem 

kerül elvonásra 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

134./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei összevont 2014 évi eszköz kimutatását a 4. sz. mellékletben 

foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy az Önkormányzat tartós részesedéseinek összege 500 E FT, 

amely a „Cronica” Kft üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett 

tőke összegét, így értékvesztés elszámolására nem került sor. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

135./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

tudomásul veszi, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és 

intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, 

visszafizetendő hitelei és kifizető kezesség vállalásai nincsenek.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



136./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

tudomásul veszi, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának összevont 

költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

137./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Közgyűlése elfogadja a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. által tett 2014. évi 

szöveges beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

138./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadja a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. 2014. évi gazdálkodásáról készült 

beszámolót az alábbi számadatokkal: 

Mérleg eszköz- forrás egyező végösszege: 1 598 E FT 

Adózás előtti eredmény          : - 700 E FT 

Adózott kötelezettség           :   - 

Adózott eredmény            : - 700 E FT 

Mérleg szerinti eredmény           : - 700 E FT 

A mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



139./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadja a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. 2015. évi üzleti tervét. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

140./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Czeglédiné Dr. Gurzó Máriát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

141./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Borbély Erikát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

142./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Szilágyi Lászlónét nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éci CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 

2015/16-os tanévben indítható, általa fenntartott közoktatási intézményekben az alábbiak 

szerint engedélyezi az indítható középiskolai osztályok számát: 

Intézmény Engedélyezett évfolyam Engedélyezett osztály 

„Nicolae Bălcescu” Román 

Gimnázium, Általános Iskola 

és Kollégium 

4 évfolyam 8 osztály 

 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

144./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éci CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 

2015/16-os tanévben indítható, általa fenntartott közoktatási intézményekben az alábbiak 

szerint engedélyezi az indítható általános iskolai osztályok számát: 

Intézmény Engedélyezett évfolyam Engedélyezett osztály 

„Nicolae 

Bălcescu” Román 

Gimnázium, 

Általános Iskola 

és Kollégium  

  

 

8 évfolyam  

- az 1-3 évfolyamon  

- a 4-8 évfolyamokon  

11 osztály  

- 2-2 osztály  

- 1-1 osztály 

Kétegyházi Román 

Nemzetiségi Általános Iskola 

és Óvoda 

8 évfolyam  

- felső tagozat 4 évfolyamon  

- alsó tagozaton 4 

évfolyamon  

8 osztály  

- 4 osztály  

- 4 osztály  

Eleki Román Általános Iskola  

 

8 évfolyam  

- 1-4 évfolyamokon  

- 5-6 évfolyamokon  

- 7-8 évfolyamokon  

8 osztály  

- 4 osztály  

- 2 osztály, 1 tanulócsoport  

- 2 osztály, 1 tanulócsoport  

„Magdu Lucian” Román 

Általános Iskola és Óvoda  

8 évfolyam  

 

8 osztály 

Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 

Körösszakál, Piac tér 3.  

8 évfolyam  

8 osztály (1-8. osztály)  

7 tanulócsoport  

Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 

Bedő, Rákóczi u. 15.  

4 évfolyam  

4 osztály (1-4. osztály)  

2 tanulócsoport  



Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 

Körösnagyharsány, Rákóczi 

u. 42.  

4 évfolyam  

4 osztály (1-4. osztály)  

2 tanulócsoport  

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

145./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éci CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 

2015/16-os tanévben indítható, általa fenntartott közoktatási intézményekben az alábbiak 

szerint engedélyezi az indítható óvodai csoportok számát: 

Intézmény Engedélyezett csoportszám 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 

Iskola és óvoda  

3 csoport 

„Magdu Lucian” Román Általános Iskola és 

Óvoda 

2 csoport 

Bihar Román nemzetiségi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 

Körösszakál, Sas u. 1. 

2 csoport 

 Bedő, Rákóczi u. 11. 

1 csoport 

 Körösnagyharsány, Kossuth tér 6. 

1 csoport 

Románvárosi Óvoda (Gyula) 4 csoport 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

146./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éci CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 

2015/16-os tanévben indítható, általa fenntartott közoktatási intézményekben az alábbiak 

szerint engedélyezi az indítható kollégiumi csoportok számát: 

Intézmény Engedélyezett csoportok 

„Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium 

4 csoport 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 



147./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Czeglédiné Dr. Gurzó Máriát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

148./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Borbély Erikát nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

149./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

Szilágyi Lászlónét nem zárja ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

150./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 56./2014.(V.28.) sz. 

MROÖ Közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát az 1/a. sz. Melléklet szerint 

módosítja 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

 

 

 



151./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium alapító okiratát 

egységes szerkezetben 2/a. sz. Melléklet szerint fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

152./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 58./2014.(V.28.) sz. MROÖ Közgyűlési 

határozattal elfogadott alapító okiratát az 1/b. sz. Melléklet szerint módosítja 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

153./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát egységes szerkezetben 2/b. 

sz. Melléklet szerint fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

154./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 55./2014.(V.28.) sz. 

MROÖ Közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát az 1/c.sz. Melléklet szerint 

módosítja.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



155./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda  alapító okiratát 

egységes szerkezetben a 2/c. sz. melléklet szerint fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

156./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Eleki Román Általános Iskola 54./2014.(V.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozattal 

elfogadott alapító okiratát az 1/d. sz. Melléklet szerint módosítja.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

157./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Eleki Román Általános Iskola alapító okiratát egységes szerkezetben a 2/d. sz. melléklet 

szerint fogadja el.   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

158./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

az Eleki Román Általános Iskola 57./2014.(V.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozattal 

elfogadott alapító okiratát az 1/e. sz. Melléklet szerint módosítja.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



159./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Kétegyházi Román nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát egységes szerkezetben a 

2/e. sz. melléklet szerint fogadja el.   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

160./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a Románvárosi Óvoda  64./2014.(V.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozattal elfogadott alapító 

okiratát az 1/f. sz. Melléklet szerint módosítja.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

161./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a  Románvárosi Óvoda alapító okiratát egységes szerkezetben a 2/f. sz. melléklet szerint 

fogadja el.   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

162./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

megismerte és tudomásul vette 2015. május 27-ei MROÖ Közgyűlés ülésén résztvevő 

Képviselők által tett szóbeli bejelentést a köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtéről.   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



163./2015.(V.27.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

8 igen – egyhangú – szavazattal 

a 80/2015. (IV.24.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat második mondatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

„A hivatalvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Besorolási osztály: I. 

Besorolási fokozat: Tanácsos 

Fizetési fokozat: 4 

Kulcsszám: 1400030 

Illetménykiegészítésének mértéke: 35 % 

Vezetői illetménypótlékának mértéke: 30 %. 

A Közgyűlés mindezek alapján a hivatalvezető illetményét 242.530 Ft összegben határozza 

meg.” 

A határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a hivatalvezetőt érintő további munkáltatói 

intézkedéseket önállóan gyakorolja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

2015. június 30. 

164./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

165./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 



166./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy Dr. Ruzsa Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

167./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

a napirendi pontokat a módosításokkal együtt, az alábbiakat szerint fogadta el: 

1. Tájékozató a két ülés között történt eseményekről 

2. A „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda igazgatói munkakör 

megtárgyalása  

3. A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda igazgatói munkakör 

megtárgyalása 

4. A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói 

pályázatának kiírása 

5. Az MTVA műsorán szereplő magyarországi román nemzetiségi műsorok eddig 

meglévő film- és hanganyagok archiválásának a megtárgyalása 

6. A Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola és a Méhkeréki 

Román Nemzetiségi Óvoda fenntartói és működtetési jog átvételének 

újratárgyalása 

7. Egyebek   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

168./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



169./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 31. § (1) 

bekezdés d) pontja, 67. §  (1) és (3) bekezdései alapján 2015. augusztus 1. naptól 2020. július 

31. napjáig Olteanu Júlia 5700 Gyula, Réz J. u. 5. szám alatti lakost megbízza a Magdu 

Lucian Román Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Az intézményvezető illetményét bruttó 570.400,-Ft/hó összegben határozza meg. 

Az intézményvezető jogviszonyát érintő egyéb feltételek változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

FEOR szám: 1210 

A Közgyűlés megbízza az Elnököt, hogy az Njtv. 24. § (2) bekezdése alapján az 

intézményvezetői megbízáshoz – a megfelelő okiratok becsatolásával – kérje meg az oktatási 

miniszter egyetértését. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

170./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellette 

 Borbély Erikát nem zárta ki a döntéshozatalból  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

171./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 31. § (1) 

bekezdés d) pontja, 67. §  (1) és (3) bekezdései alapján 2015. augusztus 1. naptól 2020. július 

31. napjáig Borbély Erika Mária 4200 Hajdúszoboszló, Tessedik u. 22. szám alatti lakost 

megbízza a Kétegyházi Román Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői feladatainak 

ellátásával. 

Az intézményvezető illetményét bruttó 532.400,-Ft/hó összegben határozza meg. 

Az intézményvezető jogviszonyát érintő további feltételek változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

FEOR szám: 1210 

A Közgyűlés megbízza az Elnököt, hogy az Njtv. 24. § (2) bekezdése alapján az 

intézményvezetői megbízáshoz – a megfelelő okiratok becsatolásával – kérje meg az oktatási 

miniszter egyetértését. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



172./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 67. §-a alapján 

pályázatot ír ki a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezetői feladatainak ellátására, a kiegészített mellékletben foglaltak szerint. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

173./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

felhatalmazza az elnököt, hogy a magyarországi román film- és hanganyag archiválásával 

kapcsolatosan kezdje meg az előkészületeket, illetve az MTVA vezérigazgatójával való 

találkozó előtt, kérje ki az illetékes szakemberek véleményét.   

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök30 

 

174./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

9 igen – 1 nem – 1 tartózkodás  szavazattal 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (1) bekezdése, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdése alapján kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola 

köznevelési intézmény fenntartói jogát át kívánja venni a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ, mint állami fenntartótól a 2016/2017-es tanévtől kezdődően, illetve a köznevelési 

intézmény működtetési jogát ugyanezen időponttól át kívánja venni Méhkerék Község Román 

Nemzetiségi Települési Önkormányzatától. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy szerezze be az érintett intézmény 

iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének) és 

diákönkormányzatának véleményét a fenntartói és működtetési jog átvételével kapcsolatban.  

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy kezdeményezze az általános iskola alkalmazotti 

közössége véleményének kikérést is. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy szerezze be  Méhkerék Község Román 

Nemzetiségi Települési Önkormányzatának véleményét a fenntartói és működtetési jog 

átvételével kapcsolatban. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a vélemények beérkezését követően, legkésőbb 

2015. november 31. napjáig terjesszen elő előterjesztést a fenntartói jognak a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, mint állami fenntartótól, valamint a működtetési jognak 



Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzatától történő átvételére, a 

2016/2017-es tanévtől kezdődően. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

175./2015.(VI.30.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

9 igen – 0 nem – 2 tartózkodás  szavazattal 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (4) bekezdése, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdése alapján kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy a Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda köznevelési intézmény 

fenntartói jogát át kívánja venni a Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 

Önkormányzata, mint fenntartótól a 2016/2017-es tanévtől kezdődően. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy szerezze be az érintett intézmény 

iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének) véleményét a 

fenntartói jog átvételével kapcsolatban. 

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy kezdeményezze az óvoda alkalmazotti 

közössége véleményének kikérést is. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy szerezze be  Méhkerék Község Román 

Nemzetiségi Települési Önkormányzatának véleményét a fenntartói jog átvételével 

kapcsolatban. 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a vélemények beérkezését követően, legkésőbb 

2015. november 31. napjáig terjesszen elő előterjesztést a fenntartói jognak a Méhkerék 

Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzata, mint fenntartótól, a 2016/2017-es 

tanévtől kezdődően. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: értelem szerint 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

2015. augusztus 31 

176./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



177./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

178./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Dr. Ruzsa Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

179./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta az alábbi napirendet: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. 

2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi 

költségvetése módosításának ismertetése és elfogadása 

3. A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói 

pályázatának elbírálása 

4. A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

180./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – egyhangú – szavazattal 

az elnök által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről szóló beszámolót. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 



181./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

182./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat a 2015. évi módosított költségvetés bevételi főösszegét 1 346 336 E Ft-ban 

állapítja meg az 1a sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

183./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat a 2015. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét 1 346 336 E Ft-ban 

állapítja meg az 1 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

184./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat intézményei 2015. évi módosított költségvetés bevételeit a 2a sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

185./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat intézményei 2015. évi módosított költségvetés kiadásait a 2 sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



186./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetés bevételeit a 4a sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

187./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetés kiadásait a 4 sz. mellékletben foglalt 

részletezettséggel fogadja el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

188./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 224 főben állapítja meg a 3. sz. 

mellékletben foglalt részletezettséggel. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

189./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi módosított költségvetés kiadásainak ütemezését az 

5. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

190./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 
a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat intézményei 2015. évi módosított költségvetés bevételeinek ütemezését az 

5a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



191./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi módosított költségvetés bevételeinek ütemezését a 

6a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

192./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

 úgy döntött, hogy az Önkormányzat és az intézmények az elfogadott költségvetésük bevételi 

és kiadási kiemelt előirányzatainak főösszegét csak a Közgyűlés jóváhagyásával 

módosíthatják.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

193./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

 úgy döntött, hogy a Hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról 

kötelesek nyilvántartást vezetni. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

194./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

 megállapította, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és 

intézményeinek több évre kiható felhalmozódási kiadásai, kötelezettségvállalásai, 

visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 



195./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

a 2014. évi C. törvényben (XX. Fejezet 20. cím, 5. jogcím) szereplő, „A Magyarországi 

Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása” soron szereplő 

40.800 E Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: 

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központja: 33.300 E Ft 

M.R.O.Ö. Hivatala: 7.500 E Ft 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

196./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú – szavazattal 

megállapította, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont 

költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

197./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

1 igen – 7 nem – 3 tartózkodás szavazattal 

fogadja el Kozma János György pályázatát és dönt arról, hogy igazgatónak nevezzék ki a 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodában.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

198./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – 0 nem – 1 tartózkodás  – szavazattal 

úgy döntött, hogy Szilágyi Lászlónét bízza meg az igazgatói feladatok ellátására, illetve 

felhatalmazza az elnököt, hogy járjon el a megbízatás jóváhagyása érdekében.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 



199./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

11 igen – egyhangú 

úgy döntött, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 2015. július 15. napján kelt törvényességi 

felhívását elfogadja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

200./2015.(VIII.31.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

10 igen – 0 nem – 1 tartózkodás szavazattal 

úgy döntött, hogy a  69/2015. (II.12.) sz. MROÖ határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

Finna Sándor társadalmi megbízatású elnökhelyettes részére 2015. január 20. naptól, 

megválasztásának napjától kezdődően havi 90.000 Ft mértékű tiszteletdíjat állapít meg. 

A Közgyűlés a 94/2015. (IV.24.) sz. MROÖ határozatot egyidejűleg visszavonja. 

A Közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos elszámolási 

feladatokat végezze el. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

2015. október 22.  

201./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Martyin Máriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

202./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 



203./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

úgy döntött, hogy Dr. Ruzsa Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

204./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta az alábbi napirendet: 

1. Az Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása. 

2. Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívása, a gyulai „N. Bălcescu” Román 

Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium ingatlanára történő vagyonkezelői 

jog szabálytalan létrehozása miatt. 

3. Az MROÖ 2016. évi Belső Ellenőrzési tervének elfogadása. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

205./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

az Állami Számvevőszéknek a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

ellenőrzésről készített jelentését elfogadja.  

A Jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján a határozat mellékletét képező Intézkedési 

Tervet elfogadja és utasítja az Elnököt és az Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy 

haladéktalanul kezdjék meg a hiányosságok kiküszöbölését.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal, az Intézkedési terv szerinti határidő 

Felelős: Juhász Tibor elnök és Kozma György hivatalvezető 

206./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

kéri az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért felelős Államtitkárságát, hogy szíveskedjen megvizsgálni annak lehetőgégét, 

hogy az Önkormányzati Hivatalnak személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére 

többletfinanszírozás biztosítható-e, annak érdekében, hogy a hivatal a jogszabályi 

előírásoknak minden tekintetben meg tudjon felelni, mivel a jelenlegi létszám és technikai 

feltételek mellett ez nem biztosítható. 



Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

207./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

az Állami Számvevőszéknek a Magyarországi Románok Országos önkormányzata ellenőrzése 

nyomán a 2011. évi LXVI. törvény 33. § (6) bekezdése alapján benyújtott elnöki 

figyelemfelhívását elfogadja. 

Egyidejűleg jóváhagyja Gyula Város Önkormányzatával, a Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fenntartói jogának átvételével, illetve a feladat 

ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatába adásával kapcsolatosan 

benyújtott Megállapodást. 

A Közgyűlés felhatalmazza és kötelezi az Elnököt, hogy a jóváhagyott Megállapodást 

haladéktalanul írja alá és a megtett intézkedésekről az Állami Számvevőszék  Elnökét 

haladéktalanul értesítse. 

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

208./2015.(X.22.). sz. MROÖ Közgyűlési határozat: 

a MROÖ Közgyűlése 

12 igen – egyhangú – szavazattal 

elfogadta az MROÖ 2016. évi Belső Ellenőrzési tervet.  

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Juhász Tibor elnök 

 

 

 

 

   

 

 


