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Beszámoló 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 30-i rendes nyílt ülésére 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a jó tanuló roma gyermekek 2022. 

évi jutalmazásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a társadalmi felzárkóztatás keretében 

végzett tevékenysége során már évek óta jutalmazza a jó tanuló roma gyermekeket és 

fiatalokat. E jutalmazás keretében minden évben iskolakezdéshez szükséges eszközöket, 

felszereléseket kapnak az általános, középiskolás gyerekek és a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytató fiatalok. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Z-

26/2022. (VIII.08.) számú határozatban döntött a jó tanuló roma gyermekek jutalmazásáról, 

mely szerint Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 

felzárkóztatás keretében a jó tanuló roma gyermekeket iskolakezdéshez szükséges 

felszerelésekkel jutalmazta az alábbiak szerint: 

 

A nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3. számú mellékletének 

3.8. pontja értelmében települési roma nemzetiségi önkormányzat által kiválasztott átalános 

iskolás tanulók személyenként – a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló források 

keretei között:  

 

a) 4,0-és 4,5 átlag között  15 000,-Ft 

b) 4,6 átlagtól              25 000,-Ft 

 

értékben részesülhetnek jutalmazásban, valamint a nemzetiségi önkormányzat a középiskolai 

tanulókat és a főiskolai hallgatókat egyedi elbírálás alapján részesíti jutalmazásban, melynek 

összege legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 25.000,- Ft lehet. 

 

A döntés értelmében Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

beérkezett javaslatok közül 18 fő általános iskolai tanulót 15 000 Ft, 11 fő általános iskolai 

tanulót 25.000 Ft összegben részesített jutalomban, valamint 1 fő középiskolai tanuló részére 

25.000 Ft értékben biztosított jutalmat. 

 

Telefon: (53) 360-135/192 
 



  

A döntés során 1 általános iskolai tanuló javaslata került elutasításra, mert nem felelt meg a 

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklet 3.4. pontja szerinti jutalmazás feltételeinek. 

 

A döntés végrehajtásában, a jutalmak megvásárlásában és átadásában ifj. Raffai László és 

Samu-Erdélyi Erzsébet képviselők vállaltak szerepet. 

A jutalmak átadása 2022. augusztus hónapban megtörtént az érintett tanulók részére, a 

jutalmat mindenki átvette. 

A jutalmazás keretében a tanulók nagyon sok hasznos iskolai tanszert (ceruzákat, tollakat, 

füzeteket, iskolatáskát, tolltartót stb.) és az iskolába járáshoz nélkülözhetetlen ruhaneműket 

(felsőruházat, tornaruha, cipők) kaptak.  

 

Magyarország Kormánya 2022. május 25. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) 

bekezdése értelmében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország 

egész területére. 

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a alapján: 

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti.” 

 

2022. május 25. napjától az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében: 

 

„4. § A veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől 

eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, 

illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.” 

 

A Nektv. 153. § (1) – (2) bekezdése szerint:  

„153. § (1) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az 

átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 

jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. 

(2) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi 

települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a 

költségátalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések 

alkalmazandóak.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

…./2022. (XI. 30.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a jó tanuló roma gyermekek 2022. 

évi jutalmazásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ukrajna területén 

fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 

magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által a jó tanuló roma gyermekek 2022. évi jutalmazásáról 

szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  

 

Határozatról értesül:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai 

Pető Zsolt polgármester 

dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester 

Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

dr. Gáspár Anita jegyző 

dr. Egedi Bernadett aljegyző 

Gazdasági Osztály 

 

Abony, 2022. november 28. 

 

 

 

                                                                                     Raffai László  

      Abony Város Roma Nemzetiségi 

                                                                              Önkormányzata elnöke          

 

 
 

Látta: 

             dr. Gáspár Anita 

                   jegyző 
 

 

 


