
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat   

 

 

 

Elnökétől  

Abony 

Kossuth tér 1. 

 

Előterjesztés előkészítésében részt vett: 

Szereminé Sulyok Judit gazdasági ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. máricus 28-i rendkívüli ülésére 

 

a Roma hagyományőrző táncoktatás megvalósításával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2021. évben sikeresen került megszervezésre és megtartásra a hagyományőrző roma 

táncoktatás az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely (a 

továbbiakban: Művelődési Ház) termében. Raffael Jánosné elnökhelyettes a 2021. évi 

tapasztalatok alapján kezdeményezte a hagyományőrző roma táncoktatás 2022. évi 

megszervezését.  A Képviselő-testület a 2022. január 28-i testületi ülésen a 4/2022. (I. 28.) 

számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozatban felkérte az Abonyi 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy a 2022. évi költségvetés elfogadását 

követően készítsen előterjesztést a Roma hagyományőrző táncoktatás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára. A 2022. évi költségvetés 2022. február 14-én 

elfogadásra került a 9/2022.(II.14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati 

határozattal.  
 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdés értelmében: 
 

„A helyi nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdésben említett feladatokon kívül - hatósági 

feladatok kivételével - önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és 

kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és elektronikus sajtó, a 

hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális 

igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 

településrendezési feladatok körében.” 

 

Raffael Jánosné elnökhelyettes előzetesen egyeztetett a Művelődési Ház vezetőségével, 

melynek eredményeként ebben az évben is minden szombaton 13.00-15.00 óráig lehetőség 

nyílna a hagyományőrző táncoktatás megtartására. A táncoktatás fontos célja, hogy a roma 

kultúrát minél jobban megismertessék másokkal is. A táncoktatás 2022. április 1-jétől kerül 

megszervezésre a Művelődési Házban a fenti időpontban, továbbá szóbeli megegyezés történt 

Telefon: (53) 360-135/120 
 



azzal kapcsolatban, hogy az idei évben a Művelődési Ház előzetes kérelem benyújtása esetén 

eltekint a bérleti díj fizetésétől. A táncoktatás 2021. december 15-ig kerülne megszervezésre, 

és megbízási szerződés keretében látható el.  

 

A hagyományőrző táncoktatás megvalósításához meg kell határozni és döntést kell hozni 

annak pontos időtartamáról, idejéről, helyszínéről, a táncoktatást végző személyéről, a 

megbízási díj mértékéről, valamint szükséges költségek fedezetéről. 

 

 

 

Magyarország Kormánya 2021. február 08. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) 

bekezdése értelmében a koronavírus világjárvány miatt 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 is érinti.” 

 

2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében: 
 

„1. § 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. 

 

…./2021. (III. 28.) számú Abony Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

a Roma hagyományőrző táncoktatás megvalósításával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-

ában foglaltak alapján, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) 

bekezdésében, valamint 116. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma 

hagyományápolás, mint önként vállalt feladat keretében hagyományőrző roma 

táncoktatást kíván szervezni 2022. április 1-től 2022. december 17-ig szombati 

napokon 13-15 óra között. 

Helyszín: Abony, Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely. 

(2740 Abony, Kálvin János u. 1.) 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyományőrző 

roma táncoktatás lebonyolításával Farkas Józsefnét (lakcím: 2740 Abony, Szabadság 

utca 3.) bízza meg bruttó 9.000 Ft/alkalom megbízási díjért.  
 

 

3. A táncoktatással járó kiadások fedezete (táncoktatás megbízási díj és járulékai) Abony 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

4. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Raffael 

Jánosné elnökhelyettest a szervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálására.  

 

5. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Raffai László elnököt, hogy kérelemmel forduljon az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatójához ingyenes teremhasználat biztosítása 

iránt. 

 

6. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Raffai László elnököt a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Raffai László elnök 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály  

 Raffael Jánosné elnökhelyettes 

Határozatról értesül:  

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tagja 

2. Pető Zsolt polgármester 



3. Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester  

4. Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

5. dr. Gáspár Anita jegyző 

6. dr. Egedi Bernadett aljegyző 

7. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

8. Farkas Józsefné Abony, Szabadság u. 3. 

 

 

Abony, 2022. március 22.  

                                                                                    

 

 

    Raffai László  

      Abony Város Roma Nemzetiségi 

                                                                              Önkormányzata elnöke       

 

 

 

 Láttam: 

    dr. Gáspár Anita 

                      jegyző 

 


