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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 30-i rendes nyílt ülésére 

 

2022. évi Mindenki Karácsonya program megszervezésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évben a Mindenki Karácsonya 

program keretében Abony Város Főterén az adventi gyertyagyújtás alkalmával 2021. 

december 4-én a Városunk Fejlődéséért Egyesület programjához csatlakozva tette szebbé a 

Főtérre kilátogató családok karácsonyát, ahol meleg itallal és étellel kínálta a kilátogató 

gyerekeket, felnőtteket egyaránt.  

 

2022. évben a tavalyi év sikeres programját kívánja folytatni a nemzetiségi önkormányzat, oly 

módon, hogy ebben az évben már kettő alkalommal kíván csatlakozni a Városunk 

Fejlődéséért Egyesület adventi programjához, melynek keretében meleg itallal és étellel 

kínálja a kilátogató gyermekeket és felnőtteket egyaránt.  

 

A részvétel tervezett időpontja a második és a negyedik adventi hétvégék szombati napjai: 

2022. december 3. és december 17.  

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdése szerint:  

 

„(2) 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.” 

 

 

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. 

 

Telefon: (53) 360-135/192 
 



  

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  

2022. évi Mindenki Karácsonya program megszervezésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

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, figyelembe véve Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 

évi munkatervében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben 

megszervezi a Mindenki Karácsonya programját. 

 

Helyszín: Abony Város Főtere 

Időpontjai:  



  

1.) 2022. december 3. Szombat 

2.) 2022. december 17. Szombat 

 

 

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

Karácsonya Program megvalósítására bruttó 300.000 Ft (bruttó háromszázezer 

forint) összeget biztosít, mely magában foglalja a szükséges eszközök, ételek és italok 

megvásárlását  

 

3. A 2. pontban meghatározott összeg fedezete Abony Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll, melyet a Képviselő-

testület a 2022. évi működési támogatás, a 2022. évi feladatalapú támogatás és a 2022. 

évi önkormányzati működési támogatás terhére kíván elszámolni. 

 

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

Jánosné elnökhelyettest és ifj. Raffai László képviselőt a szervezéssel kapcsolatos 

feladatok koordinálására. 

 

Határidő: 2022. december 17. 

Felelős: Raffai László, Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Végrehajtásában közreműködik: 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 

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 22. 

 

 

 

                                                                                     Raffai László  

      Abony Város Roma Nemzetiségi 

                                                                              Önkormányzata elnöke          

 

 
 

Látta: 

             dr. Gáspár Anita 

                   jegyző 
 

 

 


