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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 14-i rendkívüli ülésére 

 

a 20/2022. (VI.14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. június 14-én hozott 20/2022.(VI.14.) 

számú határozatában döntött arról, hogy 2022. évben is megszervezésre kerül a városi Roma 

Nap, melynek időpontjaként 2022. augusztus 13-át határozta meg a Képviselő-testület. (a 

határozat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi). A Képviselő-testület 2022. augusztus 

8-án a 25/2022. (VIII. 8.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati 

határozatban döntött az időpont módosításáról, mely szerint 2022. évben a Roma Napot 2022. 

szeptember 17. napján kívánja megtartani. Helyszín: Abony, Vasút út 118. (Iskola) (a 

határozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi). 

 

A városi Roma Nap időpontjának módosítása ismételten szükségessé vált. Új időpontként 

2022. október 22. napját javaslom meghatározni.  

 

A 20/2022.(VI.14.) számú határozat 3. pontjában meghatározásra került a Roma Nap 

programja is, amelyet javaslok kiegészíteni az alábbi pontokkal: 

 

• Cigány kultúra bemutatása napjainkig (előadó: Kökény Kálmán Kisebbségi Szakértő) 

• Cigány zenészekről készült fotókiállítás (előadó: Kökény Kálmán Kisebbségi Szakértő) 

• Elfeledett cigány ételek főzése és kóstolása 

• Cigány táncbemutató 

 

 

Fentiek alapján a 2022. június 14-én hozott 20/2022.(VI. 14.) számú Abony Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzati határozat 1. és 3. pontját módosítani szükséges az új időponttal 

és a programokkal. 

 

 

Telefon: (53) 360-135/120 
 



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

bekezdése értelmében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintette, 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. (IX. 14.) számú Abony Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

a 20/2022. (VI. 14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

módosításáról 

 

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) és 116. § (2) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

20/2022. (VI. 14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2022. évben a Roma Napot 2022. október 22. napján kívánja megtartani. 

Helyszín: Abony, Vasút út 118. (Iskola)” 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

20/2022. (VI. 14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„3. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Napon 

az alábbi programokat kívánja megvalósítani: 

 

• Ugrálóvár bérlés 

• Arcfestés 

• Táncház keretében táncverseny, melyhez zenekar biztosítja a zenét 

• Versmondó verseny 

• Vattacukor 

• Főzőverseny, melyhez a nemzetiségi önkormányzat biztosítja az alapanyagokat 

• Cigány kultúra bemutatása napjainkig (előadó: Kökény Kálmán Kisebbségi 

Szakértő) 

• Cigány zenészekről készült fotókiállítás (előadó: Kökény Kálmán Kisebbségi 

Szakértő) 

• Elfeledett cigány ételek főzése és kóstolása 

• Cigány táncbemutató 

 

3. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2022. (VIII. 

8.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozatot hatályon kívül 

helyezi.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Raffai László elnök 



Végrehajtásban közreműködik:   Raffai László elnök 

Határozatról értesül:  

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tagja 

2. Raffai László elnök 

3. Pető Zsolt polgármester 

4. Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester  

5. Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

6. dr. Gáspár Anita jegyző 

7. dr. Egedi Bernadett aljegyző 

8. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

 

 

Abony, 2022. szeptember 7.  

                                                                                  

    Raffai László  

      Abony Város Roma Nemzetiségi 

                                                                              Önkormányzata elnöke       

 

Láttam: 

    dr. Gáspár Anita 

                      jegyző 


