
 
 

  J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Mely készült 2020. november 20. napján Nagykálló Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Elnökének alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen 

veszélyhelyzetben hozott határozatairól. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a 

értelmében Magyarország Kormánya 2020. november 04. napjától az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot szab ugyanezen 

törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153. 

§ (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a 

nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 

jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. 

 

A Nektv. 153. § (2) bekezdése szerint, ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a 

nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 

tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 

rendelkezések alkalmazandóak.  

 

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal. 

 

Az elnök feladat- és hatáskör gyakorlásának azonban meg kell felelnie a Nektv. 10. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak, miszerint a nemzetiségi önkormányzatok törvényben 

meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, 



 
 

rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.  

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, az Elnöki döntés meghozatalára 

(kivétel: a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés) vonatkozóan az 

alábbi eljárásrendet szükséges alkalmazni: 

 

- Az elnök azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet 

elhárításához kapcsolódik köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről az Elnök dönt, a 

Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek az Elnök részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely papír 

alapon megküldésre került a testület tagjai részére a döntés meghozatala előtt 

2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy 

elfogadják vagy nem fogadják el és a megadott határidőig papír alapon  

visszaküldik az Elnök részére. 

- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, 

akkor az Elnök úgy tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem kíván 

véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező az elnöki döntés 

meghozatalakor. 

- Az eredmény megállapítása az Nektv. 92.§-ának figyelembe vételével történik. 

- A fenti eljárást azon esetekben kell alkalmazni, amely a lakosság 

szükségleteinek kielégítéséhez, az önkormányzat feladatainak a 

zökkenőmentes ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

- A halasztható ügyek a veszélyhelyzet megszűntetése után a testület személyes 

jelenlétével magtartott ülések keretében kerülnek megtárgyalásra.  

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2020. november 16. 

napján megküldött előterjesztés a következő: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.) ROMA-NEMZ-KUL-21 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi 

költségvetési támogatására benyújtandó pályázat tárgyában 

 

 

 



 
 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.) ROMA-NEMZ-KUL-21 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. 

évi költségvetési támogatására benyújtandó pályázat tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. november 16. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő elfogadta. A 

vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

---------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

 

4/2020. (XI.20.)   

 

h a t á r o z a t a 

 

ROMA-NEMZ-KUL-21 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi 

költségvetési támogatására benyújtandó pályázat tárgyában 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének hivatkozva A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújt be a ROMA-

NEMZ-KUL-21 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi 

költségvetési támogatására. - A Romák Világnapja megrendezésére 1.200.000 Ft- 

összegben. 

 

2.) Megállapítja, hogy a pályázat regisztrációs költségére, ami 3.000 Ft.-, a tárgy évi 

költségvetés terhére fedezetet biztosít a feladatalapú támogatás. 

 



 
 

3.) A pályázat benyújtásával illetve a regisztrációs díj befizetésével megbízza Bogdán 

Zoltán elnököt.  

 

4.) Bogdán Zoltán elnök köteles az 2) pontban írt regisztrációs költségét elszámolni a 

Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájánál, a keletkezett költségek 

indokoltságát, felhasználását megalapozó, igazoló dokumentumok, bizonylatok 

benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnöke 

 

---------------------------------------------------- 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                      Bogdán Zoltán 

                                  elnök 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                                                                

Bereczki Mária  

                jegyző 
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