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Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. április 6-i rendkívüli ülésére
az Abony Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz (TOP Plusz) „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című felhívásra
benyújtandó pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(Támogató Csoport)
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális
célú városrehabilitáció - ESZA, és TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció –
ERFA pályázati felhívásokra.
A pályázatoknak többek között az alábbi szakmai elvárásoknak is meg kell felelniük:
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények)
részvételével úgynevezett „támogató csoportot” kell létrehozni, amelynek tagjai szervesen
részt vesznek az előkészítésben, és megvalósításban, illetve tevékenységükkel támogatják,
kiegészítik azt.
A TOP_Plusz -3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) esetében a program az
alábbi tevékenyégeket várja el a megvalósítás során:
A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek
megteremtése céljából
B. Folyamatos szociális munka megteremtése
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási
paktumokkal
D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és
oktatás fejlesztésére
E. Törekvés az egészség fejlesztésére
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

A TOP_Plusz -1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) program keretében az
infrastrukturális fejlesztésben többek között az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
A. Lakófunkciót erősítő tevékenységek (önkormányzati szociális bérlakások építése)
B. Akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, korszerűsítése, szilárd
burkolattal történő ellátása (Somogyi Imre utca)
C. Közösségi célú épület kialakítása
D. Energiaközösség kialakítása
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tagja lehet a Támogató Csoportnak,
melyhez szükséges a határozati javaslat mellékletét képező együttműködési megállapodás
Képviselő-testület által történő jóváhagyása.
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.
…./2022. (IV. 6.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat
az Abony Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz (TOP Plusz) „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című felhívásra
benyújtandó pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
(Támogató Csoport)
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 biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező – Abony Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Plusz keretében a Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című
felhívásra, kódszám: TOP_Plusz-3.1.2-21, valamint a Szociális célú városrehabilitáció című
felhívásra, kódszám: TOP_PLUSZ-1.2.2-21 benyújtandó pályázathoz kapcsolódó – Abony
Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodást, és felhatalmazza Raffai
László elnököt annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Raffai László elnök
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
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. Gazdasági Osztály
8. Településfejlesztési Osztály
Abony, 2022. április 1.
Raffai László
Abony Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke
Láttam:
dr. Gáspár Anita

jegyző

