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Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 30-i rendes nyílt ülésére 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 89. §-a 

értelmében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése szükség szerint, a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy ülést 

tart. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a testület éves munkatervet 

készít, melynek tervezetét az elnök terjeszti a testület elé. A munkaterv előkészítéséről és 

összeállításáról az elnök gondoskodik. A munkaterv tervezetének előkészítéséhez az elnök 

javaslatot kér az elnökhelyettestől, a testület tagjaitól, a polgármestertől, a jegyzőtől és a 

települési önkormányzat bizottságainak elnökeitől.  

 

A munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ-ben meghatározott személyektől 

(a beérkezett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi). A beérkezett javaslat alapján került 

sor a munkaterv tervezetének összeállítására, továbbá beépítésre kerültek a korábbi évek 

munkaterveiben is szereplő alábbi napirendi pontok: 

- Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (minden rendes ülés 

esetén) 

- A roma kultúra megőrzésével, ápolásával (nyelvoktatás, roma tánc) kapcsolatos 

döntések meghozatala, történelmi előadások szervezése középiskolásoknak (január) 

- Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat előző évi tevékenységének értékelése 

(január) 

- Nemzetközi gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala (április) 

- Roma nap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala (május) 

- Mindenki Karácsonya program megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

(november) 

 

Az SZMSZ értelmében a munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját és napirendjeit (havi 

bontásban), 

b) a közmeghallgatás tervezett időpontját. 

Telefon: (53) 360-135/192 
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A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a Nektv. 97. § (1) bekezdése 

alapján évente legalább egyszer, a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott rendben 

közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás tervezett ideje: február hónap.  

 

A 2023. évi munkaterv tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi. 

 

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. 

 

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 az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

…./2022. (XI. 30.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkatervének 

elfogadásáról 

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 
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nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét. 

 

 

Határidő: 2023. december 31. 

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 24. 

 

 

 

                                                                                     Raffai László  

      Abony Város Roma Nemzetiségi 

                                                                            Önkormányzata elnöke          

 

 
 

Látta: 

             dr. Gáspár Anita 

                   jegyző 
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Melléklet Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat …./2022. (XI. 30.) számú 

határozatához 
 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2023. évi Munkaterve 
 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

üléseinek helyszíne: Abonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 

2023. január 

  
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tevékenységének 

értékelése 

 

3. A roma kultúra megőrzésével, ápolásával (nyelvoktatás, roma tánc) kapcsolatos 

döntések meghozatala, történelmi előadások szervezése középiskolásoknak 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abony Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

 
2023. február 

 

KÖZMEGGHALLGATÁS 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 

jóváhagyása 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

 

2023. április 

 

1. Tájékoztató két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. Nemzetközi gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

3. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadása 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 
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2023. május 

  

1. Tájékoztató két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. Roma nap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

 

 

2023. augusztus 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. Tájékoztató Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. I. félévi 

pénzügyi teljesítési adatairól 

 

3. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által jó tanuló roma gyermekek 

jutalmazása (zárt ülés) 

 

 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

 

 

2023. november 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

2. 2023. évi Mindenki Karácsonya program megszervezésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

3. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi munkatervének 

elfogadása 

 

4. Beszámoló a 2023. III. negyedévi pénzügyi teljesítés adatairól  

 

 

Napirendi pontok előkészítéséért felelős:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Abonyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

 


