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Törvényességi záradék:  

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
COV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől, valamint a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) 
Korm. rendelet alapján 2020. november 11. napjától mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a 
kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdése megállapítja, 
hogy 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 intézménye átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153. § (1) 
bekezdése megállapítja, hogy amennyiben a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzati önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések 
kivételével. A Nektv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására 
a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak. Tehát a 
veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület 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 Nektv. 115. §   (1) bekezdése határozza meg a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező 
közfeladatait: 

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás, 
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b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, 
ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást, 

c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, különös tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 
kapcsolatos feladataira, 

e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy 
más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi 
közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása, 

f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség 
önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a 
képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi 
önkormányzat területén működő vallási közösségekkel, 

g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő 
kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, 

h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében, 
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése. 

A Nektv. 128. § (2) bekezdése kimondja: „A központi költségvetésből nyújtott támogatást a 
nemzetiségi önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel.”  
A 2020. január 30. napján kelt Támogatói Okirat 4.1. pontja tartalmazza a működési támogatás 
felhasználhatóságának esetkörét: „A támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével 
közvetlenül összefüggő – az Njtv. 80. § -a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által 
biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és a Melléklet I.2. pontja szerinti nemzetiségi 
feladatok ellátásának finanszírozására használhatja fel. A támogatás szempontjából kizárólag az 
„Országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok 
ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés-
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetik figyelembe.  
Az adományozni szándékozó Mikulás csomagok és ajándékcsomagok elszámolhatósága tekintetében az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé írásos megkereséssel éltünk, melyre az alábbi válasz érkezett:  
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Felhívom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének figyelmét a fenti jogszabályi 
előírások, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által közöltek maradéktalan betartására! 
 
   
        dr. Balogh László  
                jegyző  
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 2. előterjesztés Lajosmizse Város Roma 
 Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére 

 2020. december 8. 
 
 

Tárgy: Döntés Mikulás és karácsonyi ajándékcsomagok adományozásáról 
Ikt.szám: LMKOH/21273-3/2020. 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2020. évben a koronavírus járvány miatt 
működési lehetőségei (roma hagyományok ápolása, kulturális programok, a hozzá tartozó rendezvények 
tartása,  szervezése) jelentős mértékben lecsökkentek.  A hónapokig tartó veszélyhez miatt rendezvények 
nem kerültek megrendezésre és mivel a helyi önkormányzat sem tartotta meg a nyári programsorozatát, 
így ehhez igazodva a roma önkormányzat sem tartott kulturális eseményeket. 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) 
rendelet alapján 2020. november 11. napjától mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a 
kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.  
Fenti jogszabályi előírás miatt az eddigi hagyományokkal ellentétben a roma nemzetiségi önkormányzat 
nem tud sem Mikulás napi ünnepséget és várhatóan karácsonyi ünnepséget sem szervezni a roma lakosság 
számára.  
Erre tekintettel indokoltnak tartom, hogy a meg nem rendezett programok költségeinek megfelelő 
összeget a közelgő ünnepekre tekintettel a roma nemzetiségi önkormányzat a roma lakosság javára 
fordítsa. Ezáltal Mikulás csomagot kapna 200 roma gyermek 1000 Ft/csomag értékben, 40 roma 
nagycsalád részesülne ajándékcsomagban 5000 Ft/csomag értékben, valamint szintén ajándékcsomagban 
részesülne 45 fő roma nyugdíjas lakos 5000 Ft/csomag értékben. A csomagok kiszállítás útján kerülnének 
az érintettek részére átadásra. 
 
Lajosmizse, 2020. december 3. 
 
Elnöki döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. 
(XI.10.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 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. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) 
bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések 
kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek 
jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
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I.  
………./2020. (…….) Elnöki Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Njtv. 153. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökeként – a Képviselő-testület döntési 
hatáskörébe tartozó ügyben - „Döntés Mikulás csomagok adományozásáról” tárgykörben az 
alábbi határozatot hozom: 

   
H A T Á R O Z A T 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró  
Elnökeként legfeljebb 200 fő roma gyermek részére 1000 Ft/csomag értékben Mikulás csomag 
adományázásról döntök.  

2. A határozat 1. pontjában szereplő Mikulás csomag költségét Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 2020. decemberi 
önkormányzati határozat 1. melléklet „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
bevételei” táblázat Működési bevételek „1.4.1.1. Működési támogatás” sora terhére biztosítom  
legfeljebb bruttó 200.000 Ft erejéig.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Elnök 
 

Lajosmizse, 2020. december 9. ……….óra  
           Lakatos Sándor  
           elnök 

II.  
………./2020. (…….) Elnöki Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Njtv. 153. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökeként – a Képviselő-testület döntési 
hatáskörébe tartozó ügyben - „Döntés roma nyugdíjas lakosok részére történő karácsonyi 
ajándékcsomagok adományozásáról” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Elnökeként legfeljebb 45 fő roma nyugdíjas lakos részére 5000 Ft/csomag értékben karácsonyi 
ajándékcsomag adományázásról döntök.  

2. A határozat 1. pontjában szereplő ajándékcsomag költségét Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 2020. decemberi 
önkormányzati határozat 1. melléklet „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
bevételei” táblázat Működési bevételek „1.4.1.1. Működési támogatás” sora terhére biztosítom  
legfeljebb bruttó 225.000 Ft erejéig.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Elnök 
 

Lajosmizse, 2020. december 9. ……….óra  
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Lakatos Sándor  
          elnök 
 

III.  
………./2020. (…….) Elnöki Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Njtv. 153. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján, Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökeként – a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Döntés roma nagycsaládok részére 
történő karácsonyi ajándékcsomagok adományozásáról” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

   
H A T Á R O Z A T 

 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Elnökeként 40 roma nagycsalád részére 5000 Ft/csomag értékben karácsonyi ajándékcsomag 
adományázásról döntök.  

2. A határozat 1. pontjában szereplő ajándékcsomag költségét Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 2020. decemberi 
önkormányzati határozat 1. melléklet „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
bevételei” táblázat Működési bevételek „1.4.1.1. Működési támogatás” sora terhére biztosítom  
maximum bruttó 200.000 Ft erejéig.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Elnök 

 

Lajosmizse, 2020. december 9. ….. óra  

          Lakatos Sándor  
                  elnök 


