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Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 

  Elnökétől 

     6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

 

 

Ikt.sz: I/398-1/2020 Tárgy: Egyedi támogatási kérelem benyújtása a 2020. évi 

nemzetiségi támogatásokra 

Üi.: Keresztúri Anna 

       

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 

  MAKÓ 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság (a 

továbbiakban: Államtitkárság) kiírást hirdet a NEMZ-BER-20 Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és 

karbantartási tevékenységek a 2020.évi költségvetési támogatására. 

 

Az Államtitkárság célja, hogy a Felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 

2020. költségvetési év során a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német az örmény, a román, a 

ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovák és az ukrán nemzetiségek (a továbbiakban: a felhívás körébe tartozó 

nemzetiségek) nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcsolódnak, 

valamint a magyar kis- és középvállalkozások erősítését és a magyar gazdaság élénkítését szolgálják. 

 

Javaslom, hogy a NEMZ-BER-20 kiírás keretén belül 1 db pályázatot nyújtsunk be a Makói 

Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló termének felújítása céljából, mivel Makó Város Önkormányzatával 

megkötött Együttműködési Megállapodásnak köszönhetően számos alkalommal veszi Önkormányzatunk 

igénybe a termet a román helyi önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan. 

 

A NEMZ-BER-20 kiírás keretén belül benyújtani kívánt pályázat: 

 

„Kistárgyaló” terem felújítása: 2020. január 1. – 2021.június 30. között megvalósuló 

tevékenység keretén belül a „Kistárgyaló” terem felújítása valósul meg. 

 

A projekt támogatási intenzitása: 100% 

Igényelhető támogatás minimális összege: 500.000 Ft 

Igényelhető támogatás maximális összege: 2.000.000 Ft 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 5. 

A pályázat finanszírozásának módja: előfinanszírozás 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: 

„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 Magyarország Kormánya által 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

elnöki határozatot hozom:  
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MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

ELNÖKÉNEK 

…../2020. (V. 26.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA  

 

egyedi támogatási kérelem benyújtásáról a 2020. évi nemzetiségi támogatásokra 

 

Birta Júlia Mihaéla, mint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az 

alábbi döntést hozom:  

 

1.    A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy határoz, hogy egyedi támogatási 

kérelmet nyújt be a 2020. évi nemzetiségi támogatásokra a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság által kiírt, NEMZ-BER-20 azonosítószámú 

pályázati felhívásra, „Kistárgyaló” terem felújítása címmel az alábbiak szerint. 

 

2.      A projekt forrásösszetétele: 

 

 

Ssz. 

Megnevezés 

2020 

Összesen Önerő  

(0%) 

Támogatás 

(100%) 

 

1. 

Pályázatban elszámolható 

bruttó költségek 

(ÁFA 27%) 

0,- Ft 2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Határozatról értesítést kap:   

 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Makó Város jegyzője 

 Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

 Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 

 Irattár 

 

 

Makó, 2020. május 25. 

 

       Birta Júlia Mihaéla s.k. 

            elnök 

 

      


