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A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat kiemelten fontos célnak tartja a nemzetiségi 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését, történelmi hagyományaik, nyelvük 

ápolását és fejlesztését.  

 

A fentiekre tekintettel az önkormányzat a 39/2016. (IV.29.) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. 

számú határozatában úgy döntött, hogy felhatalmaz az együttműködési megállapodások magyar és 

román nyelven történő megkötésére akként, hogy azokról a következő testületi ülésen beszámolok. 

 

Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a hivatkozott határozat felhatalmazása alapján 

együttműködési megállapodást kötöttem a Budapest Főváros XIII. Kerületi Román 

Nemzetiségi Önkormányzattal (székhely: 1139 Budapest, Beke tér 1., képviseli: Onciu Mirela 

Cristina elnök), mely megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban 

foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:  

 

 

 

MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKÉNEK 

…/2020. (XII…….) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA 

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

Birta Julia 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 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:  
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A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, hogy jóváhagyja a határozat 

mellékletét képező, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzattal 

(székhely: 1139 Budapest, Beke tér 1., képviseli: Onciu Mirela Cristina elnök) kötött 

együttműködési megállapodást magyar nyelven. 
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