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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott számú, de évente 

legalább négy ülést tart. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-e alapján a testület 

éves munkaterv alapján működik, melyet az elnök terjeszt a képviselő-testület elé.  

 

A tervezet összeállítása mindazon témakörök figyelembevételével történt, melyek napirendre 

tűzéséről jogszabály rendelkezik. 

 

A feltétlenül tárgyalandó témák a jogszabályban foglalt határidőknek megfelelően kerültek a 

munkaterv tervezetbe. 2021. évben egy közmeghallgatás tartását javaslom, 2021. február hónapban 

megtartani. Mindezek alapján javaslom, hogy 2021. évben – hasonlóan az előző évhez - öt rendes 

ülés kerüljön munkatervünkbe meghatározásra a mellékelt szerinti tartalommal. A javaslatkérések az 

SzMSz alapján megtörténtek, részemre javaslat nem érkezett. 

 

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 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi munkatervének összeállításáról és 

elfogadásáról 

 

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:  

 

 



A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény értelmében a melléklet szerint fogadja el a Makói Román Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi munkatervét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Erről értesítést kap: 

- Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

- Makó Polgármesteri Hivatal referensei 

- Irattár  

 

Makó, 2020. december 2. 

 

          Birta Júlia Mihaéla s.k. 

                               elnök 

 

 

MELLÉKLET 

 

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 

2021. évi munkaterv 

 

Január:  
 

1./ Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: elnök 

2./ A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat és Makó Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 Előadó: elnök 

3./ Előterjesztések 

4./ Egyebek 

 

 

Február:  
 

1./ KÖZMEGHALLGATÁS 

 

2./ Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: elnök 



3./ A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének megtárgyalása – 

KÖZMEGHALLGATÁS KERETÉBEN 

 Előadó: elnök 

4./ Előterjesztések 

5./ Egyebek 

 

Április: 

1./ Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: elnök 

2./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 

 Előadó: elnök 

3./ Előterjesztések 

4./ Egyebek 

 

Szeptember:  

1./ Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: elnök  

2./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 

 Előadó: elnök 

3./ Előterjesztések 

4./ Egyebek 

 

December:  

1./ Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: elnök 



2./ A nemzetiségi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának elfogadása 

 Előadó: elnök 

3./ A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi munkatervének összeállítása és elfogadása 

 Előadó: elnök 

4./ Civil szervezetekkel való együttműködési szándék megerősítése 

 Előadó: elnök 

5/ Előterjesztések 

6./  Egyebek 


