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A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is szerette volna megtartani a hagyománnyá vált 

Roma Mikulás ünnepséget, azonban a pandémiás helyzetre való tekintettel a rendezvényt nem lehet 

megtartani, de lehetőség adódik a Mikuláscsomagok rászoruló gyermekek részére történő 

szétosztására. 

 

A Mikuláscsomagokat 200 fő óvodás- és általános iskolás korú gyermek kapja. A csomagok 

kiosztása jegyzék alapján történik.  

Az átvételt a szülő, törvényes képviselő aláírásával kell, hogy igazolja. 

A csomagok személyenkénti értéke 1.700,- Ft/fő.  

 

Fentiek alapján a Mikuláscsomagok értéke összesen 340.000,- Ft, melynek fedezete a feladatalapú 

támogatás 2019. évről megmaradt sorából biztosított. A reprezentáció után fizetendő adó összege 

122.400.- Ft, amely a Makó Város Önkormányzata által nyújtott támogatás személyi juttatás 

kiadások terhére elszámolható. 

 

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 ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKÉNEK 

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

 

Mikuláscsomagok ajándékozásáról 

 

Petrovics Attila, mint a Makói Roma 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:  

 

 

1. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, Mikuláscsomagokat oszt 

szét  200 fő óvodás- és általános iskolás korú  rászoruló gyermek részére,  személyenként 

1.700,- Ft értékben.  
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2. A Mikuláscsomagokat mindösszesen 340.000,- Ft értékben a 2020. évi költségvetés 1. 

melléklet Bevételek 9. sorának  feladatalapú támogatás előző évi maradványa terhére, a 1. 

melléklet Kiadások 1. során kívánja elszámolni.  A csomagok kapcsán felmerülő  122.400.- 

Ft reprezentációs adót a 2020. évi költségvetés 1. melléklet Bevételek 3. sorának  Működési 

célú átvett pénzeszközök terhére, a 1. melléklet Kiadások 2. során kívánja elszámolni.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Határozatról értesítést kap:  Petrovics Attila elnök 

                                                            Simon Zsolt Norbert elnökhelyettes 

 Farkas Tamás képviselő 

 Varró Ágnes Erzsébet képviselő 

 Dömötör József képviselő 

 Farkas Éva Erzsébet polgármester 

 dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző 

 Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor 

 Irattár 

 

 

Makó, 2020. december 4. 

 

 

 

 

         Petrovics Attila  

                      elnök 


