Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Iktatószám: I/933-1/2020

Tárgy: „Román nyelvi és hagyományőrző tábor”
című pályázat benyújtása, és a „Szent
Mihály-napi Hagyományőrző Bál”-lal
kapcsolatos korábbi döntés módosítása

Ügyintéző: Keresztúri Anna
1. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdet a bolgár, a
görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és
az ukrán nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására.
A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek esetében nappali tagozatos, általános és
középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyek célja
legalább a következők egyike:
„A tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező,
anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a
teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti
tevékenység.”
Javaslom, hogy a NTAB-KP-1-2021 kiírás keretén belül 1 db pályázatot nyújtsunk be az
alábbiak szerint:
1. Román nyelvi és hagyományőrző tábor: 2021. júliusában (tervezett dátum: 2021. július
5 – 2021. július 10.) 6 napos tábor szervezése Romániában. A tábor alatt
megismerkedhetnek a diákok a népi hagyományokkal, a román népművészettel,
népdalokkal. Betekintést nyerhetnek a fiatalok a román irodalomba a verseken keresztül.
A cél, hogy azok a román nemzetiségű fiatalok is megismerkedjenek a nyelvvel, akik
nem beszélik azt.
A NKUL-KP-1-2021 pályázatai esetében:
A projekt támogatási intenzitása: 100%
Igényelhető támogatás összege: bruttó 3.000.000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2020. december 17.
A pályázat finanszírozásának módja: előfinanszírozás
2. A 32/2020 (VIII.31.) számú határozat alapján 2020.08.31-én benyújtott és 130.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesülő „Szent Mihály-napi Hagyományőrző Bál” című pályázat
támogatásának felhasználását - tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre- módosítani
szükséges, melyre a támogató lehetőséget biztosított, a Támogatási Szerződés módosítása már
meg is történt.
A „Szent Mihály-napi Hagyományőrző Bál” program megvalósítása helyett a támogatást
informatikai eszközök beszerzésére szeretnénk majd fordítani.
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
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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 határozatokat hozom:
MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉNEK
…/2020. (…...) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA
A „Román nyelvi és hagyományőrző tábor” című pályázat benyújtásáról
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 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:
1.

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy határoz, hogy a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési
támogatására” című NTAB-KP-1-2021 azonosítószámú pályázati felhívásra „Román
nyelvi és hagyományőrző tábor” címmel pályázatot nyújt be.

2.

A projekt forrásösszetétele:
2021
Megnevezés

Ssz.

1.

Önerő
(0%)

Pályázatban
elszámolható
0,- Ft
bruttó költségek
(ÁFA 27%)

Igényelt
támogatás
(100%)
3 000 000,- Ft

Összesen

3 000 000,- Ft

Határidő: 2020. december 17.
Felelős: elnök
Erről értesítést kap:
Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Makó Város polgármester
Makó Város jegyzője
Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
Makói Polgármesteri Hivatal Projekt és Városmarketing Iroda Projektcsoport
Irattár
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MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉNEK
…/2020. (…...) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA
A „Szent Mihály-napi Hagyományőrző Bál”” című támogatás felhasználásának módosításáról
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 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:
A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy határoz, hogy a 32/2020 (VIII.31.)
Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozat alapján a 2020.08.31-én benyújtott és
130.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülő „Szent Mihály-napi Hagyományőrző
Bál” című pályázat kapcsán elnyert támogatás összegét - tekintettel a koronavírus-járvány okozta
helyzetre- a program megvalósítása helyett informatikai eszközbeszerzésre fordítja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Erről értesítést kap:
Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Makó Város polgármester
Makó Város jegyzője
Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
Makói Polgármesteri Hivatal Projekt és Városmarketing Iroda Projektcsoport
Irattár

Makó, 2020. december 7.
Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök

