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A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre 1.040.000,- Ft működési támogatásban 

részesült. Ezen összegből 2020. december 16-ig 71.801,- Ft kiadás teljesült. 

 

Makó Város Önkormányzata a 6900 Makó, Kálvin utca 8-12. fsz. 46. szám alatti helyiséget 2019. 

december 11. napjától 5 éves határozott időtartamra használatba adta a Makói Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat foglalkozásokat kíván tartani 

2021. évben, a makói roma felnőttek részére infokommunikációs eszközök használatával, 

kezelésével kapcsolatosan, annak érdekében, hogy az esetleges online felületeken való ügyintézést 

segítsék, valamint az oktatási intézmények által elrendelt online tanítás, szülői értekezlet, stb. is 

gördülékenyen menjen számukra. 

Szintén a 2021. év feladatául tűzte ki a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hogy a makói 

roma fiataloknak a digitális eszközök használatát segítse, foglalkozások megtartásával, ahol a 

számítógép használatát tanítják. Valamint annak érdekében, hogy a céltalan bolyongás helyett 

hasznosan töltsék idejüket, a meglévő eszközök fejlesztése és újabb játékok beszerzésével, az 

interaktív játékokkal való időtöltést biztosítani.  

 

A tervezett beszerzéseket részletesen az előterjesztéshez csatolt kettő darab árajánlat tartalmazza, 

melyek együttes beszerzés értéke 951.860- Ft. 

 

Makói roma fiatalok részéről érkezett igényként, hogy részt vennének olyan zenés, kulturális 

foglalkozásokon, közösségi eseményeken, ahol autentikus roma zene szól, illetve ezekhez 

kapcsolódó eszközök használatára (úgy, mint csettegő kanál, gitár, darbuka, cajon, stb) lehetőség 

nyílik. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkötelezett a helyi fiatalok számára biztosított 

hasznos időtöltés iránt, valamint a roma kultúra és tradíciók őrzése iránt, így a felmerült igény 

alapján szükséges eszközök beszerzésével támogatja ezt. Az eszközök beszerzése a Makó Város 

Önkormányzata által, 2020. évre adott támogatásból valósulhat meg.  

 

A tervezett beszerzéseket részletesen az előterjesztéshez csatolt egy darab árajánlat tartalmazza, 

mely beszerzés értéke 237.690.- Ft. 
 

 

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:  
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MAKÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKÉNEK 

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

 

Eszközvásárlásokról 

 

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, eszközöket vásárol a 2020. 

évi működési támogatás terhére 951.860.- Ft értékben, valamint 237.690.- értékben a Makó 

Város Önkormányzatától kapott támogatás terhére. 

 

2. Az eszközöket mindösszesen 1.189.550.- Ft értékben a 2020. évi költségvetés 1. melléklet 

Bevételek 3. sorának  Működési célú átvett pénzeszközök terhére,, a 1. melléklet Kiadások 

3. során (Dologi kiadások) valamint 11. során (Beruházások) 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 16. 

 

 

 

 

            Petrovics Attila  

                      elnök 
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