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El6terjeszt6: Kollitosz Jorgosz elndk
veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Kormfny az elet- 6s vagyonbiztons6got veszllyeztetS tdmeges megbetegeddst okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus vil6gjfwiny (a tov6bbiakban: koronavirus vil6gj6rv6ny)
kovetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a magyar 6llampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek
meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorsz6g eg6sz teriilet6re veszeilyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetisdgi dnkorm6nyzatokkal

A

kapcsolatos kUl0nleges szab6lyok l6pnek hat6lyba.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzir kapcsol6d6 egyes trin'dnyek m6dosit6srir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n veriz6lyhelyzetben a telepiil6si

6nkorm6nyzat kdpviselS-testiilet6nek feladat- 6s hat6skdr6t a polgrlrmester gyakorolja,
iW a k6pvisel6-testiilet 6ltal elfogadand6 ddnt6sek meg;hozatalilra a polg6rmester
jogosult.

nemzetisdgek jogair6l s2616 2011. 6vi CLXXIX. tiirvdny 153. $ (l) bekezddse
meg6llapitja, hogy amennyiben az Njtv. eltdr6en nem rendelkezik, a nemzetisdgi
onkorm6nyzatol<ra 6s az 6talakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a
helyi cinkormrinyzatokra vonatkoz6 szabrllyokat az ad(iss6grendez6sre vonatkoz6
rendelkezdsek kiv6tel6vel.

A

A

fentiek alapjrin a nemzetisdgi dnkormdnyzat elndkdre a polg6rmesteri tiszts6g
ell6t6sra vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkez6sek alapj6n a nemzetisdgi dnkorm6nyzat
k6pvisel6-testiiletdnek feladat- 6s hat6skdr6t a nemzetisdgi dnkorm6nyzat elndke
gyakorolj a a jogszabillyokban meghat6rozott korl6tokkal.

A

,,84 Mtiktid6si bevdtelek" rovatra

6 894 Ft 6rke'zett, amelynek a kiad6si

eloirinyzatra t6rt6n6 feloszt6sa sziiksdges, ezdrt szi.iks6ges a k6lts6gvet6s, ,,K3 Dologi
kiaddsok, kdtelez6 feladat" megnevezdsri rovata dsszegeinek m6dosit6sa ezzel az
6sszeggel.

A2020.6vi kcilts6gvet6s m6dosit6silra az alibbihatirozatijavaslatot teszem:

84

Miiktiddsi bevdtelek, kiitelez6 feladat
rovaton szerepl6

6 894 Ft-ot

az alilbbi Osszegben felosztom a

K3
rovatra.

Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat

6 894 Ft

2

l.Kobrinyai Gdrdg OnkormrinyzatKepviselS-testtilet6nek Eln0kek6nt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrvdny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztrofavddelemrol es a hozz6 kapcsol6d6 egyes t<ir''rdnyek m6dosit6srir6l sz6l6
20Il.6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben foglaltak alapjin, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 47812020. (XI. 3.) K0m1. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a k6pvisel6-testiilet jogkdr6ben elj6rva meghozom az akibbi
hatirozatot:
A K6brlnyai Gdrdg Onkormdnyzat2020.6vi k6lts6gvetes6r6l sz6l6 1312020. (II. 14.)
hatdrozatdt m6dositom, 6s a hatirozat l. mell6kletdben szerepl6 ali,Jc,bi rovatr6l az
aldbbi dsszeget

84

Mtiktid6si bevdtelek, kdtelez6 feladat
rovaton szerepl6

6 894 Ft-ot

az alirbbi Osszegben felosztom a

K3

Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat

6 894 Ft

rovatra.
2. Ezen hatir ozatot 2020 . december
Hat6rid6:
azonnal
FelelSs:
eln6k

3I

-t6l kell alkalmazni.

Budapest, 2021. januir 12.

Koll6tos2 Jorgosz
elndk
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