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El6terjeszt6: Bacsa Gyula eln6k

1 veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 478/2020. (x. 3.) Korm. rendeletben aKormSny az elet'6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tcimeges megbeteged6st okoz6sARS-cov-2 koronavfrus vililgifurviny 1a tovaubiakban: liororu.i*s viligjrlrvriny)
kdvetkezm€nyeinek elhiritdsa,-i 

^ugyu, 
6llampolgiirok eg6szs6g6nek 6s 6letdnekmeg6v6sa 6rdek6ben Magyarorszdg egdsz teruleidrJveszetynelyzitet hirdeten ki. AKorm6ny 6ltal kihirdetett veszdlyhelyzit ideje alatt anernzetis6gi onkorm inyzatov,kal

kap csol atos ktil 6nl eges szab6lyol t epr.t hatillyb a.

A katasztr6favddelemr6l 6s a hozzd kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6s irol sz6l620rl' 6vi GXXV[I'.tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se aiipjanveszdlyhelyzetbena telepi.il6sionkormiinyzat kepvisel6-testiilet6nek feladat- es natastordt a polgiirmester gyakorolja,igy a kdpvisel6-testiilet 6ltal elfogadand6 dontdsek meg)tozatalira a polg6rmester
.jogosult.

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2oll, 6vi GLXXIX. t6rv6ny 153. $ (l) bekezddse
megallapida, hogy amennyib en az Njtv. eltdr6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
dnkormiinyzatok'ra 6s az 6talakult nemzetisdgi dnkorm dnyzatokra alialmazni kell ahelyi 

--onkotmdnyzatokra vonatkoz6 szabdly-okat az ad6ssrigrendezdsre vonatkoz6
rendelkezdsek kivdteldvel.

A fentiek alapjin a nemzetisdgi 6nk orminyzat elndkdre a polgrirmesteri tiszts6g
elLit6sra vonatkoz6 ttirvdnyi rendelkezdsek alapjrin a nemzetisdgi rinkormdnyzat
kdpvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6skdr6t a riemzetis6gi dnkorm6nyzat eln6kegyakorolj a a j ogszab6lyokban meghatirrozott korkitokkal.

2020' november l0-e 6ta a vdszhelyzet kialakul6sa miatt home office-ban dolgoztak ak6pvisel6k 6s sztiksdgesnek tartourik a kapcsolattartrist a kertileti tirmdny lakossiiggal.
Egy k6pvisel6 rdsz6re betervezettbdrlet nem keriilt kifizetesre, a b6rl#6silrl6sra fel
nem haszniilt dsszeg iitcsoportosft6sa sziiks6ges a dologi kiad6sok rovatra.

42020' 6vi kdlts6gvetds m6dosit6s 6ra azakibbi hatfuozatijavaslatot teszem:

1102 Budapest, SzentL6szl6 t6r 29.

Kl Szemdlyi juttat6sok, kcitelez6 feladat rovatr6l

dsszeget iltcsoportositok a
K3 

Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat rovatra

-10 500 Ft

10 500 Ft
6sszegben.



K6b6nyai orm6n1-6nkormiiny zat Kdpvisel<i-testiiletdnek Elnrikekdn t a nemzetis6gekjogair6l sz6l6 2011. 6vi clxxx. tdrvdny 153. $ (r)-(2) bekezddseiben 6s akatasztr6favddelemr6l es a hozzti kapcsol6d6 egyes ttirvdnyek m6dosftiis irol sz6l620lr' 6vi cXXVlI. tcirv6ny 46.$ (4i bekezdds6Ien foglaltik alapj6n- figyelemmel aveszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 478/2020. (xI. 3.) ko*. renieletben kihirdetettveszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testi.ilet jogkcirdben e\idrva meghozom az alibbi
hatitrozatot:
A K6b6nyai Orm6ny Onkormiinyzat2020. 6vi kdlts6gvet6s6rdl sz6l6 l5l2o2O.(II. 14.)hatdtozatitt m6dositom, 6s a hatdrozat 1. melldkletEben szerepl6 al6bbi rcvatr6l az
akibbi dsszegeket

Kl Szem6lyi juttatrisok, k6telez6 feladat

az alilbbi dsszegben iitcsoportosftom a
K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat

rovatra.
Hatiridl:
Felel6s:

azonnal
elnok

-10 500 Ft

l0 500 Fr

3 140 Ft

A mtikdd6si bev6telek rovaton 3 140 Ft bev6tel keletkezett, indokolt ennek
6tcsoportosftilsa a ,,K3 Dologi kiad6sok kdtelez6 feladat" megnevez6sii rovatra.

42020' 6vi kdlts6gvetds m6dosft6siraazal6bbi hatdrozatijavaslatot teszem:

B4 Miikdddsi bev6telek, k6telez6 feladat rovatr6l _3 140 Ft

dsszeget ritcsoportositok a
K3 Dologi kiadiisok, kcitelez6 feladat rovatra

dsszegben.

K6b6nyai Orm6ny 6nkorm6ny zat Kdpvisel6-testuletdnek Elncikek6n t a nemzetis6gekjogair6l sz6l6 2ott. 6vi cI.xxIX. tdrvdny r53. $ (:1)-(2) bekezddseiben 6s akatasztr6favddelemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 .gy., t6rv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l620ll' 6vi GXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezddsd6ln foglaltal abpj6n, figyelemmel a
v'esz6lyhelyzet kihirdetdsdr6l sz6l6 478/2020. (xI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogkdrdben 'elj6wa 

meghozom az al1bbi
hatdrozatot:

2



3

A K6b6nyai Orm6ny Onkormiinyzat2020.6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6 \5/2OZO.(11. 14.)
hatitrozatirt m6dositom, 6s a hatirozat 1. melldkletZben szerepl6 al6bbi rovatr6l az
aklbbi osszegeket

B4 Mtik0d6si bev6telek, k6telez6 feladat

az alilbbi dsszegben iitcsoportositom a
K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat

rovatra.
Hat6rido:
Felel6s:

Budapest, 2020. november 24.

Tdrv6nyessdgi szempontb6l l6tta:

dr. Vrirds-Gydngy Anna
jogtaniicsos

-3 140 Ft

3 140 Fr

azonnal
elndk

[r,q_
diula

elndk
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