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A veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 478/2020. (XI" 3.) Korm. rendeletben a
.Korm6ny az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszfllyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus vilflgdwiny (a tovdbbiakban: koronavirus vil6girirv6ny)
kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a maryar 6llampolgrirok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek
meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorszilg egflsz teriilet6re vesz6lyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi Onkorminyzatol.,kal
kapcsolatos ktildnleges szab6lyok l6pnek hatiiyba.

A katasztrSfav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes trirv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin vesz6lyhelyzetben a teleptildsi
dnkorm6nyzat kdpvisel6-testiiletdnek feladat- 6s hatriskdrdt a polg6rmester gyakorolja,
iW a k6pvisel6-testtilet 6ltal elfogadand6 diint6sek meghozatalfura a polg5rmester
jogosult.

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tcirv6ny 153. $ (1) bekezddse
meg6llapitja, hogy amennyiben az Njtv. elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
dnkorm6nyzatokra 6s az Stalakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a

helyi iinkorm6nyzato|,ra vonatkoz6 szabdlyokat az ad6ss6grendezdsre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6tel6vel.

A fentiek alapjin a nemzetisdgi tinkorminyzat eln6kere a polg6rmesteri tiszts6g
ell6trisra vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkezdsek alapjrin a nemzetis6gi iinkormilnyzat
k6pvisel6-testiiletdnek feladat- 6s hat6sk6r6t a nemzetis6gi dnkorm6nyzat elndke
gyakorolja a jogszabiilyokban meghatrirozott korl6tokkal.

2020. november lO-e 6ta a v6sztrelyzet kialakulasa miatt home office-ban dolgoztak a
kdpvisel6k 6s sziiksdgesnek tartoffrik a kapcsolattarti{st a keriileti lengyel lakossriggal.
Ehhez sztksdg volt iPad 6s 2 db laptop beszerzdsdre. Ezek a t6telek tfurgyi eszkciznek
min6si.ilnek, ezfirt elsz6molilsuk 6rdek6ben sziiksdges volt a kdlts6gvetds ,,K6
Beruh6z6s, kdtelez6 feladat" megnevez6sii rovat6ra fedezetet biztositani. A sztiks6ges
fedezet a K3 rovatr6l 6tcsoportosithat6.

A2020.6vi k6lts6gvet6s m6dosit6s6ra azalilbbihatArozatijavaslatot teszem:

K3 Dologi kiadilsok, k0telez6 feladat rovaton
szerepl6 6sszegb6l

dsszeget 6tcsoportositok a
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K6 Beruhriz6s, k6telez6 feladat rovatra,
dsszegben.

K3 Dologi kiaddsok, kdtelez6 feladat

az alfibbi Osszegben 6tcsoportositom a

K6 Beruhrizris, kdtelez6 feladat
rovatra.

K6brinyai Lengyel Onkorman y zat Kepvisel6-testiiletdnek Elndkekdnt a nemzetis6gek

.iogair6l s2616 2011. 6vi CL)OflX. ttirv6ny 153. $ (l)-(2) bekezddseiben 6s a

katasztr6fav6delemr6l es a hozz6 kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dositr[s6r6l sz6l6
20ll.6vi C)O(MII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n, figyelemmel a

vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l s2616 47812020. ()(I. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdr6ben eljrlrva meghozom az al6bbi
hatfuozatot:
A K6b6nyai Lengyel Onkormriny zat 2020. 6vi kcilts6gvet6sdr6l sz6l6 12 I 2020. (II. 1 4.)
hatfurozatdt m6dosftom, 6s a hatilrozat 1. mell6klet6ben szerepl6 alSbbi rovatr6l az
al6bbi dsszegeket
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D6vid M6ria
elndk

Hat6rid6:
Fe1e16s:

azownl
eln6k

Budapest, 2020. november 24.

Tdrv6nyessdgi szempontb6l l6tta:

dr. V6rds-Gytingy Anna
jogtanricsos
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