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El6terjeszt6: Inguszn6 dr. Barab{s Rita eln6k

1 veszelyhelyzet kihirdetdsdr6l sz6l6 478/2020. (x. 3.) Korm. rendeletben aKormiiny az 6let' 6s vagyonbiztonsiigot veszdlyeztet6 t<imeges megbetegeddst okoz6SARS-Cov-2 koronayirus vilegJarvdny (a tovaubiakban: lio.onurr7.us viligi6rv6ny)
kdvetkezm6nyeinek elhiirft6sa, 

-a 
mawax 6llampolgr{rok eg6szsdgdnek ds 6let6nekmeg6viisa 6rdek6ben Magyarorsziig egdsz terulei6re veszetyhelyzJtet hirdetett ki. AKormriny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyrct i4.3" alatt anemzetis6gi 6nkorm6nyzatokkal

kapcsolatos kiildnleges szab6lyok l6pnek hatrilyba.

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzSkapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosftiis ir6l sz6l620ll' 6vi CXXWII-.tdrvdny 46. $ (4) bikezddse aiipjanveszdlyhelyzetben a tetepiildsi
dnkorm6nyzatkdpvisel6-testiiletdnek feladat- es hatrlst<tiret a polg6rmester gyakorolja,

lfl^:..,1*visel6-testiilet 6ltal elfogadand6 dontdsek megho zatalina a polgiirmester
Jogosurt.

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20ll.6vi cLXXIX. t6rv6ny 153. $ (l) bekezdese
meg6llapftja, hogy amennyiben az Njtv. elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
<inkormrinyzatokra 6s az 6talakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alialmazm kell ahelyi 

--onkorm6nyzatokra vonatkoz6 szabfuly-okat az ad6ssrigrendez6sre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6teldvel.

A fentiek alapjin.a nemzetisdgi dnkormdnyzat elndkdre a polgrirmesteri tisas6gelkit6sra vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkez:*k alapjr{n a nemzetisdgi 6nkorm6nyzat
kdpvisel6-testiiletdnek feladat- 6s hatriskdr6t a nemzetis6gi dnkormrinyzat eln<ikegyakorolja a jogszabdlyokban meghatiirozott korl5tokkar.

2020' november l0-e 6ta a v6szhelyzet kialakul6sa 6ta home office-ban dolgoztak ak6pvisel6k 6s sziiksdgesnek tartottit a kapcsolattart6st a keriileti n6met lakossriggal.
Ehhgz sztiksdg volt monitor 6s laptop beszerz6sdre . Ezek a tdtelek targyi eszk6znek
min6stilnek, ezdrt sztiks6ges a kolts6gvetds azon, ,J(6 Beruhriz6s, k6ielez6 feladat,
megnevezesii rovatdra fedezetet biztositani, amelyeken ezek k6lts6ge elsz6molhat6. A
sziiks6ges fedezet a K3 rovatr6l ritcsoportosithat6.

42020. dvi kdlts6gvet6s m6dositdsara az alsbbihatfurozatijavaslatot teszem:

K3 
Dologi kiadiisok, k6telez6 feladat rovatr6l 

_2g4 gg7 Ft

dsszeget 6tcsoportosftok a



K6 
Beruhrizds, k6telez6 feladat rovatra, 284 897 Ft

Osszegben.

-284 897 Ft

284 897 Ft

T4L
dr. Barabiis Rita
elncik

K6brinyai N6met Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Eln6kek6nt a nemzetis6gekjogair6l sz6l6 2011. 6vi clxxx. ttirvdny 153. $ (l)-(2) bekezd6seiben 6s akatasztr6fav6delemr6l 6s a hozzii kapcsol6db egyes t6rv6nyek m6dosft6srlr6l sz6l620ll' dvi c)o(vIII. torvdny 46. $ (4) bekezddsdIln foglaltal ahpj6i, figyelemmel aveszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz5l6 478/2020. ()il. 3.) Korm. rendeletben kihirdetettvesz6lyhelyzette, a kdpviseld-testiilet jogkdr€ben eljdrva meghozom az aldbbihatdrozatot:
A K6brinyai N6met Onkormrinyzat 2020. 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 12/2020. (II. 14.)hatfitozatdt m6dositom, 6s a hatdrozat l. mell6kl"teb"n szerepl6 a1ibbi rovatr6l azal6bbi dsszegeket

K3 Dologi kiadrisok, k6telez6 feladat

az alSbbi Osszegben 6tcsoportositom a

K6 Beruhrizrlsok, kdtele z6 feladat
rovatra.

Hat6rid6:
Felel6s:

azowral
elndk

Budapest, 2020. november 24.

Td,rv6nyessdgi szempontb6l l6tta:

dr. V0rds-Gy0ngy Anna
jogtanricsos
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