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A vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Kormiiny az elet- 6s vagyonbiztonsiigot veszdlyeztet6 tdrneges megbeteged6st okoz6
SARS-CoV-2 koronavfrus vil6gjdrviny (a tovrlbbiakban: koronavirm uitagarv6ny)
kdvetkezmdnyeinek elhiirit6sa, a magyar rlllampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6letdnik
meg6v6sa 6rdekdben Magyarorsz6g eg6sz tertiletdre veszdlyh elyzitet hirdetett ki. A
Kormrlny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a r.rr.tir6gi .irko.-1nyzatol<kal
kapcs ol atos ki.ikinl eges szab 6ly ok I 6pnek hatAlyb a.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzd kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6
20Il.6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjdn vesz6iyhelyzetbena telepiil6si
Onkorm6nyzat k6pvisel6-testtlet6nek feladat- 6s hai6skcir6t a polg6rmester gyakorolja,
iW a k6pvisel6-testi.ilet riltal elfogadand6 ddnt6sek meghozatal1ra a polga.-.ri.,
jogosult.

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2OIl. 6vi CLXXIX. t6rv6ny 153. $ (1) bekezd6se
megdllapitja, hogy amennyiben az Njtv. elt6rden nem rendelkezik, a nemzetis6gi
6nkorm6nyzato?'ra 6s az ritalakult nemzetis6gi onkorm imyzatokra alkalmazni kell a
helyi dnkorm6nyzatokra vonatkoz6 szabdlyokat az ad6ss6grendezdsre vonatkoz6
rendelkezdsek kivdteldvel.

A fentiek alapjrln a nemzetisdgi dnkorminyzat elncikdre a polg6rmesteri tiszts6g
elliltrisra vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkezdsek alapjdn a nemzitisegi 6nkorm6nyzal
k6pvisel6-testiiletdnek feladat- 6s hatriskdr6t a nemzetisdgi onkoim6nyzat eln6ke
gy akoro lj a a j o gszab itly okb an m e gh at5ro zott korlfutokkal.

A ,,84 Mtikt d6si bevdtelek" rovatra 585 Ft lrkezett, amely osszegnek a kiadrisi
eloitinyzatra t6rt6n6 felosztrisa sziiksdges, ezdrt sziiksdges a k6lts6gvefs, ,,K3 Dologi
kiad6sok, kdtelez6 feladat" megnevez6sii rovata dssiegdnek m6dosft6sa ezzel az
6sszeggel.

42020.6vi kdltsdgvetds m6dosit6siraazal6bbi hatdrozati iavaslatot teszem:

84 Miik6d6si bev6telek, k6telez6 feladat
rovaton szerepl6

az alilbbi cisszegben felosztom a

K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat
rovatra.

585 Ft-ot

1102 Buda Szent Liszl6 tfir29.

585 Ft



l. K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Elncikek6nt a
nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20Il.6vi CLXXIX. t<irvdny 153. g (1)-(2) bekezd6seiben
6s a katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzit kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dosft6s ir6l szolo
20ll.6vi CXXVII. t6rv6ny 46.$ (a) bekezdds6ben foglaltak alapjhn, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Ilorm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkcirdben eljrilrva meghozom az al3hbi
hatirozatot:
A K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat2020.6vi krilts6gvetes6r6l sz6l6 15/2020. ([. 14.)
hatirozatitt m6dositom, ds a hatirozat 1. melldkletdben szereplo al6bbi rovatr6l az
al6bbi dsszeget

84 Mtik6ddsi bevdtelek, k6telez6 feladat
rovaton szereplo

az alilbbi risszegben felosztom a

K3 Dologi kiad6sok, kritelez6 feladat
rovatra.

2. Ezen hatdr ozatot 2020 . december 3 I -t6l kell alkalmazni.

585 Ft-ot

585 Ft

Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elnOk

Budapest, 2021. januir 12.

Tdrv6nyess6gi szempontb6l Litta:

dr. Vdrds-Gydngy Anna
jogtan6csos
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