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Bodonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Bodonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
2/2021. (11.26.) számú határozata

a 2021 . évi költségvetésének jóváhagyásáról

I. Bodony Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 2021. február hó 26. napján rögzíti,
miszerint

1. 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, a Kormány az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati•~intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”

3. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153.
~ (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a
nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra
alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az
adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.

4. A Nektv. 153. ~ (2) bekezdése szerint, ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok
tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a
polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

5. A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a
jogszabályokban meghatározott korlátokkal.

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése alapján a Bodonyi Roma Nemzetiségi
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Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bodonyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökeként az előterjesztésben szereplő 2021. évi költségvetését az
alábbiakban jóváhagyom:

a) 1.040 ezer Ft működési bevétellel

b) 1.040 ezer Ft működési kiadással

c) O ezer Ft működési egyenleggel

d) O ezer Ft felhalmozási bevétellel

e) O ezer Ft felhalmozási kiadással

f) O ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 1.040 ezer Ft költségvetési bevétellel

h) 1.040 ezer Ft költségvetési kiadással

i) O ezer Ft költségvetési egyenleggel

j) O ezer Ft finanszírozási bevétellel

k) O ezer Ft finanszírozási kiadással

I) O ezer Ft finanszírozási egyenleggel

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.~ (2) bekezdése a)
pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban e határozat 1. és 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Váradi Györgyné elnök


