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Tal'gl':

Az
Onkonm\nyzat
2020.
evi
kiiltsegveteserol szo lo 2/2020.(111. 16.)
iinkonm\nyzati
renclelet
I.
szamll
moclosft<lsa

54/2020. (V.28.) sz. poigarmesteri dontes
Tiiriikb{llint Varos Polgarmestere a veszelyhelyzet kihircleteserol szolo 4012020. (Ill. II .)
Konn. renclelet es a katasztr6faveclelemrol es a hozza kapcsoloclo egyes tiirvenyek
moclos fta sarol szolo 2011. cvi CXXV IlI. tiirveny 46. § (4) bekezclese alapjan, a kepviselotcstiilct fe laclat- es hataskiireben eljarva az Onkormallyzat 2020. evi kiiltsegveteserol szolo
2/2020 . (1II.16.) iinkormanyzati rencleJct I. szamll moclosftasaval kapcsolatban az alabbi diintest
hozza:

1.1

Az Onkonnanyzat 2020. evi kiiltsegvetesi renclelet I. szamll moclositasarol nem kfvan
rencleletet alkotni. E cliinteset azzal inclokolja, hogy a renclelet-modosftasra vonatkozo
elotelj esztes elkeszftesekor es annak kiinyvvizsgato altali velemenyezesekor meg nem
volt ismert a 40/2020. (III.Il.) Konn. szamll renclelettel kinyilvanftott veszelyhelyzet
varhato megsziintetese. Iclokiizben azonban llj kiiriihm\nykent meriilt fel , hogy 2020.
nll\jus 26-an benYlljtasra keriilt az Orszaggyiiles reszere a veszelyhelyzet
megsziinteteserol szolo tiirvenyjavaslat , valamint konm\nyzati kiiriikbol szarmazo
nyilatkozatok szerint jllllius 20-an varhato a veszelyhelyzet feloldasa is. A megvaltozolt
kiiriilmenyek mialt varhato, hogy junius vegen - jlilius elejen a kepviselo-testiilet
mi\kiiclese lljraindulhat, igy a Kepviselo-testiiletnek modjaban {III a rendeletalkotasnak
eleget tenni.

2.1

Felkeri a Jegyzot, gondoskocljon a 2019. evi zarszamadas elokesziteserol oly modon,
hogy a renclelet-tervezet a veszelyhelyzet utani elsa kepvi selo-testiileti ii1esre
eloteljesztheto legyen.
Hatarido : so ron kiivetkezo testiilet i iiles
Felelos: Jegyzo

3.1

Felkeri a Jegyzot, hogy az iclokiizben bekiivetkezo vaitozasokra tek intettel a
veszelyhelyzet utani el sa kepviselo-testiileti iilesre keszftse elo a 2020. evi kiiltsegvetes
modositasanak tervezetet.
Hataricio: so ron kiivetkezo testiileti iiles
Felelos: Jegyzo

4,/

A 2-3./ ponl szerinli el6teljeszlesekel llgy kell el6keszilcni , hogy a vcszClyhelyzel
megszi'lIIesel kovel6en mihamarabb sor kerlilhesscn a kepvisel6-lesliileli iiles
osszehiv<lsara.
Halarid6: konm\ny zali donlesl61 fU gg6en
Felel6s: Jegyz6
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