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A Kormfny a 47812020. (XL3.) Korm. rendelettel az 6let- 6s vagyonbiztonsdgot
veszdlyeztetl td,meges megbetegeddst okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus vil6gidrvany
k6vetkeandnyeinek elhiiLritiisa, a magyar riLllampolg:irok eg6szsdgdnek 6s 6letenek meg6v:isa
6rdekdben Magyarorsz6g eg6sz tertilet6re vesz6lyhelyzetet hirdetett ki.
A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. t6rv6ny 153. $ (1) bekezddse alapj 6n, ahol
e tdrv6ny elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetisdgi dnkormrinyzatokra 6s az ritalakult
nemzetis6gi dnkormrinyzatokra alkalmazni kell a helyi dnkorm6nyzatokra vonatkoz6
jogszab6lyokat, az ad6ssiigrendezdsre vonatkoz6 rendelkez6sek kivdteldvel.
A (2) bekezd6s szerint, ahol e tdrvdny eltdr6en nem rendelkezik, a nemzetisdgi
6nkorm6nyzatok ds a nemzetis6gi teleprildsi 6nkormiinyzatok tiszts6gvisel6inek jogrfll6sdra,

tiszteletdijara, iuttat6saira ds a k6lts6g6talanyrira a polg6rmesteri tiszts6g ell6tiisrira vonatkoz6
tdrv6nyi rendelkez6sek alkalmazand6ak.
A katasztr6fav6delemr<il 6s a hozzA kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sar6i sz6l6 2011.
6vi C)O(V[I. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6se 6rtelmdben, vesz6lyhelyzetben a telepiil6si
iinkormdnyzat k6pvisel6-testiilet6nek, a f6v6rosi, megyei kdzgyiil6snek feladat- 6s

hatdskiir6t a polgdrmester, illetve a f6polg6rmester, a megyei k6zgyiil6s elndke gyakorolja.
Ennel< keret6ben nem foglalhat rilkist ilnkorm Snyzati int&m6ny 6tszervez6s6r6l,
megsziintet6s6r6l ellftlsi, szolgdltatfsi kiirzeteir6l, ha a szolgdltat6s a telepiil6st is 6rinti.
Fentiek alapjrin a k6pvisel6-testiileti el6te{esztdsek trirgydban a nemzetis6gi dnkormrinyzat
elndke a nemzetisdgi dnkormdnyzati kdpvisel<ikkel tdrtdnt egyeztetds ut6n hozza meg a
ddnt6st.

A Budapest Pesterzs6beti Ukrdn dnkorm Anyzat 2020. november 20.-i K6pvisel6-
testiileti iil6s tervezett napirendi pontjai kdziil, az ali'hbi eldterjeszt6s eset6ben hoz az
elndk ddnt6st:

1./ Javaslat a PUKO ehiike r6sz6re k6pvisel6i feladatainak elLltfsdhoz informatikai
eszkiiz (tablet) beszerz6s6re.

E!qS!6r Burij Anatolij elniik

Budapest. 2020. november I 8.

Aru,w, #ru A 1,.

Tiszelettel



2020. 11. 18. Levelek - marosino.benedek.ildiko@peslerzsebet.hu

uk16n veszelyhelyzeti napirend

Marosin6 Benedek lldik6

Sze 2020. 11. 18. 16:08

cin zen:Bur, Anatolij <matitolkft@gmail.com>; L5szl6 Perecz < prolaserperecz@gmail.com >; Hopp mariann
<hopp.mariann@freemail.hu>; Jegyz6 <jegyzo@pesterzsebet.hu >; K6cziann6 dr. Pohl M6nika
< koczianne.pohl.monika@pesterzsebet.hu >; Kov6cs Eszter < kovacs.eszter@ pesterzsebet.hu >; Kovecs Andrjs
< kovacs.andras@ pesterzsebet.hu >; Lehoczki P6tern6 < lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu >; Marosine Benedek lldik6
<marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu >;

Fonross3g: Magas

0 1 meil6klet (49 KB)

vesz6lyhelyzeti napirend Ukr6n 2020.'11.20.doc;

A Korm6ny a 478/7O20. (X|.3.) Korm. rendelettel az 6let- 6s vagyon biztonsdgot vesz6lyeztet6 tdmeges
megbeteged6st okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus vildgjdrvdny k6vetkezm6nyeinek elh6ritdsa, a magyar
dllampolg5rok eg6szs6g6nek 6s 6letenek meg6vdsa 6rdek6ben Magyarorszdg eg6sz ter0let6re
vesz6lyhelyzetet hirdetett ki.
A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. t6rv6ny 153. 5 (1) bekezd6se alapj;in, ahol e t6rv6ny elt6r5en
nem rendelkezik, a nemzetisegi onkormd nyzatokra 6s az dtalakult nemzetis6gi on korm6nyzatokra alkalmazni
kell a helyi onkorm6nyzatokra vonatkoz6 jogszabdlyokat, az ad6ss5grendez6sre vonatkoz6 rendelkez6sek
kiv6tel6vel.
A (2) bekezd6s szerint, ahol e torv6ny elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi onkormdnyzatok 6s a

nemzetis69i telepiil6si onkormiinyzatok tiszts6gvisel6inek jo96llaisilra, tiszteletd ijd ra, juttatdsaira 6s a

kolts6gdtalii nyiira a polgdrmesteri tiszts69 ell5tdsdra vonatkoz6 torv6nyi rendelkez6sek alkalmazand6ak.
A katasztr6fav6delemr5l 6s a hozzd kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dosit;s6r6l szolo 207L.6vi CXXV|ll. torv6ny
46. 5 (4) bekezd6se 6rtelm6ben, vesz6lyhelyzetben a telepul6si iinkormSnyzat k6pvisel6-test0let6n€k, a

f6v6rosi, megyei kozgy(l6snek feladat- 6s hatiskiir6t a polg6rmester, illetve a f6polg5rmester, a megyei
k6zgy(l6s elnoke gyakorolja. Ennek keret6ben nem foglalhat 6ll5st iinkormdnyzati int6zm6ny
iitszervez6s616l, megsziintet6s616l, ell6t6si, szolg6ltatiisi ktirzeteir5l, ha a szo196ltatds a telepiil6st is 6rinti.

Fentiek alapjdn a k6pvisel6-testiileti el6terjeszt6sek tdrgydban a nemzetis6gi 6nkorm6nyzat elnoke a

nemzetis6gi onkorm6nyzati kdpvisel6kkel t6rt6nt egyeztet6s utdn hozza meg a d<int6st.

Marosin6 Benedek lldik6
nemzetis6gi referens

Budapest F6v6ros XX. keriilet

Pesterzs€beti Polg6rmesteri Hivatal

Bp. 1201. XX. ker. Kossuth Lajos t6r 1.

lqL: 06 I 283-0391

Mob.:06/20-584-9023

Sgqqi! marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

httpsl/mail.pesterzsebet. hu/owa/#path=/mail/inbox 111



2020. 11. 19. L6velek- marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

ukr6n ok. el5terjeszt6se

Marosine Benedek lldiko

Cs 2020. 11. 19. 11:07

Cimre11:Burlj Anatolij < matitolkft@gmail.com>; Leszl6 Perecz <prolaserperecz@gmail.com>; Hopp mariann
< hopp.mariann@freemail. hu >; Jegyz6 <jegyzo@pesterzsebet.hu >; K6czi6nn6 dr. Pohl M6nika
< koczianne.poh l.monika@ pesterzsebet. hu >; Kov6cs Eszrer < kovacs.esaer@pesterzsebet.hu >; Kov6cs And ras
< kovacs.and ras@ pesterzsebet.hu >; Lehoczki P6tern6 <lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu>; Marosin6 Benedek lldik6
< marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu > j

g 1 melleklet (544 KB)

ukr6n ok. el6terjeszt6se.pdf;

Marosin6 Benedek Ildik6
nemzetis6gi referens

Budapest F6v6ros XX. kertilet

Pesterzs6beti Pol96rmesteri Hivatal

Bp. 1201. XX. ker Kossuth Lajos t6r 1.

Tel.: 06 1 283-0391

Mob.: 06/20-584-9023

@i! marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

https J/mail.pesterzsebet-hu/owa/#palh=/mail/inbox 1t1
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T6rey: Javaslat a PUK6 elniike r6sz6re k6pvisel,6i
feladatainak elldtris{hoz informatikai eszkiiz (tatrlet)
beszerz6s6re.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A k6pvisel6i munkdm 6s a feladataim elvdgz€s5hez, sziiks6gem lenne egy informatikai
eszkdzre, 1 db Tabletre. Gyakan keil sok helyre mennem, a kdpvisel<ii feladatokhoz
kapcsol6d6 szervezdsek, trirgyakisok lebonyolitiisa miatt, mint, ahogy azt a testiilet is tudja,
ahol szinte azofi:o,l yiiaszolni kellene egy-egy k6rddsre. Minden anyag az irodai
sz6mit6gdpemen van, ezert az drdemi v6lasz megaddsara sztiksdgem lenne arra, hogy azonnal
megndzzek adatokat a tiivoli el6rhet6s6ggel az irodai szAmit6gdpen. Ezzel lerdvidiil a
feladatok elvdgzdsdhez sziiksdges id5.

Javaslom, hogy r6szemre mint Burij Anatolij elndknek, a kdpvisel6i feladataim ell6tris6hoz 1

db Tabletet viisaroljon a PUKO a sajiit kdltsegvet6se terhdre.

@IOa 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben itcsoportositdssal biztositja.

Forrisa: a 202O. 6vi mflkiid6si trimogatds.

A fentiek alapjrin javaslom a Tisaelt K6pvisel<i+estiiletnek, az akibbi hatrirozati javaslat
elfogad5s6t.

.,..../2020. (XI. .) PUKO. sz. hatrirrozat

A Budapest Pesterzs6beti Uknin Onkormri'nyzat Kdpvisel6-testiilete

rigy ddnt, hogy

1. Burij Anatolij eladk r6sz6re a kdpvisel6i feladati elkit6srihoz 1 db Tabletet v6sarol,
amelyre a PUKO kdltsdgvetdseb<il 130.000 Ft-ot biaosit.

2. Utasitja az elndkdt a sziiks6ges intdzked6sek megt6tel6re.

3. Fedezet6t a 2020. 6vi kdlts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

@!q. a 2020. 6vi miikiid6si t6mogat6s

Felel6s: Burij Anatolij elndk

Hatirid6: azonnal



uEG.rnGvzEs:

A Kormdny a 478/2020. (X1.3.) Korm. rendelettel az 61et- 6s vagyonbiaons6got
veszilyeztetil tdmeges megbeteged6st okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus vil6gidrvriny
kiivetkezmdnyeinek elhririt6s4 a magyar allampolgtirok eg6szsdgdnek 6s dlet6nek meg6vdsa
6rdek6ben Magy arorszig egdsz teriilet6re vesz6lyhelyzetet hirdetett ki.
A nemzetis6gek jogair6l s2616 2011. dvi CL)C(X. tdrv6ny 153. $ (1) bekezd6se alapjan, ahol
e tdrv6ny elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetisdgi dnkormrinyzatokra 6s az ritalakult
nemzetis6gi 6nkorm6nyzatokra alkalmazni kell a heiyi 6nkormrinyzatokra vonatkoz6
jogszabSlyokat, az ad6ss6grendez6sre vonatkoz6 rendelkezdsek kiv6teldvel.
A (2) bekezd6s szerint, ahol e tdrvdny elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
dnkormiinyzatok ds a nemzetis6gi telepiil6si dnkorm6nyzatok tisztsdgvisel6inek jog6llisfua,
tiszteletdijfua, juttatiisaira 6s a k<ilts6g6tal6nyrira a polg6rmesteri tiszts6g elkit6srira vonatkoz6
t<irv6nyi rendelkez6sek alkalmazand6ak.
A katasrr6fav6delemr6l ds a hozzA kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisar6l sz6l6 201 l.
6vi C)O(V[I. trirvdny 46. $ (4) bekezddse 6rtelm6ben, vesz6lyhelyzetben a telepiil6si
iinkorminyzat k6pvisel6-testiilet6nek, a f6virosi, megyei kdzgyril6snek feladat- 6s

hatdskiir6t a polgrirmester, illetve a 1'dpoig6rmester, a megyei kdzgyiil6s elndke ryakorolja.
Ennek keret6ben nem foglalhat rlllist iinkorminyzati int6zm6ny ritszervez6s6r6l,
megszfintet6s6r6l, ellitisi, szolgSltat:lsi kiirzeteir6l, ha a szolg{ltatds a telepiil6st is 6rinti.
Fentiek alapjrin a k6pviseki-testiileti el6terjeszt6sek targy6ban a nemzetis6gi dnkormiinyzat
elndke a nemzetis6gi dnkormrinyzati kdpvisel6ktel t6rtdnt egyeztetds utiin hozza meg a
drint6st.

Budapest. 2020. november 19.

Tisztelettel

\,; rr,n



Budapest Pesterzs6beti Ukr6n Onkorm6nyzat Elndk6nek 35/2020.(XI.20.)

HATAROZATA

A Budapest Pesterzs€bet Uknin Onkormdnyzat Eln6ke - a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 I .

6vi CLXXIX. tdrvdny 153. S (1)-(2) bekezddseiben 6s a katasztr6fav6delemr<jl es a bozzi
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4)
bekezd6sdben foglaltak alapjrin a Kdpvisel6-testiilet jogkdrdben eljbrva, meghozza, az alabbi
hatiirozatot:

Burij Anatolij elndk rdsz6re a kdpvisel6i feladati eletas6hoz 1 db Tabletet vasarol,
amelyre a PUKO kdlts6gvetds6b6l 130.000 Ft-ot bizosit.

Utasitja az elndkdt a sziikseges int6zkeddsek megt6tel6re.

F edezetel a 2020. 6vi kdlts6gvet6s6ben 6tcsoportosit6ssal biztositja.

Forr6sa: a 2020. 6vi miikdd6si tiimogatiis

Fele16s: Buij Anatolij elndk
Hat6rid6: azonnal

Budapest

1.

2.

3.
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l./ Javaslat a PUKO elniike r6sz6re k6pvisel6i feladatainak elldtrisdhoz informatikai
eszktiz (tablet) beszerz6s6re.
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