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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése értelmében, 

amennyiben a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb 2021. március 15-ig nem 

fogadja el a 2021. évi költségvetési határozatát, akkor az átmeneti gazdálkodásról határozatot 

fogadhat el.  

Ezen határozatban felhatalmazást ad a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, hogy az 

Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait teljesíthesse, illetve 

meghatározza, milyen intézkedéseket tehet az átmeneti költségvetési határozat keretein belül. 

Fentiek alapján az átmeneti költségvetés terhére megtörténhet a képviselői tiszteletdíjak és 

járulékaik, valamint az időközben felmerült működési költségek kifizetésére.  

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, 

amely kimondja: „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.”  

 

A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett 

jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:  
 

MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

ELNÖKÉNEK 

…/2020. (…...) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA  

 

A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

Birta Júlia Mihaéla, mint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:  

 

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, hogy a működés 

folyamatos biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 



25.§ (1) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől az átmeneti költségvetést az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

a) az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok 

szerinti beszedése és a működéssel kapcsolatos kiadások időarányos teljesítése, 

b) a képviselői tiszteletdíjak és járulékaik teljesítése. 

 

2. Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett 

bevételeket és kiadásokat a 2021. évi költségvetési határozatba be kell illeszteni. 

 

3. E határozat a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

határozatának elfogadásakor hatályát veszti. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesítést kap: 

-          Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

-          Makó Város polgármester  

-          Makó Város jegyzője  

-          Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda  

-          Irattár  

 

Makó, 2020. december 8. 

 

  

                   Birta Júlia Mihaéla s.k.  

                                             elnök  

 


