
          Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő Testületének 

 

9/2021. (V.13.) számú határozata a 22/2019.(XII.09.) számon elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról 
 

1. 

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rögzíti, miszerint 

a) a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel 

2020.november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,  

b) a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat, 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény a 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.” 

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nek.tv) 153. 

§ (1) bekezdése szerint „Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 

önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a 

helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre 

vonatkozó rendelkezések kivételével.” 

e) a d) pontban foglaltakra tekintettel veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

jár el; 

f) a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén elfogadott 

5/2019.(X.24.) számú határozathoz képest a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 22/2019.(XII.09.) számú határozat hibásan tartalmazza az 1. számú mellékletében 

Faragó Galina Nyikolajevna képviselő és Schur Alekszandr elnökhelyettes 

megbízatását, ezért szükséges a döntés meghozatala.  

 

2. 

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete hatáskörében eljáró 

Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként a Székesfehérvári Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2019.(XII.09.) számú határozat 1. számú mellékletének helyébe a melléklet lép. 

 

 

 

Felelős:  Najgyenov Vladiszlav elnök 

   

Határidő:  azonnal 

 

  



Melléklet a 9/2021. (V.09) határozathoz 

 

 

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat  

Szervezeti- és Működési Szabályzat 1. melléklete 

 

 

                                     Képviselők névjegyzéke 

 

 
 A B 
1.  Elnök:  Najgyenov Vlagyiszlav 

 
2.  Elnökhelyettes:  Schur Alekszandr 

 
3.  Képviselő:  Faragó Galina Nyikolajevna 

 

 
 


