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,IEGYZOKONYV

K6sziilt: Bokor Kcizs6g Onkominyzata K6pviselo-testiilet6nek 2020. augusztus 28. napjdn a Bokori
Vend6ghrizban megtafiott nyilt 0l6s610l.

Hegediis Pril
Maczko Lriszl6
Berta Roland
Dr. Ill6s Mrirta Szilvia
Kis6s Iren

polg6nnester
alpolg6rmester
kipvisel6
kdpviselo
kipviselo

l anicskozasi joe:ral rdszt vesz: Markus Srindor jegyzo

[,akoss6grdszdrol megielent: Ocskay Zolt6n helyi lakos

Ileeediis PAI polgilrmester koszont6tte a megjelenteket. Megrillapitotta. hogy a k6pviselo-testiilet 5

tagj6bol mind az 5 fo jelen van, igy az iilis hatirozatkepes, a kdpvisel6-testiilet iil6s6t mecnvitotta

A polg6rmester az alSbbi napirendi pontokat j avaso lta elfogadni a kdpviselo-testiilet r6szdre.

Na ircndi itvasl:rt

Javaslat a N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Osa6lyrinak a 3-
11812020. iktat6sz6mri trirvdnyess6gi felhiv6sinak megt:irgyal6srira, elfogad6siira.
El6ter.ieszt6: Hegediis P5l polgirmester

2. Javaslat csal6dok iskolakezddsi trirnogatas6nak megellapitesera
Elotedeszt 6: Hegediis P6l polg6rmester

3. Egyebek

Megkdrdezte a k6pvisel6-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A k6pviselo-testtilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 5 igen szavazattal elfogadta
a7t.

Napirendi pontok t6rgyal6sa

Javaslat a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti Osadly6nak a 3-17812020
iktat6szSmI t6rvenyess69i felhivSsinak megtdrgyal6s6ra, elfogaddsSra.

llesediis Prl polg6rmester: A napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghivoval egy0tt
mindenki megkapta, dttanulrndnyozhatta (1. szimri mell6klet).
A N6grrid Megyei Kormrinyhivatal Hat6s6gi F6osztiily Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Osztiiyttt6l 2020.
jflius 29. napjan 6rkezett NOiTFO/3- 178i2020. iktat6szemt torv6nyessegi felhivds az On-kormdnyzat
r6sz6re, mely a krivetkez6ket tartalmazza:
A Kdpviselo- testi.ilet 6ltal 1-5-612020. (VII.7.) dnkormrinyzati rendeletek megalkotAsra kertiltek,
azonban az 5-612020. (VII.7.) rendeletekhez nem keriilt csatol5sra indokolis, valamint 4-5-612020.
(V11.7.) szrimri rendeletek vonatkoz6s5ban nem keriilt csatolesra el6zetes hatAsvizsgiilati lap. A
hirinyoss6gokat p6toltuk, melyek megkiilddsre keriilnek a Torvdnyessdgi Feliigyeleti Oszt|ly r€sz€re.

Jelen vannak:

l.Napirend



A polgiirmester kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit. hozztszolAsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselok rdsz6rol 6szrevdtel, hozzitsz6lis nem hangzott el.

A polg5rmester k6rte szavazzatak

A Kdpvisel6+estiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal - az alibbi hatirozatot hozta:

Bokor Ktizs6s Onkorm6nvzata K6DYisel6-testiilet6nek
22l2lt20.Nlll.28.) szimf hatirozata
NO/TFO/3-178/2020. iktat6szimri ttirv6nyess6gi felhivissal kapcsolatban

Bokor Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete. napirendre tljzte 6s megt6rgyalta a

N6grrid Megyei Konn6nyhivatal Trirv6nyessdgi Fel0gyeleti Osztilyinak NO/TFO/3-
178/2020. iktat6sz6mri torv6nyess6gi felhiv6s6t melyet elfogad, igyekszik az abban
foglaltakrak maraddktalanul eleget tenni.

A kdpvisel6-testiilet, felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet drint6s6rol
trij6koztassa a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi Feliigyeleti Osz6ly6t 6s

a tov6bbi sziikseges int6zked6seket tegye meg.

Hatlrido: 2020. augusztus 31.
Felekis: Hegediis P6l polg6rmester

Javaslat csalddok iskolakezddsi t6mogatisenak meg6llapitiisiira

Hegediis P6l polq6rmester: A napirendi ponthoz kapcsol6d6 elotedesa6st a meghiv6val egytitt
mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatt a (2. szimlfi mell6klet). Elmondta, hogy az onkorm6nyzat
nehdz anyagi helyzetben van. Igyekeznek minden pdnziigyi k6telezettsdgiiknek eleget tenni. jelenieg
egy nagy 6sszegii kifizetetlen szamlejuk van, a kult[rh6z felrij itisival kapcsolatos sikerdij.
A kor6bbi 6vekhez hasonl6an - figyelembe v6ve a korm6ny csal6dpolitik6j6t - a kdpviselo-testiilet aZ

iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad6sok enyhit6se drdek6ben egvszeri t6mogatSssal segitheti az 6rintett
csal6dokat. 2018-ban a k6pviselo-testiilet az 6vod5s gyermekek r6sz6re I0.000 Ft/fo, az 5ltal6nos
iskol6s tanul6k 15.000 FVfo, a ktizdpfokri k6pzdsben r6szt vevo tanul6k 20.000 Ftlfo a felsofokri
kdpzdsben reszt vevok 30.000 Frfo tamogatiist nyrijtott. Ennek alapjrin javasolta, hogy az id6n is

hasonl6 risszeggel t6mogass6k az drintett csal6dokat. figyelembe vdve azt. hogy nincs 6vod6s
gyermek.

Dr. Illds Mrirta Szilvia kdpviselo: Javasolta. hogl a foiskolisok. egretemistik i0.000 Ft timogatrisban
rdszesiiljenek.

A kdpviselo-test0let tagjai egyetdrtenek a polg6rmester elterjesztdsdvel, illewe dr. lll6s Mrirta Szilvia
kdpvise16 javaslatfval. Egydb 6szrevetel, hozzisz6l6s nem hangzotl el.

A polgrirmester k6rte, szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alibbi hat6rozatot hozta:

Bokor Ktizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
23/2020.(\'I1 I.28.) szinrri hatirozatl
csalidok iskolakezd6si t{mogatisa meg6llapit:isival kapcsolatban.

2. ltiapirend



.+

Bokor Kozsdg onkorm5nyzata Kdpvisel6-testiilete. mint d6nt6shoz6 testiiiet rigy
hat6rozott, hogy a csalidok iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadAsainak enyhit6ie
6rdek6ben a 202012021-es tandvre egyszeri p6nzbeli iskolakezd6si t6mogat6st 5llapit
meg az al5bbiak szerint:

6ltal5nos iskol6s tanul6k
koz6pfokri oktatisi kdpz6sben r6szrvevok
fdiskolai. egyetemi k6pz6sben rdsztvev6k

15.000 Frfd
20.000 Ft/fo
3 0.000 Frfo

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazta a poig:irmestefi, hogy gondoskodjon a jogosultak
rdszdre tclrt6no t6mogatasok httzipinzl rb6l tdrt6n6 kifizet6s6r6l, 6s a tovribbi
sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hatririd6: 6fielemszeni
Felelos: Hegedris Pril polgirmester

3. Napirend

Eg-vetrek

A) A Bokori Polg6r6r ds Onk6ntes Trizolt6 Egyesi.ilet tlmogatisi k6relrne
B) Egy6b t6jdkoztat6sok

A)

Heeedirs P6l Dolgirmester: Feiolvasta a k6p\ iseld-le.liilel elon a Bokori Polgiirdr es Onkentes I dzojt6
Egyestilet temogat6si k6relmdt (3. szrim( mell6klet).
A polgrirmester szerint 40.000 Ft most nagyon sokat jelent az dnkorm6nyzat szimira is. Az
cinkorm6nyzatnak is van ut6nfut6ja, melynek lej6ra miiszaki vizsgija, azonban jogszab6ly alapjrin
december 3 f-ig drvdnyes a kialakult rendkiviili helyzet miatt.

K6siis lr6n kdpusela: Nem lehetne , hogy az clnkormiinyzat ut6nfut6jiit haszn6ln6 az egyesiilet?

Maczk6 l.iszl6 alpolgirmester: Arra van tLlte Iepiwe minden sztks6ges eszkoz

Befia Roland kdpvisel6: O is tagja az egyesiiletnek. Jelenleg tirol6sra haszn6lj6k, szeptember elejdn
kell mriszaki vizss6ra vinn i

Hegedi.is P6l polgirmglleltlsmdtelten elmondta, hogy az <inkormSnyzat nehdz pdnziig-vi helyzetben
van. Adhatnak tAmogatast, de elk6pzelheto, hogy a kovetkez6 idoszakban a k6zvil6gitist nem tudjdLk

kifizetni.

Dr. Ill6s M6rta Szilvrat6prrselo: Ugy 6rzi, hogy a polg6rmester r6sz6r6l inkribb szemdlyesked6s van

Ha elotte lenne a 2020. 6vi kdltsdgvet6s teljesitdse biaos taliilna benne 40. 000 Ft-ot.

Hegediis P5l k6pvisel6: Nem azt mondta, hogy ne t6mogass6k az egyesiiletet, hanem azt, hogy akkor
t6mogassSk, ha lesz rri p6nziigyi keretiik.

Dr. lllds M6rta Szilvia k6pv,bela! Javasolta, ha az dnkormSnyzat ad 20.000 Ft-ot, akkor o egy havi
tiszteletdij5t felajinlja.

Maczk6 L6s216 alooleirmester: Me
hogyan lehet felhaszn6lni

gkdrdezte, ha valaki temogatni szeretnd a falul, akkor a temogatist



Mirkus Sindor z6: A t6mogat6 meghatSrozza, hogy mire lehet t'elhaszniilni. Az 6nkorm6nyzatoke

nagyon ross

elvonta az 6

a tiszts6get.

z helvzetben vannak. Csokkent az ad6bev6tel, mivel a gipjiirmti helyben marad6 r6sz6t is

llam. Ez a polg6rmestere ken is lecsap6dik, ugyanis nem ilyen t'eltdtelek mellett vrillalt6k el

Hegedris Pil polqSrmester javasolta. hog-v 20.000 Ft-tal t6mogassik a Bokori Polg6ror 6s Orrkentes

Trizolt6 Egyesiiletet.

A polg6rmester k6rte a kdpviselok tovibbi 6szrev6teleit, hozzhsz6lisait a napirendi ponttal

kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslatival.

A polgfumester kdrle, szav azzanak.

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal - az al66bi hat6rozatot hozta:

Bokor Ktizs6s Onkorminyza ta K6nvisel6-testiilet6nek
21 lZ020.NIll.28) szf mri hatirozata
Bokori PolgSror 6s Onk6nles Trizolt6 Egyesiilet t5mogat6si k6relme

Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6{estiilete tgy haterozott a Bokori Polgiir6r
ds Onkdntes Trlzolt6 Egyesiilet tulajdoniban l6vo ut6nfut6 burkoldsit (miiszaki
r izsgdztat6sar ) 20.000 Ft-lal tamogatja.

A k6pvisel6-testtilet felhalalmazza a polgarmesterl, hogy a k6relmezot tejdkoztassa a
kdpviselo{estiilet ddntds6r6l, 6s a tov6bbi szi.iks6ges intdzkeddseket tegye meg.

Hatirido: azonr.ral

Felelos: Hegedris P5l polg6rmester

Hege diis P6l ools6mester: t6jdkoztatta a k6pviselo-testiiletet. hogy az elmtlt idoszakban ketto
seg6lyk6relem 6rkeze11. Az egyik kdrelmet t6mogatta 30.000 Ft-tal, mert val6ban r6szorult volt a

k6relmez6, a m6sik kdrelmet elutasitotta.

Ocskay Zoltin helyi lakos: Mindenki el6tt ismert, hogy 2020. szeptember l9-6n csal6di ker6kparos
nap lesz,.Akaratero tirra" n6ven, Bokorb6l a Sasb6rci Kilet6hoz. A kozzdtdtel rnegtort6nt, rem6li
sikertil megrendemi, nem sz6l kozbe egydb kiilso ttnyez6. Az ritvonal hossza 6000 m6ter, a
szintkiil6nbsdg 200 mdter. helyenkdnt 1S%-os emelkedds. Az [t rossz minosdgri aszfalt 6s ztzottk6,
orszSgriti g6ppel is teljesithet6 megfeleki ovatossdggal. Ugyessegi verseny a faluhaz mellett kialakitott
p6lyan lesz. A r6sztvev6k a Bokori Polgdror es Onkrintes Tiizolt6 Egyesiiletet trmogathatj6k a

nevez6si dijjal.
Megk6rre a k6pviseloket, hogy segits6k a rendezv6ny megszervezdsdt 6s lebonyolitasat.

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester ir megkoszonte a
rdszvetelt. 6s az til6st beziirta.

Hegedris P6i
polg6mester

Mirkus S6ndor
jegyzo

B)



Bokor Kiizs6g Onkorm6nyzata Polg{rmester6tSl
i066 Bokor. Szabadsiig tt 14.

lelelon: i 2/+08-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

}IEGHIVO

Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapjiin Bokor Ktlzsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek iil6set

osszehivom

Az iil6s lrclve: Venddgh6z tan6cskoz6 terme ( 3066 Bokor. Szabadsrig utca 2.)

Javaslat a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Tdrv6nyessdgi Feliigyeleti Oszt6ly6nak a 3-
17 812020. iktat6sz6mf tdrvdnyessdgi felhiv6siinak megt6rgyal6s6ra. elfogad6sira.
E l(jterieszto: Hegediis P6l polg5rmester

2. Jar aslat csalldok iskolakezddsi t6m ogatdsdnak megdllapitisiira
Eliiterieszto: IIegediis Pril polgSrmester

3. Egyebek

Megjelends6re- aktiv kozremiikod6sdre feltdtlen szemitok.

Bokor, 2020. augusztus 19.
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Napirendi iavaslat



JELENLETI IV

Bokor Krizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6- testiiletdnek 2020.
augusztus 28. napj an megtaftott nyiit iildsdre

Hegedtis P6l
MaczkoLdszl6
Berta Roland
Dr. Illds M6rta Szilvia
K6s6s lr6n

M6rkus S6ndor

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpviselci
k6pvise16
kdpviselci

Jegyzo
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Lakos kcir6b6l nie elent:
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Bokor K0zs6g Onkorminyzata Po196rmester6t6l
3066 Bokor, Szabads6g [t 14.

telefon: 32l.168-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Elokdszit6sben k<izremrik<jd<jtt: Markus S6ndor jegyzo

El6terjeszt6s

N6gr{d Megvei Kormrinyhivatal a Bokor Ktizs69 Onkorm lnyzata K6pvisel6-
testiilet6nek 2020. jrilius 6. napj6n megtartott nyilt iil6s6n megalkotott 1-5-6/2020.

(VII.7.) tinkorminyzati rendeletek vonatkozisdban ttirt6n6 ttirv6nyess6gi felhiv{srlrril

Tisztelt Kdpvisel6-testiilet!

A N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Hat6s6gi F<ioszt rilyrlt6l 2020. jflius 29. napjttn 6rkezett,
NO/TFO/3- 178/2020. rktat6szfunu tdrvdnyessdgi f'elhivrls az Onkormiinyzat rdszere. mely a
ktivetkezoket tartalnlazza'.

a Kdpviselo- testtilet Altal 4-5-612020. (VII.7.) dnkormrinyzati rendeletek megalkotiisra
keriiltek. azonban az 5-612020. (VII.7.) rendeletekhez nem keriilt csatoliisra indokokis,
valamint a 4-5-6/2020. (VII.7.) rendeletek vonatkozris6ban nem kerillt csatolesra el6zetes
hatdsvizsgrilati lap.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testtletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszt6st megt6rgyalni.
6s az aliibbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hatirozali iavaslat:

Bokor Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel<i-testrilete a N6griid Megyei Kormiinyhivatal eltal
kuld6tt No/TFo /3-178/2020. iktat6sziimon tett tdrv6nyessdgi i'elhiv6st megtrirgyalta ds
elfogadta.

F elel6s:
Hat6rid6:

polgiirmester
6rtelemszenien

Bokor, 2020. augusztus 19

Hegediis Pdl sk.
polg6rmester

KEA
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lKatoszim: NOtf FO 13-17 812020
Ugyint6z6: dr. Baranya Anik6
Telefonszem : 321 620-7 53
E-mail clrn: baranva.aniko@noqrad.qov.hu

Tergy: torv6nyessegi felhivds

Heged0s Pil
Polg5rmester Ur ftjan

Bokor KOzs6g 6nkormanyzat
Kepv isel6-testElete r6szdre

Mirkus 56ndor
Jegyz6 tlr r6sz6re

Bokor

Tisztelt Polg6rmester 0r!
Tisztelt K6pviselS-testiilet!
Tisztelt Jegyz6 Ur!

Magyarorszag Alaptorvenye 34. cikk (a) bekezd6se alapjan, valamint Magyarorsz6g helyi
onkormanyzatairol sz6l6 2A11. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 132. S (1)
bekezd6s a) pontj6ban foglalt jogkdrben eljarva az alabbi

tOrv6nyess6gi felhivassal elek:

A Bokor Kozseg Onkormanyzatdnak k6pvisel6-test0lete 2020. jr]lius 6. napjirn megtartott
nyilt nl6s6n megalkotta a 4-5-612020. \Vll.7 .) rendelet6t.

A 20'19. 6vi kdltsegvet6s v6grehajtaserol szolo 4/2O2O. (Vll.7.) rendelet bevezet6 r6sze
nem taftalmaz hivatkozist az Alaptorveny 32. cikk6re, tovdbb6 az 6llamh6ztartasr6l szolo
201 1 . evi CXCV- tOrv6ny (Aht ) 8.9 y6ra hivatkozik, amely 2015. janu6r '1 . napjdt6l
hat6lytalan (a helyes hivatkozes az Aht" 91 . S-a).

A jogalkotesr6l sz6lo 2010. 6vi CXXX. torveny (a tovabbiakban: Jat.) 8. S-a (2) bekezd6se
6rtelm5ben nem lehet m6dositani vagy - a jogszab6ly eg6sz6nek hat6lyon kiv0l helyez6se
n6lknl - hatelyon kiviil helyezni
a) a jogszabaly megjelol6s6t,
b) az onkormany:ati rendelet kiv6tel6vel - a rendelet bevezet6 r6sz6t,
c) a hatalyba l6pett.jogszabelyi rendelkez6s hatalvba l6pteio rendelkez6s6t, valamint
d) jogszabellyal - a hiteles szoveg 6s a kihirdetett szoveg koai elter6s, valamint forditSsi
hiba kiv6tel6vel - a jogszabalyban kihirdetett nemzetkdzi szerz6d6s, a nemzetkozi
szerz6d6shez fizott fenntart6s, kifoges 6s nyilatkozat szoveget.

Hat6sr*i F6osztdly
Torvirycssagi Fclugyclcti Ora{y

3100 Salgotarlan. Ril6.zi nt:6. Tcl: (32) 62G735- Far 6?) 62G.196. e-nrait lorverys"seg@noerad.gov.hu



Fentiek alapj6n a randelete bevezeto r6sz6t modositani nem lehet, azonban a jovoben

legyenek figyelemmel arra, hogy a bevezet6 r6szben hatalyban l6v6 jogszabilyi helyekre
hivatkozzanak.

A Jat. '17 S-a alapjan:
,(1) A jogszabaly elok6szitoje - a jogszabaly feltetelezett hat6saihoz igazod6 r6szletess6gti
- elSzetes hatasvizsqaht elv6gz6s6vel felm6rj a szabalyozas verhat6 kdvetkezm6nyeit.
Az elozetes hatasvizsgalat eredm6ny6r6l a Kormany etal el6terjesztend6 torvenyjavaslat,
illetve kormAnyrendelet eset6n a Kormanyt, 6nkormanyzati rendelet eseten a helyi
Onkormanyzat kepviselo{estuletet tajdkoztatni kell. A Kormany tagja rendeleteben
meghat6rozott esetben a kozjogi szervezetszabevoz6 eszkoz el6k6szitoje el<izetes
hatasvizsgdlatot v6gez.
(2) A hatisvizsg6lat soren vizsgalni kell
a) a tervezett jogszabaly valamennyi jelent6snek itelt hatesit, kuldnosen
aa) tarsadalmi, gazdasagi, kolts6gvet6si hatasait,
ab) kornyezeti es egeszs6gi kovetkezm6nyeit,
ac) adminisarativ terheket befolyasol6 hat6sait, valamint
b) a jogszab6ly megalkot6senak sz0ks6gess6g6t, a jogalkoEs elmaradesanak varhato
kdvetkezmenyeit, 6s
c) a jogszabely alkalmazdsirhoz szuks6ges szem6lyi, szervezetl, t5rgyi 6s penzugyi
felteteleket.
'17lA. S A jogszab6ly el6k6szitoj6nek feladata, hogy az elozetes hatisvizsg6lat eredmenyet
m6rlegelje, 6s - a jogalkotas alapvet6 kovetelm6nyei figyelembev6tel6vel - akkor tegyen
javaslatot a jogszabaly megalkot5s6ra, ha az a szabelyozdsi cei eler6s6hez felt6tlenlil
szilks6ges."

A Jat- 18. S-a 6rtelmeben:
,,(1) A jogszab6ly tervezet6hez a bar el6k€sz indokolast amelyben
bemutatja azokat a tarsadalmi, gazdasdgi, szakmai okokal 6s c6lokat, amelyek a javasolt
szab6lyozast szuks6gess6 teszik, tov6bb6 ismerteti a jogi szabAlyozAs varhat6 hatasait. 6s
az dlldspontj5t az indokolas koz6tdtel6r6l.
(2) A jogszabdly tervezetenek indokolesaban t6jekoztatast kell adni a javasolt szabdlyozis
6s az europai unios jogbol eredS kotelezetts6gek dsszhangjir6l, valamint a 20. S szerinti
e gyeztet6si k0telezettsegrol.
(3) A jogszabaly tervezet6hez tartozo indokohs nyilvinossigit jogszab5lyban
meghal6rozottak szerint kell biztositani.
(4) A jogszabely tervezetehez tartozo indokol6s kOtelez6 er6vei nem rendelkezik.
(5) A .jogszabdly ertelmezesekor figyelmen kivul kell hagyni a jogszab5ly tervezet6hez
tartozo indokolas jogszabalyszoveggel ellent6tes r6sz6t.'

A Magyar Kozldny kiadaser6l, valamint a jogszabily kihirdetese sorin tort6n6 5s a kdzjogi
szsrvezetszabalyc.26 eszkoz kozz6t6tele sor6n tdrt6n6 megjel0l6ser6l 5/2019, (111. 13.) lM
rendelet (a tovabbiakban: Kdzlonyrendelet) 20. S (3) bekezC6se szerint az onkormanyzati
rendeiet tervezetehez tartozo, a megalkotdsSt megel5z6en rendelkez6sre ell6, vegs6
el6terjesztoi indokolast a Nemzeti Jogszabalytarban kell kdz6tenni.
A K6zlonyrendelet 21. S (2) bekezd6se ertelmeben az 6nkorm6ny-zati rendelet tervezetehez
tartozo indokol5st - a .iogszabaly el6keszit6j6nek az i dokolasban kifejtet! erre
vonatkozo allespontja alapjin - nem kell ktizz6tenni, ha a jogszab6rly
a) jelentos tarsadalmi, gazdasdgi, k6ltsegvet6si hatasa, kornyezeti 6s eg6szs6gi
kovetkezmenye, adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasa nem kimutathato, illewe
b) technikai vagy vegrehajtasi jelleg(.



indokol6s,
indokolls

Az 512O20. (Vll.7.), 6/2020. (Vll.7.) rendelethez nem keriilt csatolasra
valamint el6zetes hatisvizsg6lati lap, a 412020. (VIl.7.) rendelethez
csatolisra keriilt, azonban el6zetes hat6svizsgilati lap nem.
K6rem a hienvzo dokurnentu mok ootlaset-

pa 512A20. (Vll.7.), 6/2020. (Vll.7.) rendelet zir6 rendelkez6se szerint ,,a rcndelet
kihirdetase napi1n lep hafilyba".

A Jat. 7. S-a alapjan a jogszab6lyban meg kell haterozni a hatelybaldpesenek napiat.
amel b;ly kihirdet6set kdvet6 valamelv nab lehet Ha a szabe lyozds c6lja
misk6nt nem -arhet6 el, a jogszabdly hatalybal6p6s6nek napja a kihirdetes napja is
lehet, ebben az esetben a hatilybal6p6s id6pontj6t 6r6ban kell meghatirozni, mely
nem el6zheti meg a kihirdetes id6pontjdt.

A jogszabdlyszerkeszt6sr6l sz6l6 61/2009. (Xll. 14.) IRM rendelet 80. S-a ertelm6ben:

,(1) A hatdtybalepes napjdt
a) a jogszabev kihirdet6s6t kOvet6 meghatarozott napban vagy a kihirdet6st kovet5
meghatarozott h6nap meghatarozott napjaban,
b) ha az a) pont alkalmazeseval a hatalybalepes id5pontja nem hatarozhat6 meg
egy6rtelmrien, napt6ri napban kell meghatarozni.
(2) Ha jogszab6ly hatalybal6pese valamely jdvobeli feltetel bekovetkezt6hez kot6dik, ezt a
feltetel bekovetkez6stinek idopontjdval vagy az ezt kovet6 meghaterozott nappal kell
meghat6rozni."

A jov6ben a rendeletek szerkezete, megszovegez6se vonatkozasaban legyenek
fokozottabb figyelemmel a Jat-ban, valamint a jogszabalyszerkesztesrol sz6l6 6112009.
(Xl. 1 4.) IRI\,{ rendeletben foglaltakra.

Az Mdtv. 134. S (1) bekezd6seben foglaltak szerint a tiirvenyessegi felhivis kepvisel5-
testiilet altal t6rt6n6 megt5rgyalSs6r6l, elfogadisir6l (haterozat formijiban),
esetleges egyet nem ertes€r6l €s annak indok616l, a megtett intezked6sekr5l

2020. augusztus 31. napjaig

irisban tij6koztatest k6rek.

A helyi onkorminyzatok torv6nyess6gi ielugyeletenek r6szletes szabalyair6l sz6l6
11912012. (V|.26.) Korm. rendelet g. S-a alapjan a kormSnyhivatal t0rv6nyess6gi felhivisa
eredm6nytelen abban az esetben is, ha az 6rlntett a tOrvSnyess6gi felhivasban foglalt
hatarid6 lejaridig a korm5nyhivatalt nem tej6koztatja.

dr. Szab6 S6ndor korm5nymegbizott
nev6ben 6s megbizis6b6l:

.-i .:, .:: -'.!
ranyne Marton Melinda

oszt6lyvezetSt-

Felhivom szives figyelmet, hogy az M6tv. 134. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
hatarido eredm6nytelen eltelt6t kovet6en a kormdnyhivatal a torvenyess6gi fel0gyeleti
eti5res egy6b eszkdzeinek alkalmazaserol m6rlegelesi jogkbrben dont.

Salg6tar.i6n, 2020. j*lius 27.
Tisztelettel:



INDOKOLAS

Bokor Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6- testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei16l 6s

t6rit6si dijirtil sz6l6
512020. N 11.7.) iinkorminyzati rendelethez

AltaLinos indokolis

A szociSlis igazgatSsr6l 6s szoci6lis ellet6sok6l sz6l6 1993. 6vi Ill. torvdny 92.{ (1) bekezddse alapjrin
a fenntart6 onkorminyzat a szem6lyes gondoskodSst nyijt6 ell6trisok6l, azok ig6nybevdteldrol,
valamint a fizetendo t6rit6si dijak16l rendeletet alkot.
A gy'ermekek vddelmdr6l es a gyiimiigyi igazgatisr6l sz6l6 1991.6vi XXXI. tdrv6ny 29.Q (l)
bekezd6se alaplin a helyi 6nkomrinyzat a szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 ellrtesok form6ir6l, azok
ig6nybevdteldr6l, valamint a fizetendo t6rit6si dij16l rendeltet alkot.
A szem6lyes gondoskod6st nyirjt6 szocirilis ell6t6sok tdrit6si dijer6l s2616 2911993. (ll. 17.) Korm.
rendelet (tov6bbiakban: Tr.) 2.$ (l) bekezddse drtelmdben a fenntart6 a szem6lyes gondoskod6s

kcjr6be tartoz6 szociSLlis ell6t6s6rt tdrit6si dijat (a tovribbiakban: intdzmdnyi tdritdsi dij) rillapit meg.
A Tr. 3.\ (4) bekezd6se 6rtelmdben az rntdzmdnyi t6dtdsi dijat ds a szem6lyi tdrit6si dijat az 7 6s 2

forintos cimletii drmdk bevon6sa kovetkezt6ben sztiks6ges kerekitds szabelyair6l sz616 2008. 6vi IIL
torveny 2. $-6nak megfelelo m6don kcrekitve kell meghatirozni.

R6szletes indokoLis

1.$-2. $-hoz

A helyi iinkorm6nyzat rendeletben szabitlyozza az 6tkeztet6si nyersanyagnorm6kat 6s t6rit6si dijakat.

A t6rit6si dijak a kerekitdsi szabrilyok figyelembe v6tel6vel keriilnek meghatirozdsra.

3. $-4. $-hoz

Hat6lyba l6pteto 6s hat6lyon kiviil helyezo rendelkezdst tartalmaz.

Bokor. 2020. augusztus I9
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INDOKOLAS

Bokor Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6- testiilet6nek a hizi segits6gnyfjt:is iinkiilts69616l cs
t6rit6si dij616l sz616

612020, (Yll.7 .) tinkorm{nyzati rendelethez

Altalrnos indokol6s

A szoci6lis igazgatSsr6l 6s szociSlis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny 92.$ (l) bekezddse alapj6n
a fenntart6 onkorm6nyzat a szemdlves gondoskoddst nylijt6 ell6tAsokr6l. azok ig6nybevdteldrol-
valamint a fizetendo t6rit6si dijak16l rendeletet alkot.
A gyermekek vddelm6rol ds a gyrimtigyi igazgat6sr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. torv6ny 29.Q (l)
bekezddse alapjrin a helyi onkorminyzat a szemdlyes gondoskod6st nyujt6 ell6t6sok formiiir6l, azok
igdnyber,6tel6rol. valamint a fizetend6 tdrit6si dij16l rendeltet alkot.
A szemdlves gondoskod6st n1,rijt6 szociiilis ell6t6sok t6rit6si dijrir6l s2516 2911993. (II. 17.) Korm.
rendelet (tovibbiakban: Tr.) 2.Q (l) bekezddse d(elmdben a fenntart6 a szem6lyes gondoskodds
kcir6be tarto26 szoci6lis ell6tis6rt t6ritdsi dijat (a tovribbiakban: intezm6nyi tdrit6si dij) 6llapit rneg.
A Tr. 3.\ (4) bekezd6se 6rtelm6ben az int6zmdnyi tdritdsi dijat ds a szemdlyi t6rit6si dijat az I ds 2

forintos cimletii drmdk bevondsa kovetkezt6ben sziiksdges kerekitds szabilyair6l szolo 2008. 6vi III.
tdwriny 2. $-rinak megfelelo m6don kerekitve kell meghat5rozni.

R6szletes indokol6s

i .g-2. g-hoz

A helyi onkorminyzat rendeletben szabi,lyozza a h5zi segits6pyrijtes dnkdlts6gi <isszeg6t, valamint az
igdnybe vevok 6ltal fizetend6 t6rit6si dijat.

3.8-4. {-hoz

Hatrili,ba ldptet6 ds hat6lyon kiviil helyez<i rendelkez6st tartalrnaz.

Bokor. 2020. augusztus l9
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EI,OZETES HATASVIZSGALAT

Bokor Kiizs6g Onkorminyzat K6pvisel6- testiilet6nek

a Bokor Kiizs6g Onkorm6n-vzata 2019.6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajt:isri16l sz6l6 112020.
(VII.7.) tinkorm6nyzati rendelet6hez

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. dvi CXXX. tdrv6ny l7.S (l) bekezd6se alapj6n az el6zetes

hatisvizsgAlattal ajogszabily elokdszitoje felm6ri ajogszabilly v6ltozls el<izetes ktivetkezm6nyeit.

A Tv. 17. $ (2) bekezd6se alapjin az el6zetes hatisvizsg:ilat keret6ben az al6bbi t6nyezdk
vizsgilata sziiks6ges:

T6rsadalmi, gazdas{gi hatisa: A jelen ziirsz6madasi rendelet-tervezet osszeillitSsakor 6rt6kel6sre
keriiltek mindazon feladatok, amelyek az dnkormdnyzat 2019. 6vi kdlts6gvetds6nek v6grehajt6sSt

befolyrisoltrlk. teljesitds6t megalapoztek.

A z6rszimad5si adatok alapjiin megellapithat6, hogy a 2019. evi kdltsdgvet6sben kittizott cdlok,
feladatok teljesi.iltek. A kiadSsokn5l a takardkoss69 6s 6sszerii felhaszn6lSs volt ajellemzo.

Ktirnyezeti, eg6szs6gi ktiriilm6nyek: A rendeletben foglaltak v6grehajtiis6nak kdzvetlen
egeszsdgiigyi, komyezetre gyakorolt hat6sai nincsenek, a jogszabiilyok 6ltal az dnkorm6nyzatok
kotelezettsdgek6nt meghat6rozott 6gazati feladatokat nem vesz6lyeztette.

Adminisztrativ terheket befolyisol6 hat6sa: A zlrszamadisi rendelet-tervezet, annak melldkletei ds

szoveges indokl5sa 6tlog6an hat6roztik meg a 2019. 6vi feladatelletesokat, a feladatelletiisok sor6n
felmertilo adminisztrativ terheket. Az adminisar6ci6 erosit6se abb6l a szempontb6l is indokolt. hogy a
krlzpenzek felhaszniiliisa mdg tbkozottabban ritl6that6bb legyen. illetve. hogy a torvdnyessegi
eloir6soknak eleget tegyen az onkorm6nyzat.

Egy6b hat:isa: Nincs

A rcndelet megalkotis6nak sziiks6gess6ge

Az .Irllarnhezrafiatsr6l sz6l6 201 I . 6vi CXCV. tdrv6ny 91.$ ( l)-(2) bekezd6sei, valamint az
rillamhdLztartSsr6l sz6l6 t<irv6ny v6grehajt6srir6l a 3681201l.(XIl. 31.) Korm5nyrendelet (Avr) alapjrin
az onkormdnyzat kdtelezetts6ge a rendelet megalkotisa.

A rendelet megalkot6sa elmaradisa eset6n virhat6 kiivetkezm6nyek: Ennek elmarad6sa esetdn. az

onkormanyzat nem tenne eleget tdrvdnyi kdtelezettsdgeknek. Ez maga utSn vonnS tobbek kdzdtt a

normativ lllani hozzijirulSsok esetleges felfilggesztds6t, zirol{sit, valamint az el6zb €vi
kdtelezettsdg-vellaliisok teljesit6sdre nem lenne jogalap.

A r€ndelet alkalmazds6hoz sziiks6ges felt6telek:

A rendelet-tervezet ossze6llit5s5nak t6rgyi, szem6lyi, szervezeti felt6telei a M6trasz6losi Kozrjs
Onkorm6nyzati Hivatalnil rendelkezdsre 6lltak

oa

*2
Mrir us Sindor
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Bokor, 2020. augusaus 29.



ELOZETES HATASVIZSGALAT

Bokor Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s

t6rit6si dii:ir6l sz6l6
5 12020.N11.7.) tinkormf nyzati rendelet6hez

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. trirv6ny 17.-$-a szerint a jogszab6lyok el6kdszitdse sorin
el6zetes hat:isvizsgelat elv6gz6s6vel kell felmdrri a tervezett jogszabiily valamennyi jelent6snek it6lt
hat5s5t, a szab6lyoz6s virhat6 kovetkezmdnyeit.

Az el6zetes hat6svizsgilat megrillapit6sai a rendelet-tervezet esetdbcn az al6bbiak:

1. Tirsadalmi hatisok: Az 6tkezdsi-t6ritdsi dij emel6sdnek tirsadalmi hatiisa nincs

2. Gazdasigi, ktilts6gvet6si hatisok: A rendelet megalkot6s6nak gazdas5gi, kdlts6gvetdsi hatrsa

ablsan az esetben, ha az el6terjesztds szerinti tafialommal fogadja el a k6pviselo-testiilet, nem

mutathal6 ki.

3. Kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek: A rendelet megalkotisrinak kdmyezeti,

egdszs6giigyi k6vetkezm6nye nincs.

4. Adminisztrativ terheket befolyisol6 hat6sok: A rendelet megalkotSs6nak adminisztrativ terhet

befolyrisol6 hat6sa n incs.

5. A jogszabily megalkotisinak sziiks6gess6ge, a jogalkot{s elmarad6sinak v:irhat6
kdvetkezm6nyei: Legut6bb 2019-ben 6llapitotta meg a kdpviselo-testiilet a tdritdsi dijakat, melyen
viiltoztatni nem indokolt.

6. A jogszab{ly alkalmazisihoz sziiks6ges szem6lyi, szewezeti, tfrgyi 6s p6nziigyi felt6telek:

A jogszabily alkalmaz6sdhoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi 6s pdnztigyi felt6telek a

Mrltraszolosi Kcizos Onkorm6nyzati Hivatalniil rendelkezdsre 6llnak.

Bokor, 2020. augusztus 19
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El6zctes hatisvizsgrilat

Bokor Kiizs69 6nkorminvzata K6pvisel6- testiilet6nek a hizi segits6gnyrij t:is tinktilts6g616l 6s

t6rit6si dij{16l sz616

6/2020, Nll.7.) dnkorm{nyzati rendelet6hez

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. dvi CXXX. t0rv6ny 17.-$-a szerint a jogszabrilyok elokdszitdse sorin
elozetes hat6svizsgilat elvdgz6s6vel kell felmdmi a tervezett jogszabr4ly valamennyi jelentosnek itelt
hat6s6t, a szabily ozits v6rhat6 kovetkezmdnyeit.

Az el6zctes hatisvizsg6lat megillapitAsai a rendelet-tervezet esetdben az al6bbiak:

1. A tervezett jogszab6ly t6rsadalmi hatisai: A rendelet elfogad6sa a jelenlegi szoci6lis
szo196ltat6sok szinvonal6t biaos ida.

2. A tervezett jogszab:ily gazdasigi, ktilts6gvet6si hatisai: A rendelet elfbgad6sinak
ga;dasrgi- kciltsegr etesi hatdsa nincs.

3. A tervczett jogszabily ktirnyezeti kiivetkezm6nyei: A rendelet ellbgad6srinak kOrnvezeti
kcivetkezmdnve nincs.

4. A tervezett jogszabily eg6szs6gi ktivetkezm6nyei: A rendelet elfogadiis5nak egdszs6giigyi
hat6sa nincs.

5. A tervezett jogszabfly adminisztrativ terheket befolyisol6 hatdsai: A rendelet elfogadrisa
adm in isztrativ terheket nem jelent.

6. A jogszabily megalkot6srinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaradisinak v6rhat6
ktivetkezm6nyei: A jogalkot6s a bekOvetkezett szervezeti v6ltoz6sok ds a szab6lyoz6s ktizdtti
.isszhangot teremti meg.

7. A jogszabily alkalmazisfhoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t{rgyi 6s p6nziigyi
felt6telek: A tervezet elfbgadiisa eset6n a sziiks6ges szemdlyi. szenezeti. trirgyi 6s pdnzi.igyi
feltdtelek a Mitraszol6si Kozos 6nkormdnvzati Hivatalndl rendelkezdsre {llnak.

Bokor, 2020. augusztus l9
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Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata Polgirmester6t6l
3066 Bokor, Szabads6g [rt 14.

telefon: 321468-485
e-mai l: titkarsag@matraszolos.hu

El6k6szitdsben krizremiikdddtt: Mrirkus Srindor jegyz6

El6terjeszt6s

iskolakezd6si trimogatis meg{lIapit6si16l

Tisztelt K6pviselo-testiilet!

A kor6bbi 6vekhez hasonl6an ligyelembe vdve a kormiiny csal6dpolitikrij6t - a k6pvisel6-
testiilet az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhitdse 6rdek6ben egyszeri t6mogatrissal
segitheti az drintett csal6dokat. 2018-ban a kdpvisel6- testtilet az 6vod6s gyermekek r6sz6re
10.000,- FVfo, az riltalSnos iskol6s tanul6k 15.000,- Ftifd, a k6z6pfokt k6pz6sben r6sZ vev6
tanul6k 20.000,- Ft/fo ds a f'elsofoku kdpz6sben rdszt vev6k 30.000,- Ftrfo 6llapitotta meg.

Ennek alapj rin javaslom, hogy a k6pvisel6- testiilet iddn is hasonl6an - a fentebb felsorolt
kateg6ri6k alapj6n 16szesitse t6mogatAsban az 6rintett gyermekeket.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszt6st megliirgyalni,
ds az al6bbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hatfrozati iavaslat:

Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6- testrilete irgy hat6rozott, hogy tigyelembe v6ve a
korm6ny csal6dpolitik6j6t az iskolakezddssel kapcsolatos kiad:isok enyhit6se 6rdek6ben
egyszeri t6mogatassal segiti az 6rintett gyermeket az al6bbiak szerint:

6vod6s gyermekek
dltalinos iskolis tanul6k
kdzdpfokri k6pz6sben rdsztvevok
felsofokir k6pz6sben r6szlvev6k

polg6Imester
6rtelemszeriien

10.000,- Fr/fd
15.000,- FVf6
20.000,- Ft/fd
30.000,- FVftt

A k6pviselo- testtilet felhatalmazza a polgrirmestert, hogy gondoskodjon a tiimogatris
kifizet6sdr6l ds a tov6bbi sziiks6ges intdzked6sek megtdtel6r6l.

Felel6s
Hatdrido:

M6traszcjl6s, 2020. augusztus 19.

Hegedris P6l sk
pol96rmester
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iBokor Kozs69 On korm5nyzata

Heged(s P5l polgdrmester

r6sz6re

Tlsztelt Polgd rmester Ur!

Mint a Bokori Polg6r5r 6s Onk6ntes Tfzolt6 Egyesulet (szh.: 3066 Bokor, szabadsdg 0t 14., asz.:

19158540-1-12) elnoke az alilbbi k6r6ssel fordulok 0nhoz. EgyesrlletLlnk pdlydzati forrdsb6l

kezdem6nyezte egy, a tev6kenys6g v69z6stinkhoz jelenleg elengedhetetlen utinfut6 beszerz6s6t,

melyet t(zolt6 szakfelszerel6sek sziillitdsdra, tdrol:isdra tud Egyesuletr.lnk haszndlni. A fel6pitm6ny
gydrtatdsa megtort6nt, azonban az utdnfut6 burkoldsd16l EgyestiletLinknek kell gondoskodnia,

melyhez szL.iks6ges anyagok beszerz6s miatt tovdbbi kolts6gek menllnek fel. Ezen kiad6sok fedezese

egyesLiletiink szdmdra olyan anyagi terhet jelentene, mely az 6v toviibbi r6sz6ben felmeril16

kolts6gek finanszirozjsdt srilyosan vesz6lyeztetn6. Fentiekre tekintettel k6relmezem EgyesiiletLink

40,000 Ft-tal anyagi tdmogatasdt.

Bokor,2020.08.19
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