Bokor Ktizs6g 6nkormdnvzata Polgrirmester6t6l
3066 Bokor, Szabadsdg rit 14.
telefon: l2l.168-485
e-mai I : titkarsag@matraszolos.hu

Elok6szitdsben k<jzremrikddott: Mrirkus Siindor jegyz6

El6terjeszt6s
a

szociilis gondozrii feladatok ell6tis6val kapcsolatban

Bokor telepiil6sen 8 f6 gondozott szemdly van, ebb6t 4 f6 segft6sre, 4 f6 gondozasra szorul. A
szocidlis gondoz6i feladatokat szakkdpzett szocielis gondoz6 L4tja el, azonban alkalmank6nt sztiks6ges
a munkrlj6t segiteni. Ennek 6rdek6ben sz6nd6koznak megbizasi szerzoddst k6tni a kor6bbi nyugdijas
szakk6pzett gondoz6n6vel. havi l6 6r,ban nett6 20. 000 Ft dijazis ellendben.

HATAROZATI JAVASLAT

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeaet6 tdmeges

megbetegeddst okoz6 viligjarvriny
kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a magyar rillampolgrirok eg6szs6gdnek 6s dletdnek meg6viisa
6rdekdben a Magyarorsziig Korm6nya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r<il sz6l6 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben ehendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6iav6delemr6l 6s
a hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dost6sdr6l sz6l6 2011.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $
(4) bekezdds6ben meghatArozou jogkdr<imben eljdrvaaz alirbbi hat6.rozatot hozom:
Bokor Krizsdg Onkorm6nyzata fgy dontdtt, hogy Szab6 J6zsefn6 3066 Bokor, B6ke utca 2. sz6m alatti
lakos Bokor telepiil6sen, 2021. jamir l. napjet6l - hatarozatlan idore - havi 16 6r6ban besegit a
szocialis gondoz6 feladatainak ell6t6siiban. nett6 20.000 Ft megbizrlsi dij ellendben. Feladata 6s
munkarendje megbiziisi szerz6d6s keret6ben kertil meghat5rozisra.

Bokor Kdzsdg Onkorm6nyzata felhatalmazza a polgirmestert, hogy a drintdsrol tij6koztassa az
Onkorm5nyzat pdnziigyi tigyintdzojdt, ds gondoskodjon Szab6 J6zsefn6vel tortno megbizisi szerz6d6s
megkot6sdr6l, alitirhsir6l.

Hat:iLrid6: azonnal

Felel6s: Hegediis P6l polg6rmester
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Bokor Kii zs6s 6n ko rnl invzata Polsdrmester6nek
112027.(1.4.) szf

mi

ha 16ro7.rtlx

szociilis gondoz6i feladatok ellitisival kapcsolatban

Az dlet- 6s

vagvonbiztonsigot vesz6lvezteto tdmeges megbetegeddst okoz6 viligl:irvdny
kovetkezmdnyeinek elhAritrisa. a magyar 6llampolg6rok eg6szsdgdnek ds 6letdnek meg6v6sa
drdekdben a Magyarorsz6g Korminya riltal a veszdlyhelyzet kihirdetds6rol sz616 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletdben elrendelt ves26lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemrol ds a hozz6
kapcsol6d6 egyes tdrv-dnyek m6dost6s6r6l sz6l6 201 l. dvi CXXVIII. tdrvdny 46. S (4) bekezdds6ben
meghatarozom joglordmben eljarva az aldbbi hatdrozatot hozom:
Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata irgy ddntdtt, hogy Szab6 J6zsefnd 3066 Bokor, B6ke utca 2. szi.m alatti
lakos Bokor telepiildsen. 2021. janu6r 1. napjrit6l - hatirozatlan idore - havi l6 6riiban besegit a
szoci6lis gondoz6 feladatainak eilltiisiiban. nett6 20.000 Ft megbiziisi dij ellen6ben. Feladata 6s
munkarendje megbizisi szerzodds keretdben keriil meghat6roz6sra.

Bokor Kdzsdg Onkormdny-zata felhatalmazza a polgirmestert- hogy a ddntdsr6l t6jdkoaassa az
Onkorm6nyzat p6nziigyi iigyint6z6j6t, 6s gondoskodjon Szab6 J6zsefn6vel tortn6 megbizrsi szerzodds
megkdt6sdrol. a[iifiisrir6].
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Mdrkus S5ndor
jegyzo

