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El6terjeszt6s

A Helyi es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizsg{latival kapcsolatban

Az egyenlo b5n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g elomozdit6srir6l sz6l6 2003. dvi CXXV. tdrvdn), 31.$
(1) bekezdds szerint a teleptl6si onkorm6nyzat dtdvente 6t 6vre sz616 helyi esdlyegyenlos6gi
programot fogad el, amelyet a 31 .Q (4) bekezd6se 6rtelm6ben k6t6vente ,t kell tekinteni. 6s sztiksdg
esetdn feliil kell vizsgdlni.

Bokor teleptilds Onkormiinyzatiinak jelenleg hat6lyos Helyi Esdlyegyenlos6gi Programj6t a K6pviselo-
testiilet 2018. december 31. napjrin fogadta el. amely id6pontt6l szemitott k6tdves feliilvizsgiilati
hatirido 2020.-ban eseddkessd v6lt.

Bokor Kdzs6g Onkormrinyzata Polg6rmestere a Helyi Esdlyeg-venlosdgi Programot 6nekintette.
melynek eredmdnyek6ppen igy dontott, hogy az intdzked6sek hatriridej6nek 2023. december 31.
napjera tdndno m6dosit6sa melletl azt tovibbra is hat6lyban tartja.

Az 6let- ds vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6 viligjdn6ny
kovetkezndn-veinek elhiirit6sa, a magyar rillampolgrirok eg6szsegdnek 6s dlet6nek megovdsa
drdek6ben a Magyarorszig Kormenya iiltal a veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6i sz6l6 478/2020. (Xl. 3.)
Korm. rendelet6ben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6favddelemrol ds a hozzii
kapcsol6d6 egyes torv6nvek m6dostiisiir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tcirv6ny 46. Q (4) bekezdds6ben
meghatirozott jogkor<im ben elj6rva az al66bi hat6rozatot hozom:

Bokor Kdzsdg Onliorm6nyzata Polg6rmestere a 2018. december 31. napjfn megtartott k6pviselo-
testiileti iildsen a 3212018.(XIt.31.) szamir hatirozattal elfogadott Flelyi Esdlyegyenlosdgi Programot
6ttekintette. melynek eredmdnyekdppen igy ddntdtt, hogy az intdzked6sek hataridej6nek 2023.
december 31. napj6ra tdrtdno m6dosit6sa mellett azt tov6bbra is hat6lyban tartja.
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Bokor Ktizs6s 0nkorminvzata PolsArmester6nek
10/2020.(XI. 30.) sz:imI b' throzata

A Helyi Es6lyegyenlSs6gi Program feliilvizsgilat6val kapcsolatban

Az 6let- 6s vagyonbiz-tonsAgot veszdlyeztet6 tomeges megbeteged6st okoz6 vikigjiirviiny
kcivetkezm6nyeinek e1h6rit6sa. a magyar 6llampolgrirok eg6szsdgdnek 6s dlet6nek meg6viisa
drdekdben a MagyarorszAg Korm6nya iiltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 47812020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben elrendell veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6lavddelemrol 6s

a hozzil kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dostrisrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $
(4) bekezdds6ben meghat6rozott jogkcirdmben eljitwa az al6bbi hat6rozatot hozom:

Bokor K<izsdg Onkormrinyzata Polg6rmestere a 2018. december 3 1 . napjan megtartott
k6pvisel6-testiileti til6sen a 3212018.(XII.31.) szirmt hatiLrozatlal elfogadott Helyi
Es6lyegyenl6s6gi Programot 6ttekintette, melynek eredm6nyek6ppen tgy ddntdtt, hogy az
intdzkeddsek hataridej6nek 2023. december 31. napjrira tdrt6n6 m6dosit6sa mellett, azt
tovdbbra is hatalyban tartja.
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