
Bokor Ktizs6g 0nkorm{nvzata Polg{rmester6t6l
3066 Bokor, Szabads6g tit 14.

telefon: 32l468-485
e-mail : titkarsag@matraszolos.hu

Elokdsz[t6sben kozremLikodott: ivliirkus Sdndor jegl zo

El6terjeszt6s

a mikuliscsomag biztosit{sihoz

A teleptildsi rjnkorm6nvzatok szoci6lis f'eladatainak egydb t6mogat6sa jogcimen kapott kozponti
normativa nyirjt t'edezetet az cinkormdn-vzatok szirnSra, hogy az elozo 6vekiez hasonl6an ebben az

dvben is mikulis csomaggal ajhnd|kozzi* meg a Bokori 14. dlet6vtiket be nem toltott g-,-erekeket. Az
dvek sorSn ezek a ddnt6sek a lakoss6g kdr6ben elismerdsre taliltak.

I{ATAROZATI JAVASLAT

a mikuliscsomag biztositf srr{il

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 vikigj6rv6ny
k<ivetkezmdnyeinek elh6rit6sa. a magyar 6llampolgrirok egeszsdg6nek 6s 6let6nek meg6v6sa
6rdekdben a Magyarorsz6g Kormiinya iiltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020.
(XI. 3.) Korm. rendeletdben ehendelt veszdlyhelyzeffe tekintettel, a katasar6fav6delemrol 6s

a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dostrisrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rvdny 46. $
(4) bekezd6s6ben meghatarozott jogkdromben elj 6wa az alitbbi hatiirozatot hozom:

Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata figy d6ntdtt. hogy 2020.6vben a Bokoron 1ak6 14. dletdvdt be nem
tdltdtt gyerekek r6szdre, 8 db mikul6scsomagot biaosit dsszesen max.9.000 Ft dr6kben, melynek
p6nziigyi forreset a telepiil6si iinkorm6nyzatok szociiilis feladatainak eg1'6b temogatasa jogcimen
kapott 2020. dvi kdzponti normativebol biztositja.

A polg6rmester az tinkorm6nyzat pdnziigyi tigyint6zojdt t6j6koztatja a dont6sr6l ds felk6ri. hogy a
mikul6scsomagok pdnztigyi teljesitdsdhez a sztiksdges int6zkeddseket tegye meg.

Hatdrid6 2020. december 6
Feleltis: polg6rmester

Bokor. 2020. november 30.

Hegedtis Pril
polgiirmester
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Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata Polg{rmester6tail
3066 Bokor. Szabadsiig [tt 1'1.

telelon: I2'168-,185
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Bokor Ktizs6g Onkorminvzata Polg{rmeste16nek
f 1/2020.(XI. 30.) szf mri hal:irozata

a mikuliscsomag biztositisi16l

Az 6let- 6s vagyonbiaonsrigot vesz6lyeZet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 viligj6rv6ny
k<ivetkezm6nyeinek elh6ritiisa, a magyar rillampolgriLrok egdszs6genek 6s dletdnek meg6veisa
drdekdben a Magyarorszag Kormiinya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47 812020.
(XI. 3.) Korm. rendeletdben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemrol ds

a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dostrisiir6l sz6lo 2011.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $
(4) bekezddsdben meghatifuozott jogk<irrimben elj6rva az al6bbi hat6rozatot hozom:

Bokor K<izs6g Onkorminyzata igy ddnt6tt. hogy 2020. 6vben a Bokoron lak6 14. 6let6v6t be nem
tdltdtt gyerekek r6szdre, 8 db mikulAscsomagot biztosit osszesen max. 9.000 Ft 6r6kben, melynek
p6nziigyi forr6sit a telepiilesi tinkorminyzatok szociilis feladatainak egvdb dmogatesa jogcimen
kapott 2020. dvi kdzponti normativ6b6l biztosftja.

A polgilrmester az <inkorminyzat pdnztigyi tigyint6zoj6t tijdkoztatja a dont6srol 6s felk6ri, hogy a
mikulascsomagok pdnziigyi teljesitds6hez a sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 2020. december 6.

Felelos: HegediisP6lpolgirmester

Bokor, 2020. november 30

Heg P61 Markus S6ndor
tegyz6poltdnnester
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