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El6k6szit6sben kozremLikdddtt: Mrirkus Sandor jegyz6

El6terjcszt6s
a lakossfg r6sz6re karicsonyi csomag biztosit:isri16l

A

telepiil6si onkorm6nvzatok szoci6lis feladatainak egyeb timogat6sa jogcimen kapott k<izponti
normativa nyrijt fedezetet az dnkorminyzatok sz6m{ra, hogy az el6z6 dvekhez hasonl6an ebben az
6vben is kar6csonyi csomaggal alitnddkozzik meg a csalidokat, melynek 6rt6ke kb. 2.000 Ft/csomag.
A csomagot a k6pvisel6k viszik ki a csaladoknak. 6s 6w6teli elismerv6ny alSirdsa mellett adj6k 6t.
Az elmtlt 6vekben ezek a dont6sek a lakossig kOrdben elismer6sre taliltak, nagy ordmet okozva a
kar5csonyi iinnepekre.

HATAROZATI .IAVASLAT
a lakoss{g r6sz6re

karicsonvi csomag biztositrisd16l

Az €let- 6s vagyonbiztonsAgot vesz6lyezteto tdmeges

megbetegeddst okoz6 vil6gi6rvany
kovetkezm6nyeinek elhiirit6sa, a magyar rillampolg6rok egdszs6gdnek 6s dletdnek meg6v6sa
6rdek6ben a Magyarorszdg Kormrinya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020.
(XI. 3.) Korm. rendeletdben elrendelt vesz6l_vhelyzetre tekintettel, a katasztr6f-av6de1emr6l 6s
a hozzd kapcsol6d6 egyes tclrvdnyek m6dostdsrir6l sz6l6 2017.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $
(4) bekezd6sdben meghatdrozott jogkrirdmben eljarta az al6bbi hatarozatot hozom:
Bokor Kdzsdg Onkormanyzata rigy ddnttitt, hogy 2020.6vben a lakoss6g r6sz6re kb. 2.000 FVingatlan
6rt6kben kar6csonyi csomagot biztosit, melynek p6nziigyi fomis6t a telepiil6si onkorminvzatok
szociSlis feladatainak egydb t6mogatasa jogcimen kapott 2020.6vi kdzponti normativiib6l biztosftja.

A polgSrmestert az 6nkorm6nyzat pdnziigyi iigyintdzojdt tSj6koztatja a dcintdsrol ds felkdri, hogy a
csomagok p6nztigyi teljesit6s6hez a sztks6ges intdzkeddseket tegye meg.
HatArido: 6rtelemszerfi

Felelos: HegediisPilpolgarmester

Bokor, 2020. november J0.
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e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Bokor Kiizs6g 0nkorminvzata Polgirmester6nek
12t2{t20 (x I . 30.) szimri hatdrozata
a [akossig r6sz6re kardcsonyicsomag biztositisir6l

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tomeges

megbeteged6st okoz6 vil6gj6rvriny
k<ivetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a magyar rillampolgarok eg6szsdg6nek 6s 6letdnek meg6vesa
6rdekdben a Magyarorsz6g Kormrinya riltal a veszdlyhelyzet kihirdet6sdr<il sz6l6 41812020.
(XI. 3.) Korm. rendeletdben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6f-av6delemrol 6s
a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dost6sdr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6ru6ny 46. $
(4) bekezd6s6ben meghatarozott jogkdrdmben elj 6wa az alitbbi hatS,rozatot hozom:
Bokor K0zs6g Onkorm6nyzata rigy ddntdtt, hogy 2020. dvben a lakossrig r6szdre kb. 2.000 FVingatlan
6rt6kben kariicsonyi csomagot biztosit, melynek pdnziigyi forr6s6t a telepiil6si dnkormenyzatok
szoci6lis feladatainak egyeb t6mogat6sa jogcimen kapott 2020. dvi kdzponti normativ6b6l biztositja.

A

polgrirmestert az dnkorminyzat pdnziigyi tigyint6zojdt t|jekoztatj^ a ddntdsrol ds felk6ri, hogy a

csomagok p6nziigyi teljesft6s6hez a sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszeni

Felelos: Hegediis P6l polgirmester

Bokor. 2020. november 30
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