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Kdsziilt: Bokor Kilzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek 2019. riprilis 9. napj6n a Bokori
Vend6gh6zban megtartofl iilds6rol.

Jelen r'annak pol96rmester
kdpviselo
Kdpviselo

Tan6cskoz6si.ioggal rdszt vesz: Dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Hesediis P5l pols6rmester kdszdntOtte a jelenl6voket. Megillapitotta, hogy a kdpvisel6k ktiztil Engel
Krisztina alpolgermester igazoltan t6vol maradl, a testiilet hat6rozatk6pes. Elmondta, hogy az
dnkormenyzal hat6lyos SZMSZ-e szerint, halaszt6st nem tiir6 esetben a polgirmester a kdpvisel6-
testiilet iil6sdl riivid irton is osszehivhatja. Ebben az esetben b5rmilyen drtesit6si m6d igdnybe veheto.

Napirel{ i4vaslat

l. Pilyizat benyLijtdsa onkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat6s6ra
Eloterieszlo: I'legediis I'ri I polgermester

Hegediis Pil polgiirmester a napirendi pont targyalasa el6tt tij6koztatta a k6pviselo-testillet tagiait,
hogy Baros Erzs6bet k6pviselo 20 | 9. 6prilis 4. napj6n ir6sban lemondott kdpviseloi manddtumir6l ( l.
saimri mell6klet ). A polgSrmester felolvasta a k6pviseloi tiszts6gr6l sz6l6 lemond6st.
Elmondta, hogy a 2014. okt6ber 12. napj6n megtartott helyi dnkorm6nyzati vSlasarison I 6
polgermester 6s 4 fo k6pvisel6jel6lt volt, 6s mivel a bet6lthet6 manditumok sz6ma is ugyanennyi, a
testiilet 4 fovel miik<idik tovSbb.

Prilyrlzat benyfjtrisa dnkormenyzatok rendkiviili t6mogat6s6ra

Hesediis Pil polg6rmester t6j6koztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy az Allamkincstdr ellenorizte a
falugondnoki szo196lat miikddds6t 6s 2.083.333 Ft visszafizet6si kiitelezetts6get {llapitotl meg azzal
az indokl6ssal, hogy az tinkorm6nyzat a 2017.iprilis l. napjSt6l foglalkoztatott falugondnokot a
foglalkoztatiis kezdo idopontjriban nem jelentette be a munkakdr betdlt6sdhez sziiks6ges alapk6pz6sre,
valamint a falugondnok az alapkepz€.st a foglalkoztat6s5nak kezdo idopontj6t6l sz6mitott egy dven
beliil nem vdgezte el. Ennek k<ivetkeaiben az 6nkorminyzat a falugondnoki szolg6ltat6st illetoen
trmogatesra 2017. 6prilis-december h6napokra vonatkoz6an nem jogosult. Tov6bba az
dnkorm5nyzatnak vannak egy6b kifizetetlen - mfikoddssel kapcsolatos - sz6ml6i is,
miiktid6k6pess6ge vesz6lybe keri.ilt. Mindenk6pp sziiks6gesnek tarlja a pely6zat benytjtAsAt.

K6rte a kdpvisel6k 6szrev6teleit. hozzAsz6l{sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviseki+estiilet tagiai egyetdrtettek a polg6rmester javaslat6val 6s egyhangtlag - 3 igen
szavazatlal - az alfibbi hat,rozatot hozta:

Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata K6pviselGtestiilet6nek
8/2019.(IV.09) sz:imI hatirozata
pilyizat benl'rijlf sa dnkormf nyzatok rendkiviili timogatAsra

Bokor Kcizs6g Onkormanyzata Kdpviselti-testi.ilete, mint ddnt6shoz6 testtilet fgy
haterozott, hogy miikdd6si kiadrisainak finanszirozAsira, miikddok6pess6g6nek
megorz6s6re, pilyazatot nyfjt be MagyarorszAg 2019. 6vi kdzponti ktilts6gvet6s6r6l

Hegediis P6l
Maczk6 L6szl6
Szepes P6ter
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sz6l6 2018. 6vi L. tajrvdny 3. melldklet I. 10. pontja szerinti tinkorm,nyzatok
rendkiviili tdmogat6sera.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestcrt a p|lyAzat benyrljtrisira ds a

tov6bbi sztiks6ges intezkeddsek mcgtitel6re.

IIatdrid6: loh arnatos
lrelelos: IlcgedLisPriJpolgdrmester

Tribb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester tr megkciszonte a

r6szv6telt, ds az ijldst bez6(a.
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JelenlIti ir

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilet6nek
2019. aprilis 9. napj6n megtartott rendkivtili testiileti iil6sdre

Hegediis P6l

Engel Krisztina

Maczk6 Liszl6

Szepes P6ter
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!an6cskoz6si ioggal 16szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6

LakossSg krir6bol megjelent



Baros Erzs6bet
3066. Bokor
Szabads6g ut 3.

Bokor Kiizs69 Onkormrinyzata
3066. Bokor
Szabadsrig tt 14.

T6rey: K6pvisel6i tisztsig lemondiisa

Alulirott Baros Erzs6bet (Sziil: P6s2t6,1965.09.05, An: OLih Ilona, Lakcim: 3066. Bokor,
Szabads6g rit 3.) a2014. okt6ber 12.-6n megtartott Onkormiinyzati v6laszt6son elnyert
k6pvisel6i tiszts6gemr6l a mai napon lemondok.
Lemond{som indoka: Ncm 6ftek egyet a teleptil6semet 6rint6 int6zkedesekkel, azok
m6dj6val, a telepiil6s jelenlegi anyagi helyzet6vel, valamint a trijdkoztatiis hi6ny6t 6rzem a

Polg6rmester Ur r esz€rol.

K6rem ddntdsem elfogadiis6t

Tisztelettel,
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