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El6terjeszt6s

Pilyizat benyrijtisa iinkorminyzatok rendkiviili timogat{sira
Tisrelt Kdpviselo{estiilet!

A

beliigyminiszter 6s a pdnziigyminisaer piilyrtatot hirdetett a 2021. dvi kdltsdgvet6si trirv6ny 3.
mell6klet 2.1.5. Onkormiinyzatok rendkiviili t6mogatAsa jogcim tekintetdben.
A pilyizat cdlja a telepiildsi dnkorminyzatok miikddok6pessdgdnek megorz6sdre vagy egy6b, a feladataik
ell6t6s5t veszdlyeztet6 helyzet elh6ritis5ra szol96l.
A tiimogatAs form6ja vissza nem t6ritendo, 6s felhaszn6l6sa meghat6rozott cdlhoz vagy feladathoz
k6theto.

K6rem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti eloterjesztdst megt6rgyalni. 6s az al6bbi
hat6rozati javaslatot elfogadni.

t^rozati avaslat:
Az 6let 6s vagyonbiaons6got veszdlyezet6 tomeges megbeteged6st okoz6 hum6nj6rv6ny megel6z6se,
illetve kdvetkezm6nyeinek elh6rft6sa, a magyar rillampolgrlLrok eg6szs6g6nek ds 6let6nek meg6v6sa
6rdek6ben Magyarorsz6g Korm6nya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6sdrol 6s a vesz6lyhelyzeti
intdzked6sek hatall,balepeserOl sz6l6 2112021. (1. 29.) Korm. rendelet, valamint, a katasar6favddelemrol

es a hozz6 kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dosit6srr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVII. ttirvdny 46. $ (4)
bekezd6se alapjrin meghat6rozott jogkordmben elj6rva az alitbbi hatarozatot hozom:
Bokor Kozs69 onkorm6nyzata a mfkod6si kiadasainak finanszirozisa. mrikod6kdpessdgdnek meg6rzdse,
Magyarorsz6g
valamint felaJatai ell6tris6t veszdlyezteto helyzet elh6rit6sa 6rdek6ben p6lyiuatot nytjt be a
alapj6n, a
tv.)
foglaltak
(
Koltsdgvet6si
xc.
t6rv6nybe
zozt. eu., kdzponti kriltsdgvet6s6ral sz6l6 2020.6vi

tottsegr.te.i

N.3.

mell6klet 2.1.5. pontjriban foglatt felhaszniil6si kdtottsdg mellett nytjthat6

timogat6sra.

Hatrirido: 2021. november 10.

Felelos:

polg6rmester
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Bokor Kiizs6g Onkorminvzata Polg.irmester6t6l
3066 Bokor. Szabad siig
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telefon: i21468-,185
e-mail : titklrsasr?r)rnatlaszolos.hu

Bokor Kdzs6s Onkormin vzata Polg6rmeste16nek
5/2 021. (VI.1.) szimt hatirozata
P itly Szat

benyijt6sa tinkorm6nyzatok rendkiviili timogat{s6ra

Az 6let 6s

vagyonbiztonsSgot vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6
humSnj6rv6ny megeloz6se, illetve krivetkezmdnyeinek elharitasa, a magyar
6llampolgrirok eg6szs6gdnek 6s 6let6nek meg6vesa 6rdekdben Magyarorszig
Korm5nya Sltal a veszdlyhelyzet kihirdet6sdrol 6s a veszdlyhelyzeti int6zked6sek
hatilybaldp6sdrol sz6l6 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasztr6fav6delemrol 6s a hozz5 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisir6l sz6l6
2011. 6vi CXXVIII. tOrvdny 46. $ (4) bekezddse alapjen meghat6rozott jogkdrdmben
eljitrva az alihbi hat6rozatot hozom:

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata a miikod6si kiadiisainak
m

finansziroz6salikrid6kepessdgdnek megorzdse, valamint feladatai ell:itAset veszdlyeaeto helyzet

pilyizatot nyfjt be a Magyarorszig 2021. 6vi ktizponti
ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 2020, 6vi XC. tiirv6nybe ( Koltsdgvet6si tv.) foglaltak
alapj:ln, a ktilts6gvet6si tv. 3. mell6klet 2.1.5. pontjiban foglalt felhasznrll6si
efh6rit6sa drdek6ben

ktitiitts6g mellett nyrijthat6 t6mogatisra,

Hatiirido: 2021. november 10.
Felel6s: Heged[s P6l polg6rmester

Bokor, 2021. j unius
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