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K6sziilt: Bokor Kcizs6g Onkorm5nyzata Kdpviselo-testiilet6nek 2022. augusztus 2. napjin 16.00
6rakor a Bokori Kulturhazban (3066 Bokor, Szabadsrig rit 14.) megtartott nyilt ti16s6rol.

Jelen vannak: Hegediis P6l polg6rmester
Berta Roland k6pvisel6
Dr. Ill6s M6r1a Szilvia k6pvisel6
KSsis lrdn k6pvisel6

Hegedris P5l polg6mester kdszdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a kdpvisel6-testi.ilet 5

taginb6l 4 fo jelen van, Maczk6 Liszl6 alpolgermester igazoltan 16vol maradt, a k6pviselo-testtilet
hatArozatkdpes, az iil6st megnyitotta.

A polgdrmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfbgadni a k6pviselo-testi.ilet r6sz6re.

Napirendi iavaslat

l. Jelentds k6t iil6s kcizritti fontosabb esemdnvekr6l
Eloterieszt6: Hegedrls Pril polg6mester

2. Jelent6s a lejrirt hatriridejii hat6rozatok v6grehajt6ser6l
EloteriesztS: Hegediis P5l polg6rmester

3. Javaslat a N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal NOITFO/41-7812022. sziimri ism6telt
tcirv6nyess6gi felhiv6s6nak elfogad6s6ra.
Eioterjeszto: Hegediis P5l polgSrmester

4. Javaslat a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal NO/TFO/16-55/2022. szimir t6rv6nyess6gi
fel h ivisrinak elfogadiis6ra
Eloterieszto: Hegediis Pdl polg6rmester

5. Javaslat a telepiil6si dnkorm6nyzatok szoci6lis cdhi tiizel6anyag v6sdrl6s6hoz kapcsol6d6
timogat6s benytjt6s6ra
El6terjeszto: Hegedris P51 polgrirmester

6. Javaslat a csal6dok iskolakezddsi timogatdsa meg6llapft6sera
E loterieszto: LIegedris Pril polgd.rmester

7. Javaslat Bakaynd Herddi Livia v6d6novel kotritt megbizesi szerzod6s megszilntetds6re
Eloterieszto: Hegediis P6l polg6rmester

8. Egyebek

Hegedris P5l polg5rmester: Megk6rdezte, van-e egy6b napirendi javaslat.

A kdpvisel6-testiilet rdszdrol egydb napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazattal elfogadta
azI.

Nanirendi nontok t{rsvalisa

JEGYZOK6NYY

Tan6cskozSsi.ioqqal r6szt vesz: dr. Cs6pe Norbertjegyzo



1. Narrircnd

Jelent6s a k6t iil6s ktiztitti fontosabb esem6nyekr6l

Hegediis P6l nols6nnester: T6j6koztatta a kdpviselo{estiilet tagiait. hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesztdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta. 6.ttanulm6nyozhatta (1.
mell6klet). Ezt megel6z6en k6pviselo-testiileti iil6stik 2022. mijus 26. napj6n Volt. Trjdkozatta a
jelenl6voket e Kepviselo-tetiiieti iil6s ut6ni fontosabb esem6nyekrol.

- Elmondta a tovibbi kcizfoglalkoztat6ssal kapcsolatban tdbb feladatot is el kellett letnia. A
Munkaiigyi Krjzpont illet6kesei arr6l t6jdkoztattek. hogy a kt;zfbglalkoztatasban
foglalkoztatottak l6tsziim6t a kcivetkezo idoszakban csdkkenteni sztiksdges 6s javasolt6k, hogy
szakmunk6sk6nt ne kertiljrin senki foglalkoztat6sra. Az el6zetes felmdr6sben ugyanfgy k6rte a
jelenlegi 4 fbt, de nem k6rt szakmunkis fbglalkoaatiist..

- Bokor telepiil6sen ketto fo tett 6llampolg6rs6gi esktit.
- A s6shaftyeni p6ly6zat keret6n. beliil 60 6rris kdpzdsen vett r6szr, mely eredmdnvesen z6.rult.

- Az Orsz6ggyril6si K6pvisel6 Ur t6j6koaat6ra hivta meg a Polg6rmestereket, melyen o is r6szt
vett.

- A Magyar Falu Program keret6n beliil is lesznek prilydzatok meghirdetve tov6bbra is de
val6sziniileg kevesebb, mint az elozo 6vekben.

- N6gy p6lyiizatuk van beadva, rem6lihamarosan elbirSlSsra keriilnek.

A polg6nr.rester k6r1e a keiddseket

A k6pvisel6k r6sz6r6l kdrdds nem hangzott el

A polg6rrrester kdrte az 6szrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvise16k rdszdrol 6szrevdtel, hozzitsz6lls nem hangzott el

A polglrmester k6rte szavazzanak

A Kdpviselo-testilet egyhangrilag 4 igen szavazaltal ellenszavazat 6s ta*6zkod5s n6lkiil az al6bbi
hatarozatot hozta:

Bokor Ktizs6s 6nkorm{nyza ta K6nvisel6-testiilet6nek

2. Napirend

Jelent6s a lejirt hatiridejii hat{rozatok v6grehajtris{r6l

Hegedils Prl Dols6mester: T6j6koztatta a kdpviselo-testtilet tagiait. hogy a napirendi ponthoz

kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta (2.

3 1/2022.(YIII.2.) tinkorminyzati hatirozata
k6t 6s kdztitti fontosabb esem6nyekr6l szriki jelent6s elfogad6s{16l

Bokor Kozsdg Onkorm6,nyzata Kdpvisel5{estiilete Bokor Kozseg Onkorrndnyzata

Polg6rmestere sz6beli el6terjeszt6s6ben megtargyalta a ,,Jelentds kdt ulds kozoui ;fontosabb
esemtlnyekrdl" cimri el6terjesztdst ds az aliibbi dcjnt6st hozta:

Bokor Kdzsdg Onkorm6nl,zata K6pviselo-testiilete Bokor Kdzseg Onkormdnyzata

Polg6rmesterdnek 2022. m6jus 26-i K6pviselo-testiileti iilds ut6ni lontosabb esem6nyekr6l 6s

munk6j616l s2616 jelent6sdt elfogadja.



,l

mell6klet), majd tej6koztatta a k6pviselo-testtlet tagiait a lej6rt hatriridej ii hat6rozatokr6l, illetve azok
v6grehajtas516l.

A polgiirmester k6rte a k6rddseket.

A k6pvisel6k r6sz6rol kdrd6s nem hangzott el.

A polgirmester kdrte az lszrevdteleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok r6sz6161 6szrev6tel, hozzAsz6l6s nem hangzott el.

A polg6rmester klrte szav azzanak.

A Kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazatlal, ellenszavazat 6s tart6zkodes ndlkiil - az al6bbi
haterozatot hozta:

Bokor Ktizs6g Onkorminvzata K6pviselti-testiilet6nek
3212022.(Ylll.2.'l iinkorminvzati hatrrozata

a lejrirt hatiridejii hat6rozatok v6grehajtis:irril szri16 jelent6s elfogadis:irril

Bokor Krizs6g Onkorm5nyzata K6pviselo+estiilete Bokor K<izsdg 0nkormdnyzata
Polgiirmestere el6terjesztdsdben megtargyalta a ,..Ielentis a lejrirt hatdridejii hatdrozatok

grehajtdsdrdl " cimii el6terjeszt6st ds az alebbi d6nt6st hozta:

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete Bokor Kdzs6g Onkormdnyzata
Polg6rmester6nek lej6rt hat6ridej fi haterozatok v6grehajt6siir6l sz6l6 jelent€s6t elfogadja.

3. Napirend

Javaslat a N6grid Megvei Korminvhivatal NO/TFO /41-7812022. sz:imf ism6telt ttirv6nyess6gi
felhivis{nak elfogadis{ra.

Heeediis P5l polgirmester: Tejdkoztatta a kdpviselo-testilet tagjait- hogv a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, ettanulmenyozhatta (3.
mell6klet.) Elmondta Bokor Kozseg Onkormdnyzata teleptildsi temogatiisokr6l, a szem6lyes
gondoskod6st nyrijt6 szoci5lis ds gyermekj6l6ti ellSt5sokr6l sz6l6 4/201 6.(VIll.26.) onkorm6nyzati
rendelete sz6mos rendelkezds6nek jogszab6lys6rt6sdre, illetve magasabb jogszabrilyba titk6z6sdre
figyelmeztet a tdrvdnyessdgi felhivis. Elmondta egydb hozzifijzni val6ja nincs, a kikiild6tt
el6teieszt6s tartalmazza mindazokat az inform6ci6kat, melyek a d<int6s meghozatal6hoz sziiksegesek.

A polg6rmester kdrte a k6rddseket.

A k6pviselok rdszdrol k6rdes nem hangzott el

A polglrmester k6rte az 6szrevdteleket, hozz6sz6l5sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselok r6sz6rol dszrev6tel, hozz6sz6l5s nem hangzott el.

A pof grirmester k6rte szavazzanak

A K6pvise16-tes'fiilEd egyhangritag - 4 igdi szavazattal. ellenszavazat 63 tartt2t6das n6lkiit - az alSbbi'
hat6rozatot hozta:



Bokor Ktizs€gOnkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
33t2022.{Nrtr ) tinkorminyzati hztfr ozat^

a N6grdd Megyei Kormrinyhivatal NO/TFO lll-7812022. szimf ism6telt ttirv6nyess6gi
felhivIs{nak elfogad6s:i16l

Bokor Kdzs6g dnkorminyzata K6pvisel6+esttiiete Bokor Kcizseg Onkormdnvzata Polgdrmestere
eloterjeszt6s6ben megtirg.valta a ,,.Lruslal a Ndgrdd Meg,,ei Kornitnyhivatcl NO/TFOi4 I -78/2022.
sziimi (a telepiilisi tdmogatlisokr6l, a szendlyas gondosktdtist nyijto szocidli.s is gy-ermekjoliti
ellittdsokrtl szdl6 1i2016. IVIII.26.) dnkormdnyzati rendelete szamos rerulelkezistnek
jogszabdlysirtisdre, illetve magasabb jogszabdlybo i)tkdzisdre /igtelmeztet(i) ismetelt tdndtryessegi
.felhi.',dsdnak elfogadcisdra. " cimti el6terjesztdst 6s az alt$bi d6nt6st hozta:

Bokor Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete a N6grid Megyei KormSnyhivatal Hat6s6gi
Foosarify Tcirv6nyess6gi Feltigyeleti Osztrilya NO/TFO/41-78/2022. sziml tcirv6nyess6gi

felhivisit napirendre ttizte 6s megtergyalta.
Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete a tdrv6nyess6gi fethiv6st elfogadja, az abban
foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

2. Bokor Kozsdg Onkormanlzala Kep\ ise lo-lesl ii lete lelkdri a Mdtraszolosi Kozcis dnkormdnlzati
Hivatal jegyzoj6t. hogy a Bokor Kozseg Onkorminvzata Kdpviselo-testiilete dontdsdrol
t5jdkoztassa a N6grrid Megyei Komrinl,hivatal Hat6sigi Fooszt6ly T<irvdnyessdgi Feltigyeleti
Oszt6ly6t, 6s a tovibbi sziikseges int6zkeddseket tegye meg.

Hatilrido:2022. jrilius 25
Felelos: dr. Cs6pe Norbertjegyzo

4. Nanirend

Javaslat a N6gr{d Megyei Korminyhivatal NO/TFO/16-55/2022. szimll ttiru6nyess6gi
felhiv{s{nak elfogad{sf ra

Hegediis PAI poigdrmester: T6jdkoztatta a k6pviselotestiilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmlnyozhatta (4.
mell6klet). Elmondta. Bokor Kdzseg Onkormdnyzata a helyi kcizmiivel6d6sr6l sz6l6 2l2O2O.(UI.l9.)
onkorm:inyzati rendelete sz6mos rendelkez6s6nek jogszab6lys6rlds6re- illetve magasabb jogszabriiyba
iitkrjzdsdre figyel[reaet a tri-vdnyessdgi felhivris. Elmondta kiildnosebb hozzifi.iznival6ja nincs, a
kiktilddtt eloterjesads tartalmazza mindazokat az informici6kat, melyek a drintds meghozatal6hoz
sziiks6gesek.

A polg6rmester k6rte a k6rddseket

A k6pviselok reszdrol dszrev6tel. hozziisz6liis nem hangzott el

A polgirmester kdrte szavazzanak

A K6pviselo-testiilet egyhangtlag 4 igen szavaz llal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil az alSbbi
hatiirozatot hozta:

A kdpvisel6k rdsz6r6l k6rdds nem hangzott el.

A polgirmester k6rte az dszrev6teleket, hozzfsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Bokor Kdzs6s Onkormf ta K6ovisel6-testiilet6nck
31/2022.(YlII.2.\ iinkorminvzati hathroz.zta

a N6grid Megyei Korminyhivatal NO/TFO/16-55/2022. szimi ttirv6nyess6gi
felhivisinak elfogadis{ra

Bokor Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete Bokor Kdzsdg 6nkormanyzata Polg6rmestere
eloter.lesa6s6ben megtirgyalta a ,,.knaslat a N6grdd Megtei Kormdnyhivatal NO/TFO/ 16-55/2022.
szdntti [tr helyi kdzmifuelSdisrdl sz(tl6 2/2020.(111.19.) t)nkormdnyzati rendelete szamos
rendelkezdslnek jogszabtilysdrttsire, illetve magasahb jogszabdlyba iitkozdsire ./igltelmeztet1l
tdrvtnyesstgi lelhivdsdnctk elfogadrisdro. " cimt ekiterjeszt6st 6s az alabbi ddnt6st hozta:

3. Bokor Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal
Hat6sigi F6osarily Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti Osztilya NO/TFO/I6-55/2022. szimi tdrv6nyessdgi
felhivrisrit napirendre tiizte 6s meglergyalta.
Bokor Kdzs6g dnkormdnyzata K6pvisel6-testiilete a torvdnyess6gi felhivrist elfogadja, az abban
foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

4. Bokor K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviselcl-testtilete felkdri a MStraszolosi KOz6s
onkorm6nyzari Hivatal jegyz6jdt, hogy a Bokor K6zs6g 6nkormdnyzata Kepv iselo-testtilete
ddntds6rol t6jdkoaassa a N6grrid Megyei Korminyhivatal Hat6sigi Foosa6ly Tiirv6nyessdgi
Feliigyeleti Osztalyat,6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket tegyc meg.

Javaslat a telepiil6si 6nkorm,nyzatok szoci,ris c6rri tiizer6anyag v6s6rr{s{hoz kapcsol6a6timogat{s benyrijt{sdra

Hat5rid6: 2022. jtlius 25.
Felekis: dr. Cs6pe Norbert jegyzo

5. Napirend

II kor ozs 6nko ta K6 sel6- tiil t6nekan
35/2022 2. o ko ti

k szoci{lis c6hi tiizel6anyag v{s

tleqed{$.P51 polg6rmesrer: Trijdkozrana a kdpvisel5-tesriilet tagiait, hokapcsol6d6 eloterjeszist a meghfv6val 
"gy'u" rnira.rti megkapta,mell6kler). Etmondta, ktilonosedb norrat)nir-utOj^- ;i;;;,' 

" kikiildonmindazokat az informiici6kat, melyek a ao"tl, rn";"'.rt"iit o, .ruf.reg"."t.

gy a napirendi ponthoz
6ttanulmrinyozhatta (5.

el6terjeszt6s tarlralm azza

A polgrirmester kdrte a k6rd6seket.

A kepviselok r6sz6rdl k6rd6s nem hangzott el.

A polg6rmester k6rte az .szrevitereket, hozzisz6risokat a napirendi ponftal kapcsoratban.
A kepviselok r6sz6r6l 6szrev6te l, hozzisz6lits nem hangzott el.

A polg;irmester kd rte szavazzanak.

fl,:ti."r'r|ff#Ilet 
egyhangrilag - 4 igen szavazanal, e[enszavazar 6s tarr6zkodris n6rkiir - az a'ibbi

tila telepiil6si,dnkorrninyzato

tdmogatis benyrij tds:i rrl l
{rl{sihoz kapcsol6d6
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Bokor K6zs6g dnkorm,nvzata K.pviserri-testiirete Bokor Krizseg onkorm;inyzata polgermeslereeloterjesztdsdben mestdrsvart, a. .. Jar asrar , ,.i.fuleiiirl.)i,iryrr,ok szocidris ceiu ,ti-r.iJrnyrgv6sdrl6s6hoz kapcsol6do iimogrr,i. u.nyllai* ::i*u .,llijJ""st es az ardbbi ddnresr hona:
Bokor K<izs6g Onkorm6nvzatr

*: _tj"",",:,m ;ffi*::: "L;iIg ii::1?,i,.:._, J.i:j"ry: ie. ;!i#:il,il?I,xff ;l;
kemdny lombos tLizifdra. 

Lapcsolodo tdmogatdsra igeny nl ujr be 24 ,' ,"*l ire#i,

l.K^:lli.:19;,.."y let a palyirzati 
.adatlap tartatm6val, az abbanfoglalt nyitatkozattalegyetert. A Kdpviseki tesriilet felhatalmarru u potga_".t-#u piiyarut; uautlupaliiiriis6ra ds a p6ly6zat benytjtiisara.

Hatrirido: 2022. augusaus 3l .

Felel6s: Hegediis p5l polgrirmester

Bokor Krizs6g onkormanyzata Kdpviser6{esturete a forres .sszeget a 2022. evi kdrts.gvetdseterhere. 
.biaositja a ..terepiiresi rinkormdnyzatok .ro.iarir-.gru fiizer6anyag v6siirriis6hozkapcsolodo tdmogatds" megnevezds[.i pitlyiriat visszan". *ir.nOO,,irnogatisb6l.

r:^1"'.10.'::g onkorm6nyzara K-ipv iselo-testiirete a p6ly6zatban vri[alt szrirtitas kdlrsdgeit a2022. 6vi kdltsdgvet6sdr<il sz616 <inkorminyzati rendeietiben meghatarozott ,,Eeyeb ,..""ie]i.p6nzbeli is term6szetbeni elletesok, t:imogaidsok" keret terhdre biaositia.

2

.,

I

) Bokor Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo_testtilete felkdri
Onkormiinyzati Hivatal jegyz6jdt 6s pdnztigyi iigyinr6zoj6l,
Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete dcintesdnik v6gretrajtisa
intdzkedeseker regye meg.

a Miitrasz6l<lsi Krizcis
hogy a Bokor Kozsdg
drdek6ben a szi.iks6ges

Hat6rid6: drtelem szerint
Felelos: dr. Cs6pe Norbert jegyzo

Mritraszolosi Kdzris Onkorminyzati Hivatal pdnziigyi iigyint6z6

6. Nauirend

Jayaslat a csalidok iskolakezd6si timogatisa meg{llapitisira

Hegedris P6l pols6rmester: T6jdkoztatta a kdpviselo-testtilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesadst a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, ittanulm5nyozhatta (6.

mell6klet). Elmondta. Bokor Kozseg Onkormdnyzata minden drben iglekszik a csakidok rd.zire
iskolakezd6si t6mogatiist megiillapitani, ezzel enyhiteni az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad6sokat. A

napirendi ponthoz egy6b hozzifiizniv al6ja nem volt, a kikiildoft eloterjesa6s tarialrnazza mindazokat

az informrici6kat, melyek a d<int6s meghozatakihoz sziiksdgesek.

A polgilrmester k6rte a kdrd6seket.

A k6pviselok r6szdrol k6rd6s nem hangzott el.

A polg6rmester kdrte az 6szrevdteleket, hozzdsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

A kipviselok r6szdr.5l dszrevdtel. hozzisz6lis nem hangzott el.
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A polgiirmester kdrte szavazzanak

A K6pviseJo-testi.ilet egyhangtlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis ndlkiil - az al6bbi
hatirozatot hozta:

Bokor Kijzs6g Onkorminyzata Ki'pvise16-testiilet6nek
3612022.(y lll,2 ;) tinkorminvzati hatrrozatn

a csal6dok iskolakezd6si timogatrisa megillapit:is6r6l

Bokor K0zs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiilete Bokor Kozseg Onkormdnyzata Polgdrmestere
eloterjeszt6s6ben megtrirgyalta a ,,.krqslat a csalddok iskolakezdisi hmogatasa megdllapitdsdra "
cimii eloterjesadst 6s az alibbi ddntdst hozta:

Bokor K0zs6g Onkorminyzata rigy hatiLrozott, hogy a csalddok rdszdre az iskolakezdessel

kapcsolatos kiadrisok enyhitdse drdekdben iskolakezdesi timogatdst 6llapit meg. az a[ibbiak
szerint:
) Ovodris gyerekeket nevelo sziilot gyermekenk6nt egyszeri l0 000 Ft.
> az 6lral6nos iskolai oktat6sban ( l-8. 6vfolyamon) r€szt vev6 tanul6t nevel6 sziilot

gyermekenk6nt egyszeri I 5.000 Ft
) szak- 6s kdz6piskola nappali oktatrlsriban r6szt vevo tanul6t nevelo sziilot gyermekenkdnt

egyszeri 20.000 Ft,
) fdiskolai, egyetemi k6pz6sben r6szt vevo tanul6t 25.000 Ft egyszeri timogatdsban

16szesiti.

A 16. dlet6vet betdltdtt tanul6k eset6ben iskolalatogatrisi igazokis bemutatasa sziiksdges

2. Bokor Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel5-testiilete az iskolakezd6si timogat6s p6nziigyi
forr6s6t a 2022. €vi k<iltsdgvetds ,, Egy6b szoci6lis p6nzbeli ds termdszetbeni ell6t6sok,

temogatesok szoci6lis feladatok egy6b t5mogatasa " keret terh6re biztositja.

3. A k6pviselo-testtilet felhatalmazza Hegedlis PAI polgermestert, hogy a tovribbi sziiks6ges

int€zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: drtelem szerint
Felelos: Hegediis P6l polg6rrnester

4. Bokor Krizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete felkdri
Onkormiinyzati Hivatal jegyzdjdt 6s pdnziigyi tigyint6z6j6t,
Onkormiinyzata Kdpvisel6{esti.ilete ddntisdnek v6grehajt6sa
int6zked6seket tegye meg.

a MiitraszolSsi Krizds
hogy a Bokor Kdzsdg
6rdek6ben a sziiksdges

Hatiiri drtelem szerinto
Felel6s: dr. Cs6pe Norbertjegyzo

M6traszolSsi Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal pdnziigyi iigyintdzoje

7. Napirend

.Iavaslat Bakayn6 IIer6di Livi:r v6d6n6vel kiitdtt megbizisi szerz6d6s megsziintet6s6re

Heeedris P6l pole6rmester: Tijdkoztatta a kdpv iselo-testtilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz

kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanuhndnyozhatta (7.

mell6klet). Tudom6sa szerint a vedono f'eladat6t a Koziirdi csakidsegito letne el.
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dr. Csdpe Norbert iegyz6: Bakaynd Herddi Livia vddono minden <inkorm6nyzattal kti kin kotott
megiillapodest a feladatok elliitiisiira. Ezek utSn a Cserh 6tszentiv6n i Korzeti Egdszsdgiigyi Szolg6lat
keretdn beltil tort6nik a v6donoi feladatok ell5t6sa.

A polg6rmester kdrte a kdrddseket.

A k6pviselok r6szdrol k6rd6s nem hangzott el.

A polgrimester k6rte az 6szrev6teleket, hozziisz6liisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisefok rdszdrol 6szrevdtel. hozz|sz6l6s nem hangzott el.

A polgrirmester kdrle szay azzanak.

A Kdpviselo-testtilet egyhangflag - 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil az al bbi
hatrirozatot hozta:

Bokor Kiizsdg 6nkorm6nyzata K6pviselti-testiilet6nek
37 12022.N lll.2.\'6nkorminvzati hatirozata

Baka-vn6 Her6di Livia r'6drin6vel kdt0tt megbizfsi szerziid6s megsziintet6s6re

Bokor K<izs6g Onkormrinyzata K6pvisel6+estiilete Bokor K6zseg Onkormanyzata
Polg6rmestere el6tedeszt6s6ben megtargyalta a ,,Javaslat Bakayni Heridi Livia viddndvel kt)tt)tt
megbizasi szerzddis megsztintetisire " cimii el6terjesztdst 6s az aliibbi dcint6st hozta:

1. Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiilete hozzirjtrul, hogy a Bakayn6 Herddi
Livia V6d6n<ivel, v6donoi feladatok ellet6sera kdtdtt megbiz6si szerz6des 2022.
augusztus 3 1. napjdval megsziintet6sre keriilj6n.

2. A K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert ds a jegyzot, hogy 2022.

szeptember 1. napj6t6l Als6told. Cserh6tszentivdn. Felsotold. Garrib 6s Kutaso
Kdzs6gek polg6rmestereivel egyeztetve gondoskodjon a v6donoi 6lldshely
betolt6s6rol, annak hi6ny:iban helyettes v6d6no kijekil6sdrol.

Hatfrid6: 2022. augusztus 31.
Felelos: Hegedris P6l polg6rmester

dr. Cs6pe Norbert jegyzo

8. Napirend

Egyebek

A) Vegyesbolt 6s Italbolt mr.ikddtetdse Bokor telepiildsen

Eloterieszto: Hegediis P6l polg6rmester

B) A Bokori PolgiiLror 6s Onkdntes Trizolt6 Egyesiilet kerelme.

El6terjesao: Hegedtis P6l polg6rmester



A)

Hesedts Pil polq6nlester':
italbolt is bezrirt. Az onko

l0

Elmondta. mindenki elott ismert, hogy a teleptildsen a vegyesbolt 6s az
rminyzat nem tudja tizemeltetni, nincsenek meg sem az anyagi sem a

szem6lyi felt6telek. Bizonyos id6krtz<inkdnt a moz96bolt jir

Domscidi Gdbor heh i lakos: Szeretn6 tudni mi a helyzet a kocsmiival. Szerinte sztiks6g lenne a boltra
is. A mozg6bolt Srszinvonala nagyon magas

Heeedr.i s Pril olq6rmester A sajtiizem az <inkorm6nyzat teriilet6n helyezkedik el. Ennek fejdben az
cinkorminvzat tizemeltethetn6 a vegyesboltot 6s a kocsm6t is. A sziiks6ges felt6telek azonban nem
6llnak rendelkez6sre.

Az iildsen r6sztvev6k (kdpviselok, helyi lakos) hosszasan besz6ltek a napirend i ponttal kapcsolatban 6s
megiillapodtak abban, hogy az ingatlanvagon kataszteri nyilv6ntart6sban meg kell n6zni a vegyesbolt
ds italbolt 6piiletdt.

B)

Ilesedris Pil polq6rmester: Trijdkoztatta a kdpviselo{estiilet tagjait. hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6do eloteiesztdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (8.
melt6klet). Felolvasta a Bokori Polg6r6r 6s Onkdntes Tiizolt6 Egyesiilet megkeresdsdt, melyet a
Polg6rmestemek cimzett.

A polg6rmester k6rte a kdrd6seket.

A k6pviselok r6szdrol k6rd6s nem hangzott el.

A polg6rmester k6rte az dszrevdteleket, hozz6sz6lfsokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6k egyhangtlag azt az 6ll6spontot kdpviseltdk, hogy inform6ci6k hianyriban nem tudnak
megalapozott dontdst hozni. Ismemiiik kellene tdbbek kdzott a megkeres6sben szerepl6 N6gr6d
Megyei Korminyh ivatal t5jdkoztat6sSt.

A kdpviselok r6szdrol tovribbi dszrevdtel. hozzisz6lits nem hangzott el.

A polg6rmester kdrte szav azzanak.

A Kdpviselotestiilet egyhangflag - 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil - az al5bbi
hat6rozatot hozta:

Bokor Ktizs6g 6nko rmdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
3812022.(Ylll.2.) iinkormrinvzati hatf rozata

a Bokori Polgri116r 6s 6nk6ntes Tiizoltl Eg.vesiilet k6relm6vel kapcsolatos dtint6s
elnapol:isrival kapcsolattran

Bokor Kdzs6g Onkormiin-vzata K6pviselo-testtilete Bokor Kozseg Onkormrinyzata
Polg6,rmestere eloterj eszt6s6ben megtiirgyalta a ,, Bokori Polgdror ds onkdntes Trizolt6
Egyesiilet k6relme a Bokor 02917 hrsz-i ingatlannal kapcsolatban " cimii sz6beli elote{eszt6st
6s az alibbi d0nt6st hozta:
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l. Bokor Kcizs6g OnkormAnyzata K6pvisel6{estiilete rigy hatiirozott, hogy megfelelo
intbrm6ci6k hi6nyriban elnapolja a Bokori Polgrir6r ds Onkentes Tdzotto Egyesiilet
k6relmdvel kapcsolatos dcint6st, melyben az egyestilet Bokor Kdzsdg 0nkormiinyzata
tulajdon6t kdpezo Bokor 02911 hrsz-t ingatlan beltertiletben voniis6t kezdemdnyezi
annak drdekdben. hogy a Magyar Faluprogram altal tiimogatott g6pkocsitrirolo
megdpitdsre keriilj cin.

2. A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert 6s a jegyz6t. hogy a soron
kcivetkez6 k6pvisel5-testiileti iil6sre a ddnt6s meghozatal6hoz sziiks6ges
intdzked6seket tegye meg.

Hatririd6: drtelem szerint
Felel6s: Hegedtis P6l polgdrmester

dr. Cs6pe Norbert jegyzo

Tribb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a Polg6rmester Ur megkdszonte a

rdszv6telt, 6s az iil6st bezefta.

Hegediis P6l
polgermester

KEP

rflo

v*

2I
I tlr Norbert

jegyzo

knr f'.



Bokor Ktizs69 6nkorminvzata Polgirmestere

}IE(;H II'O

Magyarorszig helyi onkormiinyzatair6l sz6l6 201 L dvi CLXXXIX. tcirvdny 45. g-riban ds Bokor
Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiiletdnek 2l2O2l . (lll.01 .) onkormdnlzati rendeletdnek 7. $-ban
fbglaltak alapjrln Bokor Kozsdg Onkormdnyzata Kepv ise ld,-testiiletdnek iil6s6t

2022. augusztus 2. napirin (kedden) 16.()0 6r6ra

iisszeltirotn.

Az iiles helre: Bokor Kultirhiz (3066 Bokor. Szabads5g tt 1,1.)

N:rpirentli iavaslat a K6pviselii-testiilet nvilt iil6s6re:

l. Jclentds k6t tiles kozotti tbntosabb esem6nvekr(il
trloterieszlo: Hegedris Pal polgatrmester

l. Jclentds a lej6n hat6ridejri hat6rozatok vdgrehajt6sir6l
[;loterieszto: tlegediis Pal polgdnnester

3. Javaslat a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal NO/TFO/41-78/2022. szitmi ismdtelt
tdrvdnyess6gi tblhfvris6nak elfogadSs6ra.
hloterieszto: Hegedtis P6l polgdrmester

4. Javaslat a N6gr6d Megyei Korminyhivatal NO/TFO|16-5512022. sz6m[ torv-6nyessdgi
felhiviisiinak elfogadris6ra
[:loteriesao: Hegediis Pll polqdrmester

Javaslat a telepiil6si onkorminvzatok szociiilis c6l[ tiizel6anyag viisiirl6sfhoz kapcsol6d6
timogat6s benytjtesAra
Eloterjeszto: Hegediis Piil polg6rmester

l

6. Jar aslat a csalidok iskolakezdesi t6mosatdsa rnegeilapilris{ira
[iliiterieszto: I Iegediis Pdl polg6rmester

7. Javaslat Bakayn6 Her6di Livia vedon6vel kotott megbiz6si szerzod6s megsziintetds6re
Lloterieszto: Hegedtis Prll polgdrmester

8. Ler ebek

Megjeler6sdre, aktiv kdzremiikrjd6sere t'elt6tlen szim itok.

Bokor. 2022. jirlius 27.

' 
11,
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3066 Bokor. Szabadseg it l-1.

teletbn. fax: 321468-,185; e-mait: titkarsag@matraszlos.hu



Jelenl6ti iv

Bokor Kdzsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiiletdnek
2022. atgusztus 2. napjrin megartott rendes iildsdre

| ,-1,Hegedris Pil polgermester

Maczko Liszl6 alpolg6rmester

Berta Roland kdpr iselo

Dr. Ill6s MSrta Szilvia kdpviselo

Kdsiis Irdn k6pviselo

Lakosdg rdsz6rol megjelent:

t,\ ," \ \

,l/r,).+,r. . . .01!.Y

dr. Csdpe Norbert jegyzo t?

0\*

,-- ---ar'--"
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Bokor KLzsdg Onkormdnyzuta
Polgdrmestere

Sz{ma: BoK/r.i j4 tzozz.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2022. augusztus 2-i iil6s6re

El6terjeszt6s t{rgya:

El6terjeszt6:
El6ad6:
Ntell6klet:

Dtint6si.iavaslat: Hatdrozat

/ ,r,r tl.l-e,&-Lrj

Jelent6s k6t iil6s ktiztitti fontosabb esem6nyekr6l
( I . el6terjeszt6s)
Hegedris P61 polg6rmester
Hegedtis P6l polg6rmester
E,loterjeszt6s
Hatdrozatijar aslat

1



Bokor Kiizs69 6nkormrinyzata
K6pvisel6-testiilete

Helvbcn

Tisztelt K6pviscl6-testiilctl

Bokor, 2022. jrilius 27.

D,
vB

H
p ester

{.

Ilatdrozati iavaslat:

Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete Bokor Kdzseg 6nkormdnyzata
Polgrirmestere sz6beli elciterjeszt6sdben megtergyalta a ,,,/elentds kdt iil6s kozAtti .fontosabb
esemdnyekriil" cimii el6terjesztdst 6s az al6bbi ddntdst hozta:

Bokor Kcizs6g Onkorminyzata K6pviselotesttlete Bokor Kdzseg Onkormiinyzata

PolgdLrmesterdnek 2022. mrijus 26-i Kdpvisel6-testtileti iilds ut6ni fontosabb esem6nyekr6l 6s

munkrij616l sz6l6 jelent6sdt elfogadja.

(_) tr-k a
Litta:

dr. Cs Norb

\\L,

(r;

2

A, 2022. mrij us 26-i Kdpviselo-testiileti i116s utdni legfontosabb esem6nvekr6l. illetve
munkiimr6l sz616 jelentdsemet sz6beli el6terjeszt6s form6j6ban teszem meg.

K6rem a K6pvisel6-testiiletet, hogy jelentdsemet elfogadni sziveskedjen!

)



Bokor Kdudg dnkormdnyzata
Polgdrmestere

Szrrm a : BoK/l {. :.!.nozr,.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testtilet 2022. augusztus 2-i til6s6re

ElSterjeszt6s t6rgya: Jelent6s a lej6rt hatiridejii
v69rehajt6s itr6l (2. el6terjeszt6s)

El6terjeszt6: Hegedr.is P6l polg6rmester

2,^g/ih-!).i

hat6rozatok

El6adri: Hegedris Piil polgiirmester
dr. Cs6pe Norbert jegyzo

Mell6klet: Ei6terjeszt6s
HatS,rozati javaslat

Dtint6si javaslat: Hat(trozat

1



Ilokor Ktizs69 Onkorm{nvzata
K6pviselii-testiilete

Tiszte lt K6pvisel6-testii let!

A Polgrirmester kdt iil6s kozdtti fontosabb esem6nyekrol sz6l6 jelentdsdt kovetoen a lejrirt
hat6ridej ii hatdrozatok v6grehajt6srir6l s2616 napirend keret6ben az al6bbi jelentdst terjesztem
a K6pviselo-testtilet eld.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

A Kdpviselo-tesfilet 2022. riprilis 13-rin megtartott rendes ti16s6n 6s 2022. mrijus 26-iin
megtartott rendes iilds6n hozott lej rirt hatriridej ri hatrirozatok v6grehaj tiisa:

- 24/2022.(1V13.) A szentdlyes gondoskoddst ny jti szocidlis ds ggtermekjdl1ti elldrtisok
teiritdsi dijainak, valamint az intdzmdnyi tdritisi dijaknak a.feliilvizsgdlota
A ddntds v6grehajt6sa 6rdekiben a sziiksdges int6zked6sek megt6tele megtdrtdnt.

- 25/2022.(1V13) A 2022. februar 28-ig tarto kdzfoglalkoztatasi progrurnrol sz6lo beszamoki
e lfogaddsa
A d6nt6s v6grehajt6sa drdekdben a sziiksdges int6zked6sek megt6tele megtdrtdnt.

- 27/2022.(V.26.) a ('saldd- is Gyermekj6liti Szolgdlat 2021. dvi miikodisdrdl szdl6
beszdmol6 elfogaddsa

A d<intds v6grehajt6sa drdekdben a sziiksdges int6zkeddsek megt6tele megtortdnt.

- 28/2022.(V26.) A N(tgrdd Meg)ei Katasztrclfovddelmi lgazgctt1sag Salg6tarjuni
Katasztrdfavidelmi Kirendehsiginek 2021. ivi tevikenysdgdrtil sz6l6 tltjdkoztat6, \)alamint a Ptiszt(ti
Hivatdsos Tiizoh6-parancsnoksdg 202 l. evi tevikerytsigiriil 6nkormdnyzutok rtszire s:616 beszdmol6
elfogaddsa
A dtintds v6grehajt6sa drdekdben a szliksdges int6zked6sek megt6tele megtdrtdnt.

- 29/2022.(V.26.) a Franka 2000 4/i (3060 Priszr6. Fd tit 51.) dltul szocirilis itkeztet[s keretdn
beliil hiztositott ehid egg,sigdrdnak ntegenteli-sire, ij megallapodds megkdtisivel kapcsolathan

A ddnt6s vdgrehajtiisa irdekdben a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele megtdfidnt.

2

Helvben

- 30/2022.(V.26.) Magtar illamkincstdr Onkormdnyzati Pinzi)gi Szabdl-,-szertisr!gi
Ellentirzdsi F6osztdly N1grdd Meg,vei Kdltsigvetisi Ellenirzisi Osztdly ellendrzdsi jelentis
lervezetive I kapcsolat ban
A ddntds v6grehajt6sa 6rdek6ben a sziiksdges intdzked6sek megt6tele megtdrtdnt.



Tisztelt K6pvisclii-tcstiilet!

Fentiek alapjdn kirem a Tisztelt Kipvisel6-testiiletet, hogy az el6terjeszldst megtdrgtalni, is
a h atdro1ot i j ov os I atot e lfogad n i s zives ke dj e n.

Bokor,, 2022. irilius 27.
,t:9
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Hatirozati iar aslat:

Bokor Kozsdg Onkormdnyzata K6pviselo+esti.ilete Bokor Kcizseg Onkormdnl,zata
Polg6rmestere eloterjesztds6ben mcgt6rgyalta a ,,Jelentis a lejdrl hatdridejfi holdrozatok
vigrehaj ldsdrtil ' ' cimLi el6terjesztist is az al6bbi dcintdst hozta:

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete Bokor Krizseg 0nktrrmdnyzata
Polg6rmesterdnek lejrirt hat6ridejri hatiirozatok v6grehajt6s:ir6l s2616 jelentds6t elfbgadja.

Litta: iirorr;.)

dr. C No

,I

'J/,.,
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Bokor Kdzsdg Onkormdnyzuta
Polgdrmestere

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2022. augusztus 2- i iil6s6re

g 6gj4'u-LtA

Javaslat a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
NO/TFO/4I-7812022. szimti (a teleptil6si
t6mogatisokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyrijtri
szociilis 6s gyermekj6l6ti ell6t{sokr6l sz6l6
412016.(Ylll.26.) tinkorminyzati rendelete szfmos
rendelkez6s6nek jogszabilys6rt6s6re, illetve
magasabb jogszabilytra iitktiz6s6re figyelmeztet6)
ism6telt ttirv6nyess6gi felhivis:inak elfogadis6ra.
(3. el6_terjeszt6s)

Hegedrls P6l polg6rmester
HegedLis Pal polg6rmester
dr. Cs6pe Norbert j

El6terjeszt6s tirgya:

eszt6:
El6ad6:

Mell6klet:
ZO

El6terjeszt6s
Trirv6nyes s6gi felhivris
HatSro aslat

Hat6rozat

1,

Szima: BOK/1,1 6-2/2022.



Bokor Ktizs6g Onkormf nyzata
K6pvisel6-testiilete

Helyben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A N6gr6d Megyei Kom6nyhivatal Hat6s6gi Fooszt6ly Tcirw6nyessdgi Feltigyeleti Oszt6lya (a

tov6bbiakban: Kormiinyhivatal) a mell6klet szerinti, NO1TFOl4l-7812022. szimri
tdrvdnyessdgi f'elhivast kiildte 2022. jrinius 28. napj iin r6szemre ds dr. Cs6pe Norbert Jegyzo Ur
16sz6re.

Az NO/TFO/41-1812022. szAmu tdn'6n)ress6gi felhivdsriban a Korminyhivatal t6j6koztatott,
hogy Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete reszdre 2021. mrijus 28. napj an NO-
TFO139-3912021. sz6mon 2021. jtnius 3O-ai teljesitdsi hatiridSvel torv6nyessdgi felhivds
keriilt kibocsatisra. A tcirv6nyess6gi felhivdsra 2022. janudr 10. napjdn csatol6sra kertilt a
k6pvise16-testiiler 32/2021.(X[.14.) cinkormdnyzati hat6rozata melynek 6fie1m6ben a rendelet
elfogadrisa elnapol6sra keriilt.
Tcibb, mint ltl 6v eltelt 6s Bokor Kozseg Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilete r6sz6r6l sem

vdlasz, sem el6k6szitett rendelet nem keriilt I'elterj eszt6sre, ezdrl ismdtelt tcirv6nyessdgi
felhiviissal 6lt a N6gr6d Megyei Kormiinvhivatal Trjrvdnyessdgi Feliigyeleti Oszt6lya.

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Fentiek drtelmdben kdrem, hogy o melliklet szerinti tiirvdnlessigi felhivrist megtdrgyolni, ds

a hakirozati javaskiot elfogdn i sx[ves kedje ne k !

Bokor, 2022. jrilius 27.

Hegediis
polgrirmester

Bokor Kcizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6testiilete Bokor Kozseg Onkormani,zata
Polg6rmestere el6terjeszt6s6ben megtargyalta a ,,Javoslat a N(tgrdd [eg",ei Kormcinyhivatal
NO/TFO/|1-78/2022. szdmti (a telep lisi tdmogatdsokrdl, a szemilyes gondoskoddst nytijt6
szocidlis is gy-ermekjdldti elltitti.sokrtil sz616 4/2016. (V111.26.1 ankormdnyzati rendelete szdmos
rendelkezdsinekj ogszabdlysdrtdsire, illetye magasabb jogszabdlyba iitkdzdsdre figelmeztetd)
ismitelt fit,^6ry,essdgi felh{vdstinak elfogaddsdro." cimt el6terjesa6st ds az aLibbi d<int6st

hozta'.

1. Bokor Krizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal
Hat<is6gi F6osztiily Torvdnyess6gi Felngyeleti Oszt6lya NO/TFO/41-78/2022. szimfi
tcirv6nyess6gi felhivris6t napirendre trizte 6s megtar$/alta.
Bokor Kozs69 Onkorm6n,vzata K6pviselo-testiilete a torudn.vessdgi felhivdst ellbgadja. az
abban lbglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

I
a
--t
C,

,9.,
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Hatrirozati iavaslat:



2. Bokor Kdzsdg Onkormdnyzata Kipviselo-testtilete felk6ri a Miitraszcilosi Kcizos
Onkormdnyzati Hivatal jegyz6jdt, hogy a Bokor Kcizseig Onkormdnyzata Kepviselo-
testiilete d<intdsdrol tiijdkoztassa a N6grrid Megyei Kormdn-vhivatal l.lat6sdgi Foosztdly
Tor-vdn1'essdgi Feliigyeleti Oszt6lyit, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzkeddseket tegye meg.

Hat6rid6: 2022. litlius 25.
Felekjs: dr. Cs6pe Norben jeg"vz6
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NOCRAI] N,'IECYEI
KORA,IAN\'H IVATAL

Targy: lsm6telt torvenyessegi felhivas

Heged0s Pil
Polgarmester Ur otjan

Bokor K6zs6g 6nkormAnyzata
K6pvisel6-testiilete resz6re

dr. Cs6p-e Norbert
Jegyzci Ur 16sz6re

Bokor

Tisztelt Polgarmester 0r!
Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Tisztelt Jegyzci lJr!

Magyarorszig Alaptorvenye 34. cikk (4) bekezdese alapjan, valamint Magyarorsz6g helyi
onkormanyzatairol szol6 2Q11.6vi CDfiXlX. torv6ny (a tovdbbiakban: Motv.) 132. S (1)

bekezdds a) pontlaban foglalt jogkdrben eljarva az alabbi

ism6telt t6rv6nyess6gi felhivassal 6lek:

Bokor Kozseg Onkormanyzat6nak k6pviselo-testiilete 2016-ban megalkotta a telepitl6si
bmagatAsokr1l, a szemdlyes gondoskoddst ny0jt6 szocielis 6s gyermekj6lqti ell1lAsokrol
sz6ld 4/2016. (Vlll.26.) rendeletdt (a bvebbiakban; rendelet).

A l\4inisaerelnoks6g utasit6sa alapjiin a kormenyhivatal az ellenorzesi munkatervben
foglaltak szerint a 2021. 6vben a szocielis targy0 rendeletek etiogo felillvizsgiilatat v6gezte.

A szocielis igazgatAsr6l 6s szoci6lis elletesokr6l szolo 1993. evi lll tdrvenynek (a
tovebbiakban: Szoc. tv.) az 1. $-6ban meghaterozott cdlja, hogy a szocidlis biztonsdg
megteremtase 6s megorz6se 6rdekdben meghalerozza az elam e*al biztositott egyes
szocielis elletesok formait, szervezetet, a szoci6lis elletesokra val6 jogosults6g felt6teleit,
valamint 6rvenyesit6senek garanciat.

Ha$stiei lajcTtdly
Torvafl vcssigi Fclngyel.i Oszt6ly

i 100 Snieotarja( Rdkotzirir 16- Tel: (:11) 620-115. KRID: 24134i 144, e-mail: looeryasscg@nograd.gov.hu

lktatoszam: NO/TFOi4 1 -T8/202'1.

Ugyint6z6: dr. Baranya Aniko
Telefonszam: 321620-7 53
E-mail cim: baranva.aniko@noorad.qov.hu

A helyi onkormenyzatok a Szoc. tv-ben szabAlyozott elldtasokon t saj6t kolts6gvetesok
terh6re egy6b ellatSsokat is megallapithatnak. A szoci6lis ell6t6s felteteleinek biztositesa -
az egyenek onmagukert 6s csaiedjukert, valamint a helyi kozossegeknek a tagjaik6rt viselt
felelossegen t0l - az ellam kozponti szerveinek 6s a helVi dnkorm6nyzatoknak a feladata.



A Szoc. tv. 26. $-a alapjdn a kepvisel6{estulet a hatdskor6be tartozo p6nzbeli ellit6sokat
kieg6szilheti, €s a szocielisan rAszorultak r€szdre - a rendeleteben meghat6rozolt modon
es feltetelek szerint - mas penzbeli tamogat6sokat is megellapithat.

A rendelet vizsgdlatdt kovetoen meg5llapitast nyer{, hogy az abban foglalt rendelkez6sek
tdbb helyen jogszab6lys6rt6ek.

A rendeletben tobb ellatdsi formAnAI nem illapithat6ak meg a jogosultsag felt6telei

Sz6mos Kfriai dtint€s kimondta, hogy a Szoc. tv. keretei k6zott. annak felhatalmazdsa
alapjan megalkotott onkorm6nyzati rendeletben megallapitott pdnzbeli ell6tasokn6l a fci
szabalyozAsi elv a reszorultsag. A Szoc. tv. iltal int6zm6nyesitett telepiil6si p6nzbeli
tamogatSs cinkorm6ny zati rendelettel tOrt6n6 nem szocialis szemoont szerinti
(jdvedelmi 6s vagyoni viszonyokra tekintet n6lkul) szabalvozesa ellent6tes a Szoc. tv.
26. Q-aban meq hat6rozott 16szorultseqi elvvel. (Nem szoci6lis rdszorultsag a]ap)en az
onkormenyzat sajat kdltsegvetese terhere megAllapithat egyeb ellitesokat, azonban azokat
nem a szocielis ellAt6sokr6l sz6l6 rendelelben kell szab6lyozni.)

A rendelet a temetesi tamogatis, a csaladok iskolakezd6si t6mogatasa, a lakosseg
kar6csonyi tSmogatasa vonatkozAs5ban nem tartalmaz szocielis r6szorultsigra
vonatkoz6 el6irest A rendeletben valamennyi ellatasr formAnil meg kell hatdrozni a
jogosultseg felt6teleit, az igSnybevStel modj6t, valamint a szoci6lis r6szorultsdghoz
kototts6get. A rendelet 14 S (5) bekezdese alapjan a ,szocielisan nem reszorult
szem6lyt..." fordulatot m6dositani kell, a szoci6lis rendeietben nern szerepelhet nem
szoc:elis szempontok szerintr tdriogatis.

A rendelet '1 melleklete latlalmazza a rendkiviili telep0l6si tAmogatashoz tartoz6
formanyomtatvanyt, mely szerint a rendkivuli telepirl6si t6mogai5s ig6nybev6tel6hez a

kerelmezonek nyilatkoznia kell sa/et 6s csabdtagjai j6vedelrni viszonyairol. 6s
jovedelemigazolest kell csatoinia. A.endelkez6s jogszabilys6'rt6, tekintetlel ana, hogy a

Szoc. tv. 45 $-6ban meghatarozott rendkivirli telepiil6si temogatest ldvedelmi viszonyokra
tekintet nelktil koteles az dnkormanyzat nytjtani, amennyiben a rendeletben el6irt feltetelek
fennellnak.

A rendeletben a leiepul6si 6s szociAlis ellatasokkal kapcsolatban a hateskdr-gyakod6sra
vonatkozo szabalyok nem egyertelm[ek.

Javaslom, hogy a hat6sk6ri szab6lyokat tartalmaz6 szakasznal egy6rtelmfien,
k6ts6get kizir6an keriilj6n r6szletez6sre, hogy mely elldt6sok vonatkozeseban a

kepviselo{estillet, mely ellalasok vonatkozesaban a poEermester a hatesk6r gyakorl6ja. A
hatdskori szabelyok letisztazesa elengedhetetlen, fokozott figyelmet arra, hogy a

jogorvoslatra vonatkozo szabalyok attol fiiggenek, hogy a dont6st a kepvisel6-testulet vagy
a polgarmester hozla. Fellebbez6snek abban az esetben van helye, ha a haterozatot - a

k6pviseloiestolet kiv6tel6vel - a helyi 6nkormanyzat szerve hozia.

A csal6dok iskolakezd6si t6mogat6sa eseteben a rendelet szerint akkor allapit meg a

kepviselo-testulet t6mogat6st, ha azl az ,,adott 6vi kolts6gvet6s ehetovd teszi". Nem

egyertelmil, hogy ezen t6mog ates dsszege a ko ts69vetesi rendeletben eloirainyzott

osszeg-e, nern allapithato meg, hogy milyen osszeg( tdmogatast kaphat a csalad. A

rendelet 8. S-a ez6rt nem felel meg a jogalkotasrol sz6lo 2010. 6vi CXXX. torv6ny (Jat.) 2. S
(1 ) bekezd6seben meghat6rozotta knak, miszerint a ioqszab6lvnak a cimzettek szdmdra

eqv6rtel miien 6rtelmezhet6 szaba iartalommal kell rendelkezn e



A rendeletben a 13-14. $ 6s 20. S-a is tartalmaz az etkeztet6sre vonatkozo
rendelkez6seket, az atlathat6sag 6rdek6ben javasoll ezen rendelkez6sek egy alcimben
tdrt6n6 169zitese.

A rendelet 2. S (4) bekezdese szerint ,elektronikus ,ton e rendelet hatalya ala tartozo
i.rgyek nem int6zhet6ek". Ezen szakaszt modosltani kell az altalanos kozigazgatAsi
rendtartasrol szolo 2016. 6vi CL. tcirv6nyben meghalerozottak alapjan.

A rendelet tobb helyen a kozigazgat,si hatosegi eljeras 6s szolg6ltat6s iltalhnos
szab6lyairol szolo 2004. evi CXL. torv6nyre (Ket.) hivatkozik. amely 2018. januar 1.
napiatol hatelyon kiviil helyezesre kerult.

A rendelet 2. S-a ertelmeben a kerelmet a Matrasz6lSsi K6z0s Onkorminyzati Hivatal
CserhAtszentivini Kirendelts6gen lehet benyUjtani, ugyanakkor a Cserhetszentiv6ni
Kirendelts6g megsz0nt.

A rendelet 21. S-a szerint ,,a rendelet a kihirdet6se napj6n l6p hatalya". Felhivom szives
figyelm6t a Jat. 7. S-eban foglaltakra, amely 6rtelm6ben a jogszabiilyban meg kell hatarozni
a hatSlybalep6s6nek napj6t, amely a jogszabily kihirdet6s6t kiivet6 valamely nap
lehet.
Ha a szabalyozas celja nr6sk6nt nem 6rhei6 el, a jogszabaly hatalybal6pesenek napja a
kihirdet6s napja is lehet, ebben az esetben a hatalyba16p6s id6pontjet 6rAban kell
meghatarozni, mely nem elozheti meg a kihirdetds id6pontjat.

A rendelet 3. S (2) bekezdes a) pontja nern hatalyos jogszabelyi rendelkez6sre hivatkozik
(Szoc. tv. 18. S h) pontja 2015. rndrcius 1. napjetol hateMalan).

A rendeletet jogszabaly-szerkeszt6si szempontb6l felul kell vizsgAlni 6s a sz0ks6ges
modositasokat eszkoz6lni kell a Jat., valaminl a;ogszabdlyszerkeszt6srol sz6l6 61/2009.
(Xll. 14 ) IRM rendelet alapj6n.

A rendeiet bevezet6 r6sz6ben nem alkalmazhat6ak rdviditesek

A rendelet fejezeteit 6s alcimeit a Jszr. alapj6n szemozni kell, egy alcimnek
altalanossdgban legalabb 2 szakaszt kell tadalmaznia, egyetlen szakaszt mag6ban foglalo
alcim csak akkor alakithat6 ki, ha a tagoles mialt a jogszabaly szerkezet6nek
egys6gess6ge erdekeben az szUkseges (a francia bekezd6seket nem ismeri a Jszr., igy pl.
a 10. S (1) bekezd6s6ben ta16lhato felsorolest m6dositani kell)

A Jat. 3. $-a alap)An az azonos vagy hasonl6 eletuiszonyokat azonos vagy hasonl6 modon,
szabblyozAsi szintenkdnt lehetoleg ugyanabban a jogszabaryban kell szabalyozni. A
szabelyozas nem lehet indokolatlanul parhuzamos vagy t6bbszint(. A jogszab6lyban nem
ism6telhet6 meg az Alapt6rv6ny vagy olyan jogszabaiy rendelkez6se, amellyel a
jogszab6ly az Alaptdrv6ny alapjin nem lehet ellent6tes. Ebb6l kovetkezoen a Szoc. tv.
rendelkez6seit nem kell megism6teli a rendeletben {pl. rendkivr.lli telepU16si temogat6s).

Fentiek oken, 2021. meius 28. napi5n, NOITFO/39-39/2021 szernon - 2021. iinius 30-
ai teliesit6si hatirid6vel - torv6nyess6qi felhiv6st bocsatottam ki. A torv6nvess6qi
felhiv5sra 2022. ianuer 10. napiin csatol6sra keriilt a kepviselo-testrilet 3212021
x .14. I hati r ta - melv 6rtelm6ben a ndelet el foqadasat elnaDolte k. Tdbb min felt
6v eltelt6vel sem v6lasz, sem a felhivisban foqlaltaknak meqfelel5en el6k6szitelt
rendelet nem kerUlt felteriesztdsre, ezert ism6telt torv6nvessriqi felhivissal 6lek.



Az Moiv. 134. S (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint felhivom, hogy a tdrv6nyess6gi
felhivas elfogadise16l (hat6rozat formijiban), illetve esetleges egyet nem 6rt6s616l
6s annak indokaroi, valamint a megtett int6zked6sekr6l (rendelet modositasa vagy []
rendelet megalkotisa)

2022. jtlius 25. napj6ig

sziveskedjen i16sban t6i6koztatni.

A helyi 0nkorm6nyzatok tdrv6nyess69i felugyeletdnek r6szleies szab6lyairol sz6lo
11912012. (V1.26.) Korm. rendelet 9. S-a alapjan a kormanyhivatal t0rv6nyess6gi felhiv6sa
eredmenytelen abban az esetben is, ha az 6rintelt a torv6nyessdgi felhivdsban foglalt
hatarido lej6rtaig a kormanyhivatalt nem tejekoztatja.

Felhivom szives figyelm6t, hogy az Motv. 134. S (2) bekezdese 6rtelm6ben a megadott
haterido eredmenytelen elteltet k6vet6en a kormenyhivatal a t6rv6nyess6gi felilgyeleti
eljeres egyeb eszkozeinek alkalmazasa16l merlegelSsi jogkorben dont.

Salgotarjan, 2022. jinius 23.

Tisztelettel:

dr. Szabo Sdndor kolmanymegbizott
nevdben es megbrzasabor

l\ilelinda
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Bokor Kdzsdg Onkormdnyzata
Polgdrmestere

Szrima : BOK/l,17 -2 12022.

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testtilet 2022. augusztus 2-i iil6s6re

El6terjeszt6s tirgya:.

El6terjeszt6:
El6ad6:

Dtint6si javaslat:

Javaslat a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
NO/TFO/I 6-5512022. sz6mri [a helyi kdzmiivelfiddsrdl
szdl6 2/2020.(III. 19.) dnkormdnyzati rendelete szdmos
rendelkezdsinek jogszabdlysirtisdre, illetve magasabb
j ogszabd ly b a iit kdzdsdre Jigy el meztetof ttirv6nyess6gi
felhivisi nak elfogadis:l ra. (4. el6terjeszt6s)
Hegediis Pril polgrlmester
Hegediis Piil polg6rmester
dr. Csdpe Norbert jegyz6
El<iterjeszt6s
Tcirvdnyessdgi felhiv6s
Hatdrozati javaslat

Hatirozat

Mell6klet:



Bokor Ktizs6g Onkormrinyzata
K6pviselii-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pviscl6-testiiletl

A N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Hat6srigi Fooszt6ly T<irv6nyess6gi Feliigyeleti Osztrilya (a
tov6bbiakban: Korm6nyhivatal) a mell6klet szerinti. NO1TFOll6-5512022. sz6mu
torv6nyessdgi felhivdst knldte 2022. jrinius 28. napjiin r6szemre ds dr. Cs6pe Norbert Jegyzo
Ur 16sz6re.

Az NO/TFO/16-5512022. szdmu trirvdnyess6gi felhivris6ban a Kormrinyhivatal tajdkoztatott.
hogy a helyi 6nkomanyzatok torv6nyess6gi feliigyeletdvel kapcsolatos 2021. 6vi ellen<jrzdsi
munkaterviben fbglaltak alapjrin a korm6nyhivatal a 2021. dvben a kdzrntivel6desi tArg,vt
rendeletek Atfog6 I'eliilvizsg iiatitt vegezle. 2021. november 10. napjan, NO/TFO/144-5/2021.
sz6rnon - 2022. lanuix 3-ai teljesit6si hat6rid6vel javaslat kertilt kibocs6tiisra Bokor Kiizsdg
Onkorm6nyzata r€sz€re. 2022. janudr 3. napjdn megkiild6sre kertilt a kdpviselo-testiilet
35/2021.(X11.14.) dnkormiinyzati hatirozata, mely 6rtelm6ben a javaslatban foglaltakkal
egyet6ftett, tovribbr{ a jegyzii tiij6koztatta, hogy a rendelet 6tlbg6 feliilvizsg 6lata 2022. jantir
h6napban megtrirtdnik. azonban a rendelet m6dosit6s6r6l vagy rij rendelet megalkotdsrir6l a

korm6nyhivatal tAjdkodatAst nem kapott, ezdrt t6rvdnyessdgi felhivrlssal 6lt.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek drtelmdben kdrem, hogt a melliklet szerinti tiirvinyessdgi felhivtist megtdrgyolni, is
a h atdrozati j avas I atot e lfoga dn i s zlve s k edj e ne k !

Bokor,2022. jtlius 27.

Heg iis P
polgrrmester
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IIat:irozati iavaslat:

Bokor Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Bokor Ktrzsdg Onkormanyzata
Polgarmestere eloterjesztis6ben megtdrgyalta a ..Javoslol a Nigrrid ,Vegtei Kormdnlhiwtal
NO/TFO|16-5 5i2022 sztimti [a helyi kozmilvel(iddsrd] sz6ld 2/2020.(III 19.) t;nkormdnyzati
rencleleta szdmos rendelkezisinek .iogszabcilysirtd "'d 

re, illene ntoga.sabb jogszabdlyba
iitkozisire./igyelmeztet6l torftry'essdgi .felhivds(tnak elJbgaddsrlra. " cimii eloterjeszt6st 6s az

al6bbi drintdst hozta:

I . Bokor Kdzs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6-testtilete a N6grrid Megyei Kormrinyhivatal
Hat6s.igi F6oszt5ly T6rvdnyess6gi Feliigyeleti Osztdlya NO/TFO/16-55/2022. sz mu
t6rv6nyessdg i lelhiviis6t napirendre trizte ds megtrirgyalta.
Bokor Kozs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6testtilete a t6rv6nyess6gi felhivrist elfogadja, az

abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

2. Bokor Kozs6g Onkormanyzata K6pvisel6testiilete felkdri a M6traszol<isi Kijzcis
0nkormanyzati Hivatal jegyzojdt, hogy a Bokor Kcizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6+estiilete
dontds6r(!l tdj6koztassa a N6grrid Megyei Kormrinyhivatal Hat6sdgi Foosztdly Tdn6nyess6gi
Feltigyelcti Osztiily6t, 6s a tovribbi sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Flatdrid<l 2022. jilius 25.
Felelos: dr. Cs6pe Norbert jegyzo

l.:ittr: 2t
dr. Cs6 orbert

JeelYzo
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lktat6szim: NQITF]r'J 5 12A22.
Ugyint6z6: dr. Baranya Aniko
Tef ef o nsz6m : 32 I 62Q-7 53
E-mail cim: baranva.aniko@noqrad.qov.hu

Heged(s Pal
Polg5rmester Ur itj5n

Bokor Kozs69 Onkormenyzata
K6pvisel6-testiilete 16sz6re

dr. Cs6pe Norbert
Jegyzci Ur r6sz6re

Bokor

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt K6pviseld-testiilet!
Tisztelt Jegyz6 Url

Tergy: torvenyessegi felhivis

lvlagyarorszeg Alaptoru6nye 34. cikk (4) bekezdese alap.jan, valamint lvlagyarorszag helyi

dnkormdnyzatair6l sz6lo 2011. evi CLXXxlx. torveny (a tovabbiakban: M6tv.) 132. S (1)

bekezdes a) pontjeban foglalt jogkdrben eljarya az a], bba

tirrv6nyess6gi felhlvessal 6lek:

Bokor Kozs6g Onkormiinyzat6nak k6pvisel6-test0lele 21202A. (111.19.) szamon
megalkoila a helyi kozmr.ivel6d6r6l sz6l6 rendelet6t, A rendelet a Nemzeti
Jogszabalytarban feltoltesre kertilt.

A muzeelis int€zm6nyekrol, a nyilvanos konyvt6ri elletasrol 6s a kdzmrivelod6srol sz6lo
1997. evi CXL. tdrv6ny (Kultv). B3/A. $-a 6rtelmeben:
,,(1) A telep0l6si onkormanyzat a helyi tdrsadalom mfivelod6si 6rdekeinek 6s kulturalis
sziiksegleteinek figyelembevetel6vel, e torveny es a heiyi lehet6s6gek, sajatossegok
alapjan - a K6zm0vel6d6si Kerekasztallal 6s a telepul6si nemzetisegi onkormenyzattal valo
egyeztet6st kovetoen - rendeletben hat*ozza meg az ellatand6 kozmUvel6d6si
alapszolgeltatasok kor6t, valamint feladatelletdsanak formajat, modjat 6s merteket.
(2) A telepulesi 6nkormenyzat a kdzm0vel6ddsi rendeletet a - KozmLlvel6d6si
Kerekasztallal 6s a telep0l6si nemzetis6gi onkorm6nyzattal valo egyeztetes kereteben -
leqal,rbb otevente felirlvrzsoAlia.

ll.r6sngi F,4txanly
lorvattle$agi Felugycleti Oszt6ly

3100 Salg6trrjdn, Rikoczi rit 16 Tcl: (32) 620'73j. KRID] 2,1il4J l14. c"mail: iorvenycsseg(?lro-qrad Bo! hu



(3) A kozm0velod6si rendeletet az dnkormAnyzal a k6zoss6gi szint6rben vagy a
kozmLivelod6sr int6zrr6nyben y@eszi.'

A Kultv. TBIH. S bekezddse 6rtelm6ben:
,,(1) A koz6ss6gi szint6r a telepulesi, ker0letr k6zoss6gi m(vel6d6s szeryezese, a
kdzmr"lvelod6si alapszolgaltat6sok biztosit6sa 6rdek6ben fenntartott, mrikodtetett vagy erre
a celra alkalmasse tett 6s uzemeltetett, adott helyen rendszeresen mukodo, jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo int6zm6ny vagy egy6b l6tesitm6ny, helyis€gegyuttes,
6p0let.
(2) A k6zdss6gi szint6r form6i:
a) a kizetolag kozmiivel6d6si alapszoigeltatisok megszervez6s6nek helyszlnt biztosito
k6zdss6gi szintdr vagy
b) a kozmUvelodesi alapszolg6ltat6sok mellett egy6b tevekenysegeknek, szolgaltatasok
megszervezesenek is heiyszint bizlosit' integrelt k6zdss6gi 6s szorgeltato tdr,
(3) A kdzdssegi szinter m0kddtet6se, tov6bb6 a helyi kozoss6gi mUvelod6s szervezese 6s
a kozmr-ivel6d6si alapszolgAltat6sok hozz6f6rhet6s6genek biztositesa 6rdek6ben a
kOzossegi szinter fenntartoja, m(kodtetoje szaki16nyu kOz6pfoku vAgzettseggel rendelkezo
szem6lyt foglalkoztat.
(4) A (3) bekezdes szerinti szem6ly foglalkoztatdset t6bb fenntarto, m(kddteto kozosen is
biztosithatja oly modon, hogy egy szem6ly legfeljebb h6rom kozs6g tekinteteben lathalja el
feladatait.
(5) A kozdssegi szint6r elnevez6s6ben szerepelnie kell a ,,k6z6ss6gi szinter" vagy a
,k6zoss6gi t6l' kifejez6s valamelyrk6nek."

A rendelet tobb szakasz6ban megjelenik, hogy az onkorrn6nyzat kozmUvel6d6si
meg6llapodest ,,kothet". azonban nem egy6rtelmU, hogy kotott-e ilyen megallapodast a
k6zmrivel6d6si feladatai elletasera. A rendeletben egy6rtelmr-len meg kell hatSrozni, hogy
az dnkormanyzat maga letja-e ei kozmilvel6d6si feladalait yeg]{ kdzm[]velodesi
megallapodes keret6ben kvdzi ,,kiszervezi" a feladatellatast. Amennyiben term6szetes vagy
jogi szem6llyel kdzm0velodesi megellapodest kdt, 69y a megdllapodasnak tartalmaznia kell
a Kultv. 79. S (2) bekezd6s6ben foglall tartalmi elemeket, tovdbb6 c6lszer(, ha a
megellapodas a rendelet mel16kletet kepezi.

A rendelet lalalmazza, hogy az 0nkormenyzat k6zm(vel6d6si feladatokat elldto
szervezeteket tamogat, azonban a p6nztigyi temogatas modja 6s szabelyai nem keri.lltek
meghat6rozesra, sziiks6ges ennek potl5sa.

A kdzm0vel6desi alapszolgaltat6sok, valamint a kozmilveloddsi int6zm6nyek 6s a
kozossegi szinterek kdvetelmenyeirol sz6l6 2012018. (Vll. 9.) ElrlMl rendelet 12. S-a szerint:
,,('1) A kozossegi szint6rben a feladatellet6 a kdzmr:ivelod6si alapszolgaltatesok zavartalan
biztositesa 6rdekeben legaldbb egy, leqaidbb kdz6pfoku kozmiivelod6si szakke pzettseqqel
(szakk6pesit6ssel) rendelkez6 szakembeit foglalkoztat.
(2) A kdzbssegi szint6r nyitvatarusi idejet a k6zoss6gi szint6rnek helyet ad6 6puletben ki
kell fuggeszteni. A kozdssegi szinter - illeszkedve a k6zdss6gi kezdem6nyez6sekhez -

legalabb a h6t harom napjen, legalabb napi 4 6raban nyitva tart, melybol legalebb egy
napnak szabadnapra vagy munkaszilneti napra keil esnie, tovdbbi legalabb a h6t egy
napj6n magAba kell foglalnia a 16.00-19.00 6ra kdzotti idoszakot.
(3) A kif0ggeszteti nyitvataftastol elterni 6vente legfeljebb h6rom honap id6tartamban lehet
Ugy, hogy a feladatellato az eltdrest legal6bb egy h6nappal megeloz6en a kozossegi
szint6rnek helyet ad6 6puletben kozzeteszi.'

Javaslom a rendelet mell6kletaben meghalerozni a kdzdss6gi szint6r nyitvatart6si
rendj6t.



A rendeletet jogszabely-szerkeszt6si szempontb6l fel0l kell vizsgAlni 6s a szuks6ges
nrodositSsokat eszkozdlni kell a jogalkotesrol szol6 2010. 6vi CXXX. torv6ny (Jat.), valamint
a jogszabalyszerkeszt6srtil sz6l6 61/2009. (Xll. 14.) IRM rendelei (Jszr.) alapjan.

A rendelel 6. S-a szerint a rendelet a kihirdet6se napjan lep hat6lyba.
Felhivom szives ligyelm0ket a Jat. 7. $-6ban toglaltakra, amely 6rtelm6ben a
jogszaberyban meg keil hatdrozni a hat6lybal6p6s6nek napiat, amely a jogszabily
kihirdet6s6t k6vet6 valame Iy nap lehet.
Ha a szabalyozas c6lja mAsk6nt nem 6rheto el, a jogszabaly hatalybal6pesenek napja a
kihirdet6s napja is lehet, ebben az esetben a hatdlybal6pes id6pontjit 6riiban kell
meghaterozni, mely nem elozheti meg a kihirdet6s id6pontjat.

A rendelet fejezeteit, alcimeit 6s szakaszait a Jszr. alapjan szdmozni kell. egy alcimnek
iltalanoss6gban legalSbb 2 szakaszt kell tartalmaznia, egyetlen szakaszt mag6ban foglalo
alcim csak akkor alakithato ki, ha a tagoles miatt a logszabely szerkezet6nek
egys6gess6ge 6rdek6ben az szuks6ges. A Jszr. a francia bekezd6seket nem ismeri, a
felsorol6sokat pontokra. alpontokra kell tagolni.

A Jat. 3. S-a alapjen az azonos vagy hasonl6 6letviszonyokat azonos vagy hasonl6 modon,
szabelyoz6si szintenk6nt lehetoleg ugyanabban a jogszabalyban kell szabdlyozni. A
szabalyozas nem lehet indokolatlanul parhuzamos vagy tobbszintu.
A jogszabilyban nem ism6telhet6 meg az Alaptorv6ny vagy olyan jogszabaly
rendelkez6se, amellyel a jogszabSly az Alaptiirv6ny alapjan nem lehet ellent6tes.

A I\,4iniszterelndks6q Terilleti Koziqazqates6rt Felelos Allamtitkers eq fovArosi 6s meqvei
kormenvh ivataloknak a helvi 6nkormanVZatok torv6nyesseqi fel0qVelet6vel kapcsolatos

Fiqvelemmel a fentebb reszletezeltekre. 2021. november 10 napi6n. NO/TFO/144

Bokor Kozs6q Onkormdnvzata 16szere.
2O22-LanuAr 3. nag! {reqkuld6sre ker0lt a kepviselo-testlilet 3512021. (X|1.14.)

5/2021. sz6mon - 2022. ianuar 3-ai teliesit6si hat6ridovel - iavaslat kertilt kibocsat6sra

Az [/]otv 134. S (1) bekezd6seben foglaltak szerint felhivom, hogy a tdrv6nyess6gi
felhivas elfogad6seral {haterozat form5jiban), illetye esetleges egyet nem 6rt6sdrtil
es annak indok6rot, vaiamini a megtett intezked6sekr6l

2022. jlilius 25. napjaig

sziveskedjen irasban t6j6koztatni

A Jat. 19. S (1) bekezdese alapjan, ha torv6ny valamely 6llami, heiyi onkormdnyzati vagy
mAs szervezet szemara kifejezetten jogot biztosit arra, hogy a jogdil5sdt vagy a
feladatkor6t erinto jogszabilyok tervezeteit v6lem6nyezhesse, a jogszabAly el6keszitoje
koteles gondoskodni arr6l, hogy az 6rintett szerv e jog6val 6lhessen.

2021. 6vi ellenorz6si munkaterv6ben foqlaltak alapiSn a kormdnvhivatal a 2021. 6vben
a kdzmrivel6desi terc

hatirozata. melv ertelm6ben a iavaslatban foqlaltakkal eqvet6rtett. tovebbe a ieqvzo
tdiekoztatott. hoov a rendelet 6tfoo6 felolvizsoalata 2022. ianueriaban meqtortenik,
azonban a rendelet modositesa16l / ui rendelet meqalkotesa16l a kormenVhivatal
tei6koztatast az6ta nem kapott.



A helyi onkorminyzatok torv6nyessegi felugyelet6nek rdszletes szabelyai16l szolo

11912A12. (V1.26.) Korm. rendelei 9. S-a alapjan a korm6nyhavatal toru6nyess6gi felhivdsa

eredm6nytelen abbao az esetben is, ha az 6rintett a tdrvenyessegi {elhivasban foglalt

hat6rido lejirtdig a korm6nyhivatalt nem tajekoztatla.

Felhivom szives figyelmet, hogy az Motv. 134. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
hatdrido eredmenytelen eltelt6t kovetoen a kormdnyhivatal a t6rv6nyess6gi felilgyeleti
eljarAs egy6b eszkozeinek alkalmazasarol m6rlegel6si jogkorben dOnt.

Salgotarjen, 2022. )*nius 23.

Tisztelettel:

dr. Szab6 56ndor kormenymegbizott
nev6ben 6s megbiz6s6bol:

a



B o kor Kiizsdg Onkormdnyzutu
Polgdrmestere

Sz:im a : BOK/22-3 12022.

a K6pviseld-testtilet 2022. augusztus 2-i iil6s6re

5 w$k\-trt-t

Javaslat a telepiil6si tinkorminyzatok szoci:llis c6hi
tiizel6anyag vris6rlisrlhoz kapcsol6d6 t:lmogatis
trenyrijt6s:lra
(5. elciterjeszt6s)

Hegedris Piil polg6rmester
Hegedris P6l polg6rmester
dr. C sdpe Norbertjegyzri
El6terjeszt6s
Tihlinat
Hat6rozati j avaslat
Hat6,rozal

E16terjeszt6s tdrgya:

E16terjeszt6:
El6ad6:

Mell6klet:

Dtint6si javaslat:

1

E16terjeszt6s



Bokor Ktizs6g Onkormf n"r-zata

K6pvisel6-testtilete

Helvbcn

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A helyi dnkormiinyzatokdrt felel6s miniszter pdlydzalot hirdet a Magyarorszrig 2022. evi
kdzponti k6lts6gvet6srol sz6l6 2021. dvi XC. tdrv6ny 3. mell6klet 2.2.1. pont szerinti a

telepiil6si cinkormrinyzatok szociiilis c61i ttizel6anyag v6sarl6siihoz kapcsol6d6 ttimogatasra.

A piLlyizat cdlja, hogy a legr6szorultabb csakidok iitmeneti kieg6szito t6mogat6shoz
juthassanak, cscikkenjen a haztartdsok tiizel6anyag-kriltsdge.

A tdmogat6sra az 5000 fo lakossrlgszrimot meg nem halad6 telepiil6si <inkormdnyzatok
prily6zhatnak. Az ig6nyelheto mennyisdg mutat6k alapj6n keriil meghatarozdsra.

) az dnkormdny zat 2020. dvi atlagos kdzfoglalkoztaiotti l6tszam adata
} az dnkormrinyzat 2020. dvi. OSAP 1206 szerinti adatgyrijt6s alapj rin aktiv koruak

elldtdsdban rdszesiilok szdma.

i az dnkormtinyzal 2020. 6vi, OSAP 1206 szerinti adatgyiijtds alapj6n a rendszeres
gyermekvddelmi kedvezmdnyre jogosultak sziima (osztva harommal) illetve

I a2021 . janfitr 1 -ei lakossiigsz6mb6l a 80 6v fbletti korcsoport adata ( osava kettovel )

Bokor telepiildsen ezen mutat6k tigyelembevdtel dvel az ebr12 dnkormdnyzati inJbrmiici1s
rendszer adatlapja alapjdn, kemdnylombos trizif6b6l legfeljebb risszesen 24 m' mennyisdget
ig6nyelhet az inkorminy zat.

A t6mogatils mirtdke kemdnylombos falajta eset6ben 17.500.-Ft/erdei mr + Afa.

A lijzifa sz6llitrisrib6l szirmaz6 krilts6gek a kedvezmdnyezett dnkorm6nyzatot terhelik.

A prilyrizatok elektronikus r<igzitdsdnek hatiiridej e 2022. augusztus 3 l.

Fentiek alapj iin sztks6ges a kdpviselo testiilet hatArozata a palyazaton val6 16szv6tel es ahozzit
kapcsol6d6 <iner6 (sz6llftiis) biztositdsa tiirgyriban.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek irtelmdben kirem, hogt eldterjesztist megtdrgtalni, ds o lratdrozati javoslatot
elfo gad n i s zives k edj ene k !

Hegetl Pnr

2

polgdrmester

Ilokor, 2022. j I lius 27.



Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Bokor K<izsdg 0nkormanyzala
Polgdmrestere eloterjeszt6sdben megtdrgyalta a ., Javaslat a teleptildsi onkorm6nyzatok
szoci6lis c6hi ttizeloanyag viisiirliis:ihoz kapcsol6d6 tamogatas benyrljtrisrira cimu
eloterjeszt6st is az al6bbi dcintdst hoaa:

Bokor Krizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6testiilete ..a teleptildsi 6nkormalnyzatok
szociiilis cdlir tiizel6anyag v6sarl:is6hoz kapcsol6d6 tirnogatiis6ra'' sz616 prilyrtati kiir6s
alapjriLn szocirilis cdlf tlizifav6sArliishoz kapcsol6d6 t6mogat6sra ig6nyt nytjt be 24 m3

mennyis6gben kem6ny lombos ttzif ra.

2. A Kdpviselo-testiilet a pdlydzali adatlap tartalmrival. az abban fbglalt nyilatkozattal
egyetdrt. A K6pviselo testiilet l'elhatalmazza a polgiLrmestert a prilydzati adatlap
al6iriis6ra 6s a pilyizat benyrijt6s6ra.

Flataridtj: 2022. augusztus 31.
Felelos: Hegediis Pdl polgdrmester

3. Bokor K<izs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilete a lorrds osszeg6t a 2022. 6vi
krilts6gvetise terh6re biztositja a..telep0l6si 6nkorm 6nyzatok szoci6lis c6hi tiizel6anyag
viisdrl6srihoz kapcsol6d6 t6,mogat6s" megnevezdsii palyazat vissza nem t6ritendo
trimogatiisb6l.

4. Bokor K<izs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testtilete a pitlyizatban vdllalt szrillit6s
kdltsdgeit a 2022. dvi k6ltsdgvetdsdr6l sz616 6nkormitnyzati rendelet6ben meghatifuozott
..Egy6b szocirilis penzbeli 6s termdszetbeni elkit6sok. t6mogatrisok" keret terhdre
biztositj a.

5. Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete felk6ri a M6traszol6si Kriz<is
Onkormrinyzati Hivatal jegyz6j6t 6s pdnziigyi iigyint6zdjdt, hogy a Bokor Kdzsdg
Onkormrinyzata Kdpviselo-testiilete ddntds6nek v6grehaitrisa 6rdek6ben a sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6 drtelem szerint
Felel6s: dr. Cs6pe Norbert legyzo

M6traszolosi Kdz6s 0nkormdrnyzali Hivatal pdnziigyi iigyintdzo

L{tta: /"4-
Norbert

s/

3

dr. C
.jcgl zri

Hirt:irozati ilT aslat:

1\L



A relepul6si onkorrraalzatok szoci{lis cSiri tfrzei6an,vag vas6:15shoz kapcsoi6d6
kieg6szitS timogatasanak pdlylza;tr adatlapja
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B okor Kdzsdg dnkormdnYzata
Polgdrmestere

Szrima: BOK./.. .F. /...,r0rr.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testtilet 2022. augusztus 2-i til6s6re

El6terjeszt6s tirgyaz Javaslat a csalidok iskolakezd6si timogatisa
megillapitlsrl ra (6. el6terjeszt6s)

Ekiterjeszt6:
El6ad6:

Hegedris Pril polgrirm ESTCI

Nlcll6klet:

Hegediis Pril polg6rmester
dr. Cs6pe Norbert jegyzri
Ekiterjeszt6s
Hat6rozati javaslat
Hat6rozatslat:

1,



Bokor Ktizs69 On kormin-vzata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Bokor Kdzs6g Onkormrinyzata kdpviselo-testtilete a telepiilisi tfunogatasokr6l. r szemdlves
gondoskodist nl irjri szocihlis es -ul"ennekjrSliti elltit/rsokli;1 sziit6 .l/2016.(V III-26. )

rinkormdnl,zati rendelete szcrint a csalddok rdszdre az iskolekezd6ssel kapcsolatos kindasok

enyhitdse 6r'dekdben iskolakezd6si l6mogatiist rillapithat meg. i\z elmrilt dvben Bokor
kdzsdgben lak6hellyel rendelkezci 6s 6letvitelszeriien Bokor telepiil6sen tart6zkod6:'> az riltaldnos iskolai oktatiisban ( i-8. 6vfolyamon) r6szt vevo tanul6t nevelo sziilo
gyermekenkdnt egyszeri 15.000 Ft
i szak- 6s kozdpiskola nappali oktatrisiiban r6szt vevo tanul6t nevelo szi.il5 gyermekenkdnt
egyszeri 20.000 Ft
} F6iskolai, egyetemi k6pz6sben r6szt vev6 tanul6t 30.000 Ft/fci 6moga6sban
16szesitette.

Javaslom, hogy a 202212023. tandvre is ezeket az dsszegeket t-rzessiiLk ajogosultak r6.szdre. Az
rinkorm6nyzat a forr6s cisszeg6t a 2022. evi kiilts6gvet6sdr6l s2616 tinkormiinyzati rendelet6ben

meghatarozott ..Egydb szoci6lis p6nzbeli 6s tem6szetbeni elliit6sok, trimogatisok" keret terh6re

biztositja.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek drtelmdben kdrem, hogy elfiteriesxtist megtdrgyalni, ds o htrtdrozati javaslatot

e lfo g a d n i s ziv e s k e dj e n e k !

Bokor, 2022. jrilius 27.

6l
estcr

*
/r>

n>:
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Hegediis



Bokor Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete Bokor Kdzseg Onkormdnyzata
Polgiirmestere eloterjeszt6s6ben m egtttrgy alta a ,, Javaslat a csalddok iskolakezddsi tdmogalri.sa
megdLlapitisdra cimri el6terjeszt6st ds az aliibbi d<intdst hozta:

l. Bokor Kcizsdg Onkorm6nyzata fgy haterozott, hogy a csaliidok rdszdre az iskolakezdessel
kapcsolatos kiadiisok en1'hitese 6r'dekdben iskolakezd6si timosatast dilapit neg- az al6bhirk
sz!-[int:

i az 6ltalSnos iskolai oktatSsban ( l-8.6vfolyamon) r6szt vev6 tanul6t nevelo sziilot
gyermekenk6nt egyszeri 15.000 Ft
} szak- 6s koz6piskola nappali oktatSs6ban r6szt vevo tanul6t nevelo sztilot
gyermekenk6nt eg-vszeri 20.000 Ft
} foiskolai. egyetemi kdpzdsben r6szt vevo tanul6t 30.000 Ft egyszeri temogatiist iillapit
meg.

A 16. dlet6vet betdltdtt tanulok esetdben iskolal6togat6si igazol6s bemutat6sa sziikseges

2. Bokor Kdzs6g Onkormdnyzata K6pviselo{esttilete az iskolakezddsi tdmogatas
p6nziigyi lbrr6s:it a 2022.6vi ktilts6gvetds ,, Egy6b szociAlis p6nzbeli 6s termdszetbeni
elldtisok, tiimogatrisok szocialis feladatok egy6b t6mogatasa " keret terh6re biztositja.

3. A kdpviselti-testiilet felhatalmazza Hegediis Pril polg6rmestefi. hogy a tovribbi
sziiks6ges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: drtelem szerint
Felel6s: Hegediis P6l polg6rmester

4. Bokor K6zs6g OnkormAnyzata K6pvisel6-testiilete f'elk6ri a M6traszol6si Kdz<is
Onkorm6nyzati Hivatal jegyzdjdt 6s pdnziigyi tigyintiz6jdt. hogy a Bokor Kozs6g
Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete ddntds6nek vdgrehajtiisa drdekdben a sziiksdges
int6zked6seket tegye meg.

L6tt^i

Hatirido: 6nelem szerint
Feleltis: dr. Cs6pe Norbert.jegyzo

Miitraszol6si Kdzcis Onkorm6nvzati IJivatal pdnziig;-i iig-,- int6zo.ie

/@-
dr. C Norbert

Jegyzo

3

Hatrirozati iavaslat:
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Bokor Kdzsdg Onkormdnyzatu
Polgdrmestere

Szitma: BOKI 199 1211t22.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2022. augusztus 2-i iil6s6re

El6terjeszt6s trirgya: Javaslat Bakayn6 Her6di Livia v6d6n6vel ktittitt
megbiz:lsi szerz6d6s megsziintet6s6re
(7. e16terjeszt6s)

El6terjeszt6: Hegediis P6l polg6rmester
El6ad6: Hegedtis P6l polg6rmester

dr. Cs6pe Norbert je ZO

Mell6klet:

I)ri nt6si j avaslat:

El6terjeszds
Kdrelem
Hat6rozati j avaslat
Hatirozat

1



Bokor Kiizs6g 6nkorm{nyzata
K6pvisel6-testiilete

Helvhen

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Bakaynd Herddi Livia viillalkoz6 v6d<ino irdsban kereste meg kdpvisel<i+estiiletiinket. hogy
k6{e a Bokor K<izs6g Onkormiinyzata ds a kcizte fennril16 megbiziisi szerzod6s megsziintetds6t

- a megbizdsi szerzddisben szerepl1 90 nap helyett -2022. augusaus 31. napjiival.

Indokak6nt emliti az tj KATA tdrv6nyt, mely miatt k6nytelen megsziintetni vrillalkoz6s6t.

Tisztelt K6pvisel5-testiilet!

Fentiek drtelmiben kirem, hogt el terjesztist megtdrgtolni, is a hatdrozoti javaslatot
e lfogadn i sz[ves k edj e ne k !

Bokor, 2022. jrilius 27.
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Bokor Kclzs6g Onkormiinyzata Kdpviselii-testtilete Bokor Kcizseg Onkormanl, zata
Polgdrmestere eloterj esztds6ben megt:irgyalta a ,,Juvasl<tt Bakayni Heridi Livia viddnrivel kdtott
negbizdsi.szerziidi.\ megsztintetesire 'cimii eloterjeszt6st ds az al6bbi ddnt6st hozta:

l. Bokor Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete hozz.61irul. hogy a Bakaynd Herddi
Lfvia V6d6novel" v6donoi feladatok elkitris6ra k6tdtt megbizrisi szerzldes 2022.
augusztus 31 . napj dval megsziintetdsre keriiljdn.

2. A K6pvisel6-testtilet lelhatalmazza a polgitrmestert ds a jegyzot.hogy 2022. szeptember
1. napj 6t6l Als6told. Cserhiitszentiviin, Fels6told, Gar6b 6s Kutas6 Krizsdgek
polgiirmestereivel egyeztetve gondoskodjon a vddonoi rilldshely betdlt6sdrol, annak
hidny6ban helyettes vddono kij el616s6rol.

Hatririd6: 2022. augusztus 3 l.
Felel6s: Heged(s Pril polgrirmester

dr. Csdpe Norbert jegyz<i
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Tdrgy: Ved6n6i megbiziisi szerz6d€s felmonddsa

Cimzett: Bokor Kozs6g Onkormdnyzatinak Kepvisel6-test!lete

Tiszte t kepvisel6testailetl

Alulirott, Bakayn6 Her6di Livia vdllalkoz6 v6d6n6 ez0ton szeretn6m k6rni a k<iztLlnk fenndl16,

v6d6n5i megbizJsi szerz6d6s felboatdsdtl

lndoklds: Az dj KATA torv6ny miatt k6nytelen vagyok metsztntetni a vSllalkoz6somat.

K€rn6m a 36/2010.(X1.11.) szdm6, megbizdsi szerz6ddsrdl rendelkez6 hatdrozatuk hatiilyon kiviil
helyezes6t, valamint kdrelmezem azt is, hogy a 90 napos felmondisi idd helyett, 2022. augusztus

31.- 6vel legyen a jogviszonyom me8szilntewe!

2022. szeptember 01-t6l javaslom helyettes v6d6n6k6nt szerz6dtetni,luhdszn6 Kardcsony Erikdt

(ter0leti vdd6n6, Szurdokpaspiiki) aki el6zetes egyeztetrisiinkkor elvdllalta a korzetet!

El6re is kdszOnom miel6bbi vdlaszukat!

Tisztelettei:

Alsdtold 2022,07.20

Bakayn6 Herddi Livia
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Bokor Kozsdg 0nkorm dnyzata

Hegedris P5l polgdrmester

reszere

Tisztelt Polgdrmester 0rl

A Bokori Polgd16r 6s 0nk6ntes Tijzolto Egyesr.ilet nev6ben az aldbbi k6r6ssel fordulok a T

Kepvisel6testLllethez.

EByesLiletr.ink a Magyar Falu Program keret6ben elnyerte a tdmogatdst a 96pkocsitdrolo dpit6s6re. A

rrorabbi n,egdllapodasunk szerint az 6nLormanyzal a teruletel biztositja. a belterr.llette nyilvanitas

kdlts69e az Egyesi.llet0nket terheli. A N6916d Megyei Korm6nyhivatal t6j6koztatiisa szerint

(tekintettel, hogy a kor:ibbi telepLll6srendez6si terv szerint belter0letbe von6sra kerrilt kijel6lesre) az

Stmin6siteshez elegend6 a K6pvisel6testulet ilyen irdnyI dont6se. Kerem mihamarabb, a kovetkezd

r.ilesen sziveskedjenek napirendre tfzni a Bokor 029/1 hrsz. ingatlan bevonasat, es a drintesrdl

k6szillt hatSrozat masolat6t r6szemre eliuttatni.

Kdszonettel:

. --/) ./ ,,/ ,' ;' _--.r.';,/;
Zagyi Vikior

eln cik

Bokori Polgaror es Onkentes Trizolld FgyesLllet


