Gar:ib Ktizs6g Onkorminvzata Polgrirmester6t6l
3067 Garib . l'et6li utc:r
telefon: 06-32/.168-.185
e-mail: titka rsastrr matraszolos.h u

0nkormi

ta Polsirmes te16nek
11/2020.(Xr. 30.) szimri hatirozata
A Hetyi Es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizsg6lat{val kapcsolatban
Garrlb

Az 6let- ds vagyonbiaons6got veszdlyeztet6 tdmeges

megbeteged6st okoz6 vil6gjdrvriny
kdvetkezmdnyeinek elhdritrisa, a magyar 6llampolgrtrok egdszsdgdnek ds dlet6nek meg6v6sa
drdekdben a Magyarorsz6g Korm6nya iiltal a veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 47812020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel. a katasztr6fav6delemrol 6s
a hozzd kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dostrisdr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t<irvdny 46. $
(4) bekezd6s6ben meghatarozott jogkdrrimben eljdwa az a16bbi hat6rozatot hozom:

Gar6b Krizsdg Onkormrinyzata Polgiirmestere a 201 8. december 3 1. napjdn megtartott
k6pviselo-testtileti til6sen a 361201S.(XII.3l.) szixni hatfuozattal elfogadort Helyi
Flsdlyegyenlos6gi Programot dttekintette. mel,vnek eredm6nyek6ppen tgy d6nt6tt, hogy .az

int6zkeddsek hatriridejdnek 2023. decembcr
hat6lvban tarlja.
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1. napjrira rdrtdn6

m6dositasi mellett tovab-bra is

Hatrirido: 2023. december 31.

Felelos: KovdcsZolt6npolg6rmester

Gar6b, 2020. november 30.
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Gar:ib Ktizs6g Onkormin-vzata Polg{rmester6t6l
3067 Garib. Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/{68-.185
c-mail : titkarsagAmatraszolos.hu
Ekjk6szitdsben ktrzremtikddiitt: Miirkus Siindor jegyzo

El6terjeszt6s

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program felillvizsgilatfval kapcsolatban

Az egyenlS brinrisrn6dr6l 6s az es6lyegyenlosdg el6mozdit6srir6l sz6l6 2003.6vi CXXV. torv6ny 31.S
(l) bekezdds szerint a telepiil6si onkormanyzat ot6vente ot 6vre sz6lti helyi esdlyegyenlosdgi
programot fogad el, amelyet a 31.$ (4) bekezd6se 6rtelm6ben kdtevente 6t kell tekinteni.6s sztiksdg
eset6n feliil kell vizsg5lni.
Garib teleptil6s Onkorm6.nvzat6nak jelenleg hat6lyos Helyi Es6lyeg.ven16s6gi Programj6t a K6pvise16testiilet 2018. december 31. napjrin fogadta el, amely idopontt6l szimitott k6t6ves leliilvizsg6iati
hat6rid6 2020.-ban esed6kessd v6lt.

Gariib Kozsdg Onkonn6nyzata Polg6rmestere a Helyi Es6lyegyenlosd-ei Programot 6ttekintette.
melynek eredm6nyekdppen fgy ddntOtt, hogy az int6zked6sek hat6ridejenek 2023. december 31.
napj6ra tort6no m6dositiisa mellett azt tovibbra is hatalyban tartja.

Hatirozati iayaslat:

Az 6let- ds vagyonbiaons6got vesz6lyezteto tdmeges megbetegedist okoz6 viLigj6rvdny
krivetkezm6nyeinek elhdritris4 a magyar 6llampolgrirok egdszs6g6nek 6s 6letdnek meg6v6sa
(XI.3.)
Korm. rendelet6ben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a kataszh6favddelemrol 6s a hozz6
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dost6s6r6l sz6l5 201 l. 6vi CXXVIII. tdrvdny 46. g (4) bekezd6sdben
6rdekdben a Magyarorszdg Korm6nya iiltal a veszdlyhelyzet kihirdetds6rol sz6l6 41812020.

meghat6rozott jogkOrorlben eljrirva az al6bbi hatdrozatot hozom:

Gar6b Kdzsdg Onkormfnyzata Polg6rmestere a 2018. december 31. napj6n meglartott k6pvisel6testtileti iildsen a 36/201 8.(XlI.31 .) szimri hat6rozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot
6ttekintette, melynek eredm6nyek6ppen rigy d6ntdlt, hogy az int6zkeddsek hatriridejdnek 2023.
december 31 . napj6ra tdrt6no m6dosit6sa mellert azt tov6bbra is hatiil-yban tartja.
Feleltis:
Hat5rido:

polg6rmester
2023. december3l.

Garab, 2020. november
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