Gar:lb Ktizs6g Onkorminyzata Polg:irmester6t6l
3()67 Gar:ib Pct6fi utca 5.
telefon: 06-32/382-056; fax: 06-321382-026
e-mail: csivan.koritgr zoseg? gmail.com
Ekik6szit6s6ben ktizremiikiidiitt: M:irkus Srindor

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A

K6pviselo+estiilet a kdzszolgrilati tisztvisel6krol

s2616

201t. dvi CXCIX.

tdrv6ny

(tov6bbiakban: Kttv.) 6s a Magyarorsziig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX.
trirveny ( tovribbiakban: M<itv.) rendelkezdsei az irdnyad6ak.

A

isel5-testiilet a Ktvv.225,/H.$

(l)

-

hatirozatinal j utalmat rillapithat
meg mind a l6rilkisir, mind a t6rsadalmi megbizat6sir polgiirmestemek meghaterozott id6szakban
vdgzett munk6ja drt6kel6se alapj6n. A jutalom 6vi mdrt6ke nem haladhatja meg a polg6rmesterl
megilleto illetm6ny vagy tiszteletdij hathavi 6sszeg6t.
Kdp\,

bekezd6se alapjrin

Onkorminyzat p6nztigyi helyzet6t figyelembe v6ve a polg6rmester rdszdre I havi
illetm6ny6nek megfele16 risszegri jutalmat javaslok meg6llapitani a veszdlyhelyzetben tanrisitott
onzetlen munkiija elismerdsek6nt.

Az

HATAROZATI JAVASLAT

Az 6let- 6s

vagyonbiztonsagot vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 viLigj6rvriny
kovetkezminyeinek elh6ritrisa, a magyar rillampolgrirok egdszs6g6nek ds dletdnek meg6vdsa
6rdek6ben a Magyarorsz6g Kormrinya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdetdsdrol sz6l6 17 812020. (Xl.
3.) Korm. rendelet6ben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6tavddelemrol 6s a hozzit
kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dostrisrir5l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rvdny 46. g (4)
bekezd6sdben meghat6rozott jogkrirtimben eljirva az aliibbi hatirozatot hozom:
Garrib Kdzs6g Onkorm6nyzata Koviics Zolt6n polg6rmester r6sz6re a kdzszolgrllati tisztvisel5krol
sz6l6 2011.6vi CXCIX. tcirv6ny ( toviibbiakban: Kttv.) 225lH.g (l) bekezddse alapi6n havi
jutalmat illapit meg - a veszilyhelyzetben tanlisilott dnzetlen munkdja elismerdsekint
a 2020.
dvi koltsdgvetds terh6re.
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Garrib. 2020. decernber 29

,/
M6rkus Srindor
jegyzS

Gar:ib Krizs69 Onkorminl zata Polgirmester6t6l
3067 Garrib. Pet5fi utca 5.
telefon: 06-32/,168-.185
e-mail: iilkarsrlgi-i in lr::s:rlos,i u

Garib Kiizs6g Onkorm inl zata Alpqlq{rm ester6nek
l7 12020. (XII.29.) hat{rozata
A polgirmester jutalmaz{s:irril

Az dlet- ds

vagyonbiztonsagot veszdlyeztet6 t6meges megbeteged6st okoz6 vil6gjdrvany
kdvetkezm6nyeinek elhdrit6sa. a magyar rillampolgarok egdszs6gdnek 6s 61et6nek meg6v6sa
drdek6ben a Magyarorsziig Korm6nya 61ta1 a veszdlyhelyzet kitrirdet6sdrol sz6l6 47812020. (XI.
3.) Kom. rendeletdben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemr6l ds a hozz6
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dost6srir6l s2616 201i. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. g (4)
bekezd6s6ben meghat6rozott jogkoromben elj6t.va az alttbbi hatfuozatot hozom:

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata Kov6cs Zoltdn polg6rmester r6sz6re a kozszolg6lati
tisztvisel6krol sz6l6 2011. dvi CXCIX. torvdny ( tov6bbiakban: Kttv.) 225^l.S (1) bekezd6se
alapjrin t havi jutalmat 611apit meg - a vesz6lyhelyzetben tantisitott Anzetlen munkaja
elismerisekdnt - a2020. €vr kdlts6gvetds terh6re.

Garlb. ?-A20. december 29.
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