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Garrlb Ktizs6e Onkormdnyzata Polgirmester6nek
12t2020.(xt. 30. szimri hatirozata

a mikuldscsomag biztosit{s616l

Az dlet- 6s vagyonbiztonsdgot veszdlyeztet6 tcimeges megbetegeddst okoz6 vikigj6rvdny
kdvetkezm6nyeinek elhiiritAsa, a magyar 6llampolg6rok egdszsdg6nek ds 6let6nek meg6vesa
drdekdben a Magyarorszag Kormrinya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47 812020.
(XI. 3.) Korm. rendeletdben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6favddelemr6l ds

a hozzii kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dostdsiir6l sz6lo 20lI.6vi CXXVII. t6rv6ny 46. $
(4) bekezd6s6ben meghaterozott jogkdr<imben eljdwa az aliibbi hatrirozatot hozom:

Garrib Kdzs6g Onkorm6nyzata rigy ddntott. hogy 2020. dvben a Gar6bon lak6, 14. 6letdv6t be nem
..:- tolt6tt gyerekek r6szdre, 10 db mikul6scsomagot biaosit dsszesen max: 20.000 Ft dr€kben,'rnellnek

p6nzti gyi fbrrrisat 2020. ev i ko ltsdgvetds6ben biztosf tj a.

A polg6rmester az dnkorm6nyzat pdnziigyi tigyint6zoj6t djekoztatja a d6nt6sr6l ds felkdri. hogy a

mikulSscsomagok p6nztigyi teljesit6s6hez a szi.lksdges int6zked6seket teg.ve meg.

Garrib, 2020. november 30
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Hat6rid6: 2020. december 6.

Felelos: Kov6cs Zoltin polg5rmester



Ganlb Ktizs6g Onkorm6nr zata Polgirmester6t6l
3067 Carih. Petii fi utca 5.

telefon: 06-32/468-485
e-mail: titlia rsasa, ln:it12 los.hu

A polg6nnester, az tinkorminyzat pdnziigyi iigyintdzoj6t tej6koztatja a ddnt6srol ds felk6ril hogy a
mikul5scsomagok pdnziigyi teljesitdsehez a sztiksdqes inrdzked6seket tegye meg.

Elok6szit6sben kozremtikoddtt: M6rkus Siindor legyz6

El6terjeszt6s

a mikuliscsomag biztositisihoz

A teleptldsi dnkormenyzatok szoci6lis feladatainak egydb t6mogatisa jogcimen kapott kdzponti
normativa nytjt fedezetet az onkorm6nyzatok sz6mdra. hogy az elozo dvekhez hasonl6an ebben az

6vben is mikulih csomaggal ajrinddkoz-zrik meg a Gar6bi 1.1. ilet6viiket be nem tdltott gyerekeket. Az
dvek sordn ezek a ddntdsek a lakoss6g kcir6ben elismer6sre talSltak.

HATAROZATI .IAVASLAT

a mikul6scsomag biztositisirril

Az 6let- ds vagyonbiztonsagot vesz6lyezteto tdmeges megbetegeddst okoz6 vil6gj6rvriny
krivetkezmdnyeinek elharidsa, a magyar 6llampolgarok egdszs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa

6rdek5ben a Magyarorszdg Kormiinya 6ltal a veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 4'78/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemrol 6s

a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dostris6r6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t<1rv6ny 46. $
(4) bekezd6s6ben meghat6rozott jogk<lrrimben eljirva az alibbi hatdrozatot hozom:

Garrib Kozsdg dnkormdLnyzata rigy dOntdtt, hogy 2020. 6vben a Gar6bon lak5 14. 6let6v6t be nem
tdltott gyerekek r6szdre 10 db mikulSscsomagot biztosit dsszesen max. 20.000 Ft 6rdkben. melynek
p6nziigyi fon6sit a 2020. 6vi kdlts6gvetds6ben biztositja.

Hatirido: 2020. december 6.
Felelos: Kov:ics Zoltiin polgiirmester

Gar6b, 2020. november 30
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