
Ga16b Kiizs6g 6nkorminyzata Polg6rmester6t6l
7 Garib Pet6fi utca 5.

telefon: 06-32/{68-485
e-mail: titkal.sa matraszol0s.h u

Garib Ktizs6s 6nkormi nvzata Polsrrmester6nek
13/2020.(XI. 30.) szimri hati rozata

a lakossig r6sz6re karicsonJ'icsomag biztosit:is:i16l

Az 6ler 6s vagyonbiaonsagot vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 vil6gjdrvany
kdvetkezmdnyeinek elhAritesa, a magyar allampolgrirok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6vesa
6rdek6ben a Magyarorszag Kormiinya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemr6l ds

a hozzil kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dost6siir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. I
(4) bekezdds6ben meghatdrozott jogkciromben elj trl.va az ali.}bi hatS,rozatot hozom:

Gar6b Kdzs6g OnkormSnyzata Polg6mestere rigy dontott, hogy 2020. dvben a lakossSg r6sz6re kb.

125.000 Ft drtdkben 2l db kar6csonyi csomagot biaosit, melynek p6nziigyi forr6s6t a telepiil6si

dnkormiinyzatok szoci6lis feladatainak egydb tirnogat6sa jogcirnen kapoft 2020. 6vi k<izponti

normativdb6l biztositja.

A polgiirmestert az dnkormSnyzat pdnztigyi iigyint6zoj6t trij6koztatja a ddnt6srol 6s f'elkdri, hogy a

csomagok p6nztigyi teljesit6s6hez a sztiksdges intdzked€seket tegye meg'
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Garib Ktizs6g 0nkormin"vzata Polgirmester6tril
3067 Gar:ib, Pet6fi utca 5.

telefon: 06-J2l{68-485
e-mail : titka rsas.a mat raszolos.hu

Elokdszit6sben kdzremiik<jddtt: Mrirkus Srindor jegyzo

El6terj eszt6s

a lakoss:ig r6sz6re karicsonyi csomag hiztositfs{Lhoz

A teleptil6si onkorm6nyzatok szociilis feladatainak egy6b temogatdsa jogcfmen kapott kozponti
normativa nyljt t'edezetet az ilnkormenyzatok sz6m6ra, hogy az el6z6 dvekhez hasonl6an ebben az
dvben is kard.csonyi csomaggal ajind€kozzik meg a csal6dokat. melynek 6rt6ke kb. 3000 Ft/csomag.
A csomagot a k6pvisel6k viszik ki a csaliidoknak. 6s rltv6teli elismervdny aliiiriisa mellett adjrik 6t.
Az elmfrlt dvekben ezek a ddntdsek a lakoss6g krjr6ben elismerdsre talSltak, nagy drdmet okozva a
kar6csonyi iinnepekre.

HATAROZATI JAVASLAT

a lakossig r6sz6re karicsonyi csomag biztosit:isi16l

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 vil6gj6rvany
kdvetkezmdnyeinek elh6ritrisa, a magyar rillampolgeirok eg6szsdg6nek 6s 6letdnek meg6v6sa
6rdekdben a Magyarorsziig Kormiinya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 47812020.
(XI. 3.) Korm. rendelet6ben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6tav6delemrol 6s

a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dostiisar6l sz6l6 2011. dvi CXXVIII. trlrvdny 46. $
(4) bekezdds6ben meghatiirozott jogkdr<imben elj ima az alitbbi hatiirozatot hozom:

GarSb K0zs6g Onkorminyzata Polg6rmestere tgy ddntott, hogy 2020. 6vben a lakoss6g rdszdre kb.
125.000 Ft 6rt6kben 2l db karicsonyi csomagot biztosit, melynek pdnziigyi forr6sAt a teleptildsi
<inkonn6nvzatok szoci6lis feladatainak egy6b t6mogatesa jogcirnen kapott 2020. dvi kdzponti
norrnativib6l biztositja.

A polgiirmestert az dnkorm6nyzat p6nziigyi tigyintdzoj6t tAj6koztatja a drint6sr6l ds fetk6ri, hogy a

csomagok p6nziigyi teljesit6s6hez a sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hatrirido: drtelemszer[i
Felel6s: Kov6cs Zolt6n polgSrmester

Garrib" 2020. november 30
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