Garib Kiizs6g Onkorminvzata Polgirmester6t6l
3067 Gari b, Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

El6terjeszt6s

A polg{rmester 2021, 6vre vonatkozri cafeteriSj{nak megrlllapit:is616l
Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

A

2021 . 6vi kdltsdgvetds tervez6sekor a falugondnok catbteria kerete nem

keriilt meghat6roz6sra, ez6rt
sziiks6gesnek tartom annak kdlts6gvetdsbe tdrtdno bedpit6s6t, ez|ltal az dnkormanyzat 2021. €vi
kdlts6gvet6s6nek m6dositis6t. K6ltsdgvet6si szervekn6l a cafeteria keret maximum brutt6 400.000 Ft -

ban keriilhet megh atbrozisra.

Javaslom a Tisztelt kdpviselo-testtiletnek, hogy a falugondnok 2021. €vi cafeteria keretdt 400.000 Ftban hat6rozza meg.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti eloterjesztdst megtdrgyalni, es az
al6bbi hat6rozati javaslatot elfogadni.

Hrtirozati

iaYaslat:

Az 6let 6s vagyonbiaons6got veszdlyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 hum6nj6rv6ny megeloz6se,
illetve kcivetkezmdnyeinek elhSrit6sa, a magyar 6llampolgrirok egdszsdgdnek 6s 6let6nek meg6v6sa
drdekdben Magyarorsz6g Korm6nya riltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6r6l 6s a vesz6lyhelyzeti
intdzkeddsek hatrilybaldp6sdr6l sz616 2712021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasztr6fav6delemrol ds a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosites6r6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrvdny 46. Q (4) bekezd6se alapj6n meghatSrozott jogkdrdmben elj6rva az al6,bbi
hat6rozatot hozom:

Gar6b Krizsdg Onkorm6nyzata fgy dOntdtt, hogy Kovics Zoltanne falugondnok r6sz6re 2021. dvre
brutt6 400.000 Ft (azaz n€gysziaezer forint) <isszegfi cafeteria juttatist 6llapit meg, melynek pdnztigyi
forr6s6r a 2021 . 6vi ktilts6gvet6sdb6l biztositja.

Hatirido: folyamatos.
Felel6s: NagyAntalnd alpolg6rmester

Garrib, 2021 . jirnius I 4.
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Gar:lb Ktizs6g 6nkorminyzata Polgermeste16t6l
3067 Garib Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-,185
c-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Garib Ktizs6p

nkorm rin vzata Alpolg6rmester6nek
1 l/202 1.(VI. I 4.) szrimf hatirozata
Falugondnok cafeteria juttatdsival kapcsolatban
O

Az dlet 6s

vagyonbiztonsigot vesz6lyeZeto tdmeges megbetegeddst okoz6
humrinjrirv6ny megelciz6se, illetve krivetkezmdnyeinek elh6ritSsa, a magyar
5llampolgrirok egdszs6g6nek 6s dletdnek meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorsz6g
Korminya iltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6rSl 6s a vesz6lyhelyzeti intdzked6sek
hat6lybaldp6s6rol sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6
201 1. 6vi CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjin meghat5rozott jogkdromben
elj6rva az al6bbi hatirozatot hozom:

Garrib Kiizsdg Onkorm6nyzata tgy ddntritt, hogy Kov5cs Zoltinnd falugondnok
risz|re 202l.6vre brutt6 400.000 Ft (azaz ndgyszizezer forint) dsszegri cafeteria
juttatrist ellapit meg, melynek p6nziigyi forrasit a 2021. 6vi koltsdgvet6s6b6l
biaositja.

HatArido: folyamatos.

Felel6s: Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Gar6b, 2021.
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