Gar:ib Ktizs6g Onkorminyzata Polgirmester6ttil
3067 Gar:ib, Petdfi utca 5,
telefon: 06-32/{68-485
e-mail: titkarsa glamatraszolos.h u

El6terjeszt6s

N6grid llegyei Korm6nyhivatal Garib Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
telepill6si timogat;isokrril, a szem6lves gondoskodist nyrijtri szoci6lis 6s g"vermekj6l6ti
cllitdsokr6l sz616 ,l/2016.(LX.5.) tinkorminyzati rendelet6nek vonatkoz:isrban ttirt6n6

a

ttirv6nyess6gi felhiv:is:l 16l

Tisaelt Kdpviselo-testijlet!

A N6gr6d Megyei Korminl-hivatal Hat6sigi Fooszt6ly Torvdnyessdgi Feliigy-eleti Osztrlvat6l 2021.
t'ebm6r i.-6n NO/TFO/39-4/2021. iktat6sz6mri torv6nyess6gi felhivds erkezett az Onkormdnyzat
rdszdre ( 1. sz6mri mell6klet ). melvben a telepiildsi tamogatrisokr6l, a szemdlyes gondoskodrist nyfjt6
szoci6lis 6s gyermekj6l6ti ellSt6sokr6l sz6t6 4/2016.(IX.5.) onkormrlnyzati rendelet6nek tobb
szakaszir a hatSlyos jogszabdlyoknak megfelel6en m6dositani sziiks6ges.

K6rem a Tisaelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen'a fenti el6terjeszt6st a csatolt tdrv6nyessdgi
f'elhivas figyelembev6tel6vel rnegtirgyalni, 6s az al6bbi hat6rozati javaslatot eltbgadni.

llat6rozati iavaslnt:
Az dlet ds vagvonbiztons6got veszdlveaeto tdmeges megbetegeddst okoz6 hum6njirv6ny meselozdseillewe kovetkezm6nyeinek elh6ritiisa, a magyar 6llampolg5rok egdszsdg6nek €s dletenek meg6v6sa
6rdek6ben Magyarorsz6g Korm5nya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6r6l ds a veszdl.""helyzeti
intdzkeddsek hat6lybalepdserol sz6l6 2712021. (L 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasztrofavddelemrol ds a hozzi kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 201 l.6vi
CXXVXI. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n meghat5rozott jogkordmben eljdrva az al/}bi
hatiirozatot i'rozom:

Garib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, napirendre t[izte 6s megtargyalta a N6grid
Megl'ei Kormrinyhivatal T6n'dnyess6gi Feliigyeleti Osaily6nak NO/1'FO/39-4/2021 . iktat6szrimri
torvdnyessdgi felhivSs6t melyet elfogad, ds az abban foglaltaknak maraddktalanul eleget tesz.

A kdpviselo-testiilet, felhatalmazza

a polg6rmestert- hogy a testiilet ddnt6sdrol t6j6koztassa a N6gr6d
Megyei Korm6nyhivatal Trirvdnyess€gi Felngyeleti Osdelyet 6s a tovebbi sztiksdges intdzkedeseket

tegye meg-

Hatirido: 2021 . m6rcius 22
Felel6s: polg6rmester
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Kov6cs Zoltin
polg6rmester

Garf b Ktizs69 6nkorminyzata Polgirmester6t6l
3067 Garrib. Pet<ifi utca 5.
telefon: 06-32/468-.185
e-mail: titkarsagZ rnatraszolos.h u

Garib Kiizs6g Onkorminvzata Polg6rmester6nek
,l/202 l.(III. 19.) szimri hatirozata
az NO/TFO/39-4/2021. iktat6szfmf ttirv6nyess6gi felhiv:issal kapcsolatban

Az dlet 6s vagyonbiZons6got vesz6lyeztet6 t6meges megbetegeddst okoz6 humanjrirvriny
megelozdse, illetve k6vetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a magyar iillampolgrirok eg6szsdg6nek 6s
dlet6nek meg6v6sa 6rdekdben Magyarorszdg Korm6nya iiltal a veszdlyhelyzet kihirdetds6rol
ds a veszdlyhelyzeti intdzked6sek hatdlybaldp6sdrol sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm. rendelet"
valamint, a katasztr6fav6delemrol 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dositdsrir6l sz6l6
201 1. 6r,i CXXVIII. torvdny 46. $ (4) bekezddse alapj6n meghatrirozott jogkdromben eljitrva az
al6bbi hat6rozatot hozom:

Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, napirendre ttizte 6s megt5rgyalta a Nogr6d
Megyci Korm6nyhivatai T6rvdnyessdgi Feliigyeleti Osailyinak NO/TFO/39-4/2021 . iktat6szrimt
ttirvenyess6gi felhiv6siit melyet elfogad, ds az abban foglaltakrak marad6ktalamrl eleget tesz.

A

kepv iselotestiilet, {blhatalmazza a polgArmestert, hogy a testtilet d<int6sdrol t6j6koaassa a N6gr6d
Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Oszthlyitt 6s a toviibbi sztiksdges int6zkeddseket

tegye meg.

Hat6rid

202 1. m6rcius 22

Felelos: polgirmester
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