Garib Kiizs6g Onkorminyzata Polg:irmester6t6l
3067 Garib. Pet6fi utca 5.
relefon: 06-32/468-.185
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EI6terjeszt6s
P

irlyinat benyrljt:isa tinkorminyzatok rendkivtili tdmogatisrra

TisZtelt K6pviselo-testtilet!

A

beliigyminiszter 6s a p6nziigyminiszter p6ly6zatot hirdetett a 2021. 6vi kriltsdgvet6si t<irvdny 3.
mell6klet 2.1 .5. Onkormrinyzatok rendkiviili temogat6sa jogcim tekintet6ben.
A p|lytzat c6lja a telepiildsi dnkorm6nyzatok miikrid6k6pess6g6nek meg6rzdsdre vagy egydb. a
feladataik ell6tris6t veszelyezteto helyzet elharitasrira szol96l.
A t6mogatSs formSja vissza nem t6ritendo, 6s f-elhaszniliisa meghatirozott c6lhoz vagy feladathoz
kotheto.

Kdrem a Tisaelt K6pviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megergyalni, ds az
al6bbi hat6rozati javaslatot elfogadni.

Hatrrozati iavxslxt:
Az dlet ds vagyonbiztonsiigot veszdivezteto tdmeges megbetegeddst okoz6 humrinj6rvriny megel6z6se.
illetve k<ivetkezmdnyeinek elhdrit6sa, a magyar 6llampolg6rok eg6szs6g6nek ds dletdnek meg6v6sa
6rdekdben Magyarorszig Korm6nya 6lta[ a vesz6lyhelyzet kihirdetds6rol ds a veszdlyhelyzeti
int6zked6sek hatilybaldpdsdrol sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasztr6favddelemrrjl 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dosft6s6r6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIIi. torvdny 46. $ (.1) bekezd6se alapjrin meghatrirozott jogktirdmben eljirva az alibbi
hat6rozatot hozom:

Garib K6zs6g Onkorm6nyzata a miikdd6si kiad6sainak finanszirozbsa, mrikod6kdpess6g6nek
megorz6se. valamint feladatai ellet6srt vesz6lyeztetri helyzet elhriritilsa 6rdek6ben prily:2atot nytjt be
a Nlagyarorszrig 2021. €vi ktizponti k6lts6gvet6s616l sz616 2020.6vi XC. tdrvdnybe ( Kdlts6gvetdsi fv.)
foglaltak alapjin, a kdltsdgvet6si tv. 3. mell6klet 2.1.5. pontjriban foglalt 1'elhaszn6l6si kdtdttseg melleft

nyijthat6

t6m ogatasra.
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Kov6cs Zolt6n
polgdrmester

Garib Kiizs6g Onkorminyzata Polgirmester6t6t
3067 Gar:lb, Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-,185
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Gar{b Ktizs6g Onkorminvzata Polgirmeste16nek
9 1202

1.(V l.l.) szrimri hat:i roztt:n
benyrijtrisa tinkorm{nyzatok rendkiviili timogatis{ra

Pilyizzt

Az dlet 6s vagyonbiztonsegot

vesz6lyezteto t6meges megbeteged6st okoz6
hum6nj6rviny megel6z6se, illewe krjvetkezm6nyeinek elharit6sa- a magyar
rillampolg6rok eg6szsdg6nek ds 6letdnek meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorsz6g
Korm6nya 6ltal a veszdlyhelyzet kihirdetds6rol 6s a vesz6lyhelyzeti intdzkeddsek
hat6lybal6p6s6r6l sz616 2712021. (t. 29.) Korm. rendelet, valamint. a
katasztr6favddelemrol 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositiisrir6l sz6l6
201 1 . 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. I (zl) bekezddse alapjSn megharrirozott jogkdromben
elj6rva az alSbbi hat6rozatot hozom:

Garrib Kiizs6g Onkorminyzata a miikoddsi kiadrisainak finansziroz6sa,
ellit6siit veszdlveztet6 helvzet
elhirit6sa 6rdek6ben pilylzatot nyrijt be a Magvarorsz{g 2021. 6vi kiizponti
ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 2020. 6vi XC. ttirv6nybe ( Koltsdgvetdsi tv.) foglaltak
alapjin, a kiilts6gvet6si tr.. 3. mell6klet 2.1.5. pontjiban foglalt felhaszn:ll{si
kdtiitts6g mellett nyfjthat6 timogatisra.
mrikodok6pessdg6nek megorz6se, valamint feladatai

Hat6rido: 2021. november 10.
Felelos: Kov6cs Zolt6n polg6rmester
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