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HATÁno ZAT

Kisbodak Község Önkormánl-zata Polgármestere. tekintettel arra. hogy a Kormány, a
{78l2020.(XL03.i Karm. rendelet l. §, alapjan az élet- és vagyonbiaonságot veszélyeztető
törneges megbetegedést okrrzó humitnián,ány követkeirmé*yeinek elháríása, a mag},ar
áttampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarorsz.ág egész tsrületére
veszelyhelyzetet hi rdetetl ki.
}hiamint. crra tekintettel. hogy a katasárófavédrlemról és a hor-á kapcsolórló €gye§ tön ények
módosítrisáróI szóló 20ll. évi CXXVIII, tőrvény ía tCIvábbiakban: Kat.} 46. § (4) bekezdése
alapjan veszélyhelyz-etl:en a települési öntrrrmányz-at képviseló-testületének feladat- és
hatáskörét a pol gármester gyakr:rolja. a következó határo,Ifriot hűlza:

l. Kisbodak Község Polgárnrestere a Kisbodak Község Önkornrturyzata" rnint munkáltató
által kiírt - falugondnoki munkakörre vrlnatkozó - prilyázatol eredmónyesnek
nyilváltítja. lvtegátrlapitja, lrogy a páiyrir"ati kii*isra egy darab pál3"ri"z*t érkezett. amely a
pály ázati ki írásban foglaltaknak megfblel.

2. A falugondnoki niunkakörre Kertész Ferencné,q?34 Kisbodak. Szlrbadsag utca 23. sz.
alatti lakost nevezi ki ?02l . jantrtr 0l . napjától, lratarozatlan időre.

3, &'i*gí:liripi1};l h*g3, az ahrpi1l*lrn*alr, összegeil},rt. * g;trantá}t binrlini:-ltuí*ra..,itici
Li * g *szí t*s ii ssr* g* :il||t!:t, ;rrnei 3,* #sszeserfi - }' r.

4. Áz illeinr*rr,r,en ieliili pótlékok és ki*E*szít*sek: iidr*rm;i.n3,7§ti l"crf§f,{kieg*sr,íté:;:

Ű.lakosságilolyósámlapenzintézetiköItsegeinekteritése|Jt.iztlciális
agazati összevont póriek - osfion munkakör-b.Ür.

5, Felhívja az a§egyzót, hogy a 2a2l, évi kö-ftsegvetés készitése sonín a feladat
fi nanszirozásához szükséges pénzügyi íbdezetet a rencleletben biáosítsa,

Felelós: Timar Gábor polgármester
Dr. Ladan.vi Zsigmond- aliegyzö

|-Iauiridó: 202l. 0l " 20. (Kinevezós elkészítése, aláírása) {
2ü?]. a2. 15. ('Költség\,etési rendelet elóterjeszrése} i' !----J -|;{űIű 
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'I örvényességi szempontból a határozat ellen nem emelek ki
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