Litér Község Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 37.

JEGYZŐKÖNYV
a 2015. március 26-i nyilvános Képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17.00
órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: a Községi Önkormányzat tanácsterme
Jelen voltak:

Szedlák Attila
Kondics István
Auerbach János
Bódi János
Heffler Gáborné
Lukáts Gábor Ákos
Varga Mihály

Meghívottként jelen voltak:

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
képviselő.
Bencze Éva jegyző

Szedlák Attila polgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
határozatképes, a megválasztott 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére Kovács Zsuzsa
köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Lukáts Gábor Ákos és Varga Mihály képviselő
urakat kérem fel.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítésre kerülnek.
Kérem felvenni plusz pontként „Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális
és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú napirendi pontot.
Van-e valakinek hozzászólása, javaslata. Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, aki
elfogadja a módosított napirendet, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület az ülés napirendjét, a napirendi javaslattal azonosan 7 igen szavazattal
elfogadta.
NAPIRENDI JAVASLAT
1.) Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése az 1826/2014. (XII.23.)
Kormánytámogatás alapján
Előadó: Szedlák Attila polgármester
2.) Családbarát bringapálya építése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 projekt keretében
Előadó: Szedlák Attila polgármester
3.) Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0013
projekt megvalósításához
Előadó: Szedlák Attila polgármester
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4.) A Bakonykarszt Zrt. megbízása az önkormányzati viziközmű vagyonértékelések és a Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére
Előadó: Szedlák Attila polgármester
5.) Támogatási kérelmek
Előadó: Szedlák Attila polgármester
6.) Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bencze Éva jegyző
NAPIREND ELŐTT
Szedlák Attila polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2015. március 25-én Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok
Egyesület elnöke Mazák György levelet írt önkormányzatunk fele, melyben az alábbiakról
tájékoztat:
Zalahaláppal a nagy múltú szőlőkultúrák tárgyában benyújtott pályázat végrehajtása
ellehetetlenült.
2014. szeptember 4-én az érintett egyesületi elnökök és a térség polgármesterei, a Bakony és
Balaton Egyesület vezetőinek koordinálásában egyeztető értekezletet tartottak, ahol
meghatározták a feladatokat.
Itt az érintett polgármesterek vállalták a projekt
előfinanszírozását. Litéren, Hajmáskéren és Sólyban a szükséges döntések megszülettek.
Zalahaláp Önkormányzata, polgármestere, anyagi okokra hivatkozva, ezen vállalását nem
teljesítette. Tudomásom van arról, hogy a térség egyik vállalkozója, Szencz Lajos úr vállalta
az előfinanszírozást, abban az esetben, ha a polgármester-egyesületi elnök, erre felkéri.
Tudomásom szerint, erre a mai napig nem került sor. A helyzet rendezésére, magam is több
erőfeszítést tettem és személyesen is eljártam.
Egyesületünk számára a projekt ellehetetlenülése, számos negatív következménnyel jár. Nem
tudtuk beindítani az elhanyagolt szőlők megművelése érdekében tett munkánkat, a pályázat
bukása miatt, további pályázati forrásoktól is elesünk. Továbbá a pályázatban vállalt
feladatokat végrehajtottunk, így a gazdaképzést is. Az elmaradó támogatás miatt az
egyesületünket komoly anyagi veszteség éri.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 2015. márciusi ülésén az Operatív Tanács tagjává választott.
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Napirend tárgyalása
1.) Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése az 1826/2014. (XII.23.)
Kormánytámogatás alapján
Előadó: Szedlák Attila polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
A Kormány az 1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározatával a IX. Helyi önkormányzatok
támogatási fejezeten belül új jogcím létrehozásáról döntött. A Kormányhatározat alapján
Litér Község Önkormányzata 82 millió forint támogatásban részesült.
Litér Község Önkormányzata árajánlatokat kért be a művelődési ház fűtéskorszerűsítése
tárgyában az alábbi műszaki tartalommal: központi fűtésszerelés, gázvezeték kiépítése,
melegvíz ellátás korszerűsítése.
Három ajánlat érkezett be:
KOGUL ÉS TÁRSA BT.

KUTHI GÁBOR

UNITRADE VILL KFT.

(Balatonfűzfő)

(Balatonalmádi)

(Litér)

Központi
fűtésszerelés

3 223 574 ,-

3 434 461 ,-

3 012 685 ,-

Gázvezeték
kiépítése

932 562 ,-

1 007 167 ,-

871 554 ,-

Melegvíz
ellátás

182 505 ,-

197 898 ,-

163 614 ,-

Összesen:

4 338 641 Ft

4 639 526 Ft

4 047 853 Ft

Az 1826/2014.(XII.23.) Kormányhatározat szerinti támogatásból tervezett támogatás
felhasználási keret: 4.048.000 Ft
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestülete részére, hogy az Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítésével az
Unitrade Vill Kft-t bízza meg bruttó 4 047 853 Ft összegben.
Varga Mihály képviselő:
Egyetértek az összeggel és a kivitelezővel is. Ez a cég jó minőségű munkát végez.
Bódi János képviselő:
Az Alkotmány Művelődési házba milyen kazán van tervezve?
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Szedlák Attila polgármester:
Buderus gázkazán lett tervezve, olyan, amilyen a Csivitelő óvodában és az általános iskolában
is van.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon,
aki a tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015.(III.26.) LKt határozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott,
hogy
az
Alkotmány
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
fűtéskorszerűsítésével az 1826/2014. (XII.23.) Kormánytámogatás
alapján az Unitrade Vill Kft-t bízza meg bruttó 4 047 853 Ft
összegben.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szedlák Attila polgármester

2.) Családbarát bringapálya építése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 projekt keretében
Előadó: Szedlák Attila polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
Litér Község Önkormányzata a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú kerékpáros
turisztikai pályázatának megvalósítása keretében árajánlatokat kért be a Litér 033/9 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú Közpark felső szintjén családbarát bringapálya építésére
vonatkozóan, pagoda és kerítés építése, triál pálya építése, pump track hullám pálya építése,
valamint viacolor kerékpáros bekötő út építése tárgyában.
Három ajánlat érkezett:
Sy-Metric Tech Kft. (Budapest) bruttó: 6 249 187 Ft
Ezüst Kaméleon Kft. (Budapest) 7 006 768 Ft
Haus-Ber Kft (Veszprém) 6 545 290 Ft
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi Gazdaság és Településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja képviselőtestülete fele, hogy a családbarát bringapálya építésére a Sy-Metric Tech Kft-t bízzuk meg
bruttó 6 249 187 Ft összegben.
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Varga Mihály képviselő:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a cég ellen a céginfóban végrehajtás van. Ennek
utána kell nézni, valamint le kell nyilatkoztatni őket, hogy él-e még ez a végrehajtás, vagy
rendezték-e.
Szedlák Attila polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást, lenyilatkoztatjuk a céget. A végrehajtás nem azt jelenti, hogy a cég
nem is működhet.
Nem adunk előleget a munka elvégzéséhez, hanem ha elkészült egy ütem, akkor fizetünk.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja figyelembe
véve azzal a kiegészítéssel, hogy a céget lenyilatkoztatjuk, hogy él-e még a végrehajtás,
valamint a szerződést részteljesítéssel kötjük meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzatának képviselő-testülete arról döntött, hogy a

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú kerékpáros turisztikai
pályázatának megvalósítása érdekében családbarát bringapálya
építésére a Sy-Metric Tech Kft-t bízza meg bruttó 6 249 187 Ft
összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza Litér Község polgármesterét, hogy a
Sy-Metric Kft-től kérjen be egy nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy
a céggel szemben végrehajtási eljárás van-e folyamatban.
Szerződésben a fizetési feltételeknél a leigazolt teljesítéseket követően
maximum két részszámla, és egy végszámla nyújtható be.
A Képviselő-testület megbízza
intézkedések megtételével.

a

Polgármestert

a

szükséges

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
3.) Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0013
projekt megvalósításához
Előadó: Szedlák Attila polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
Litér Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program által támogatott „Falusias központi lakóövezet csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”
című KDOP-4.1.1/E-11-2012-0013 azonosító számú fejlesztést valósít meg.
Az előterjesztés a tegnapi pénzügyi bizottsági ülés előtt került kiosztásra. 1354 m2 terület
megvételéről van szó, hogy a csapadékelvezetést tovább lehessen folytatni a patakig.
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A Litér 022/8 hrsz ingatlanról az értékbecslési szakvéleményt Németh András igazságügyi
szakértő (Á és N Bt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) készítette. Az ingatlan értékét 800 000
Ft-ra becsülte..
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestülete fele, hogy a Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz elvezetés fejlesztését
érintő projekt megvalósításához a 022/8 hrsz-ú ingatlanból 1354 m2 területet vásároljon meg
800 000 Ft összegben.
Szedlák Attila polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzatának képviselő-testülete arról határozott,
hogy a Litér Dózsa György utca és vonzáskörzete csapadékvíz
elvezetés fejlesztését érintő projekt megvalósításához a 022/8 hrsz-ú
ingatlanból 1354 m2 területet megvásárol 800 000 Ft összegben.
A Képviselő-testület megbízza
intézkedések megtételével.

a

Polgármestert

a

szükséges

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
4.) A Bakonykarszt Zrt. megbízása az önkormányzati viziközmű vagyonértékelések és a
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére
Előadó: Szedlák Attila polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyont vagyonértékelni kell. Ugyanezen
törvény 11.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy minden év szeptember 15-ig az
Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell
készíteni.
Fenti kötelezettségek mind az ivóvíz-, mind pedig a szennyvíz közművekre vonatkoznak.
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
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Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bakonykarszt Zrt
megbízása az önkormányzati viziközmű vagyonértékelések és a Gördülő Fejlesztési Tervek
elkészítésére vonatkozó napirendi pontot, ahol mind a négy határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
Négy határozati javaslat van, mindegyikről külön szavazunk. Van-e valakinek kérdése, a
napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással szavazzon, aki a 2104552-1-004-01-04 MEKH kóddal rendelkező 65. sorszámú Litér szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervére
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-04552-1004-01-04 MEKH kóddal rendelkező 65. sorszámú Litér
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt.
a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Határidő: 2015. március 30.
Szedlák Attila polgármester:
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a 11-04552-1-001-00-15 MEKH kóddal rendelkező
46. sorszámú Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-04552-1001-00-15 MEKH kóddal rendelkező 46. sorszámú Litér
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt.
a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Határidő: 2015. március 30.
Szedlák Attila polgármester:
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a 11-04552-1-001-00-15 MEKH kóddal rendelkező
46. sorszámú Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó
határozati javaslatot elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-04552-1001-00-15 MEKH kóddal rendelkező 46. sorszámú Litér
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a
víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 2012. évben a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
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Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyilatkozat alapján
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a vagyonértékelés
elvégeztetésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és
helyettünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak
szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a vagyonértékelő
személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást
kifizesse.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Határidő: 2015. március 30.
Szedlák Attila polgármester:
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a 21-04552-1-004-01-04 MEKH kóddal rendelkező
65. sorszámú Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésére
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-04552-1004-01-04 MEKH kóddal rendelkező 65. sorszámú Litér
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében
írja alá.
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Határidő: 2015. március 30.
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5.) Támogatási kérelmek
Előadó: Szedlák Attila polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
A Medicopter Alapítvány, támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunk felé, melyben az
általa támogatott Magyar Légimentő Nonprofit Kft. eszközbeszerzéséhez kér támogatást, akik
az egész ország területén látnak el légi mentési feladatokat. A megfelelő ellátás érdekében
defibrillátor monditor rendszerre, valamint mellkaskomprimáló eszközre van szükségük
összesen bruttó: 10 036 eFt összegben.
A naprendi pontot a Humán Értékek Bizottsága tárgyalta, ezrét felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse javaslatukat.
Auerbach János Humán Értékek bizottságának elnöke:
A Bizottság a Medicopter Alapítvány részére 20 000,-Ft támogatást javasol elfogadásra a
képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi bizottság egyetért a Humán Értékek bizottságának javaslatával, azaz 20 000,-Ft
támogatást javasol elfogadásra a képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a 20 000,-Ft támogatási összeget elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (III.26.) Lkt. határozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete arról döntött,
hogy a Medicopter Alapítvány részére 20 000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés
végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Szedlák Attila polgármester:
A Peter Cerny Alapítvány, támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunk felé.
Az Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért folytat tevékenységet. A zökkenőmentes
működéshez és a mentőautók üzemeltetéséhez igényel támogatást.
A naprendi pontot a Humán Értékek Bizottsága tárgyalta, ezrét felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse javaslatukat.
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Auerbach János Humán Értékek bizottságának elnöke:
A Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért Közhasznú Szervezet kérelmét, melyet nem javasol támogatásra.
Szedlák Attila polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a Peter Cerny Alapítvány
a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet kérelmét, melyet elutasításra
javasol Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.
Szedlák Attila polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért Közhasznú Szervezet kérelmének elutasításával egyetért.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Peter Cerny Alapítvány kérelmét, és arról határozott, hogy a kérelmet
nem támogatja.
Képviselő-testület megbízza Litér Község polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Szedlák Attila polgármester:
A Rákóczi Szövetség, támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunk felé.
A Szövetség 2004. évben indított „Beiratkozási ösztöndíj programot” a magyar iskolákba
történő beíratás elősegítése érdekében. A kérelemben a tárgyévi beiratkozási programhoz kér
támogatást.
A naprendi pontot a Humán Értékek Bizottsága tárgyalta, ezrét felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse javaslatukat.
Auerbach János Humán Értékek bizottságának elnöke:
A Bizottság a Rákóczi Szövetség részére 20 000,-Ft támogatást javasol elfogadásra a
képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
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Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi bizottság egyetért a Humán Értékek bizottságának javaslatával, azaz 20 000,-Ft
támogatást javasol elfogadásra a képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a 20 000,-Ft támogatási összeget elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete arról
döntött, hogy a Rákóczi Szövetség részére 20 000 Ft támogatást
biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés
végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Szedlák Attila polgármester
Szedlák Attila polgármester:
Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia megküldte a 2015. évi támogatás pályázati anyagát,
valamint a Római Katolikus templom akadálymentesítés II. ütem megvalósításának
árajánlatát.
A naprendi pontot a Humán Értékek Bizottsága tárgyalta, ezrét felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse javaslatukat.
Auerbach János Humán Értékek bizottságának elnöke:
A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és magát az akadálymentesítési tervet támogatásra
javasolja, úgy, hogy a támogatás összegére a pénzügyi bizottság tegyen javaslatot.
Szedlák Attila polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem
a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat.
Lukáts Gábor Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke:
A Pénzügyi bizottság a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére 500 000 Ft összegben
javasol támogatást. 250 000,-Ft –ot az alapítványi támogatásból javasol, 250 000,-Ft-ot pedig
a tartalék keretből.
Varga Mihály képviselő:
Egyetértek a támogatással. A Református Egyházközség is támogatásban részesült. Legyen
meg az akadálymentesítés.
Szedlák Attila polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? Amennyiben nincs,
kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015.(III.26.) LKt. határozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete arról döntött,
hogy a Római Katolikus Egyház akadálymentesítés II. ütemének
megvalósításához bruttó 500 000 Ft támogatás nyújt az alábbiak
szerint: bruttó 250 000 Ft az alapítványi keret terhére, valamint bruttó
250 000 Ft a tartalékkeretből került felhasználásra.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés
végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Szedlák Attila polgármester
6.) Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bencze Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szedlák Attila polgármester:
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét, mely módosítása
szükségessé vált.
Jelenleg hatályos rendelet 19. § (7) pontja: „Örökbefogadás esetén az egy éves kor betöltése
előtt örökbe fogadott gyermek esetén igényelhető a születési települési támogatás, az
örökbefogadást követő 6 hónapon belül.”
Tervezet: „Örökbefogadás esetén a három éves kor betöltése előtt örökbe fogadott gyermek
esetén igényelhető a születési települési támogatás, az örökbefogadást követő 6 hónapon
belül.”
A Humán Értékek bizottsága tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse javaslatukat.
Auerbach János Humán Értékek bizottságának elnöke:
A bizottság tárgyalta a szociális rendelet módosítását, és a jelenleg hatályos egy éves kor
betöltése helyett örökbefogadás esetén három éves kor betöltését javasolja elfogadásra a
képviselő-testület fele.
Szedlák Attila polgármester:
A rendeletet a következő képviselő-testületi ülésen újra tárgyaljuk, mivel hatáskör változás
végett is módosítani szükséges.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a rendelet módosítását elfogadja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.31.) Önkormányzati rendelete a
4/2015.(II.27.) számú szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
rendeletének módosításáról
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)-(2)
bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, és a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A jelenleg hatályos 4/2015.(II.27.) számú Önkormányzati rendelet 19. § (7) pontja az
alábbiak szerint módosul:
(7) Örökbefogadás esetén a három éves kor betöltése előtt örökbe fogadott gyermek esetén
igényelhető a születési települési támogatás, az örökbefogadást követő 6 hónapon belül.
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző

A képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester a nyilvános ülést
18.00 órakor lezárta.

Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Lukáts Gábor Ákos
képviselő

Varga Mihály
képviselő
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