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Lit“ IGzs6g Onkormmyztthak Kф vise16‐testtilete 2015.五prilis 29‐6n(SZerda)
rendHvili K6p宙se16-testtleti i16st tart a Pё llzigyi Gazdasttgi ёs Teleptlё sttjlesztё si

Bizottsag ii16sёt kёvet6en.

01ё s hel玉 :Litёr,K6zsё gh`a Tanた stcrlne

(8196 Litёr,Almos u.37.)

Napirendi javaslat:

1.) G6pjirmii beszez6s6vel kapcsolatos pilyizaton tiirt6n6 induk[s
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrme ster

Lit6r, 2015. iprilis 22.
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JELENLETIIV

K`sz″′rr Lit6r Kёzs6g Onkorlnanyzata K6pvisc16-tcstilct6nck 2015. lprilis 29‐ 6n (SZerda)

Lit6r Kё zse〔典ルa TalliCStclll16bcn taltott rendklvili t16s6n

Jelen vannak:

Szedldk Attila

Kondics Istv6n

Auerbach J6nos

B6di Jinos

Heffler Gribom6

Lukdts G6bor Akos

Varga Mihrily

Bencze Eva

Jelen vannak tovdbbd:

polgirmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pviselci

k6pviseki

k6pviselci

k6pviselci

jegyzo

:な I及 :
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JEGYZOKONYV

K6szil●  Ltひ K6zs6g Onko.11lbyzata Kф 宙sc16-tcstilctenck 2015.6prilis 29モ n,18.15
6ral kezdettel megtartott nyilv島 os rendki、電li kфvise16‐tes■leti t16sa61.

Az i16s heve:a Kё zsegi Onko...lanyzat tanお stel llle

Jelen voltak:      Szedlよ Attila                 po184"nester,
Kondics ls"h             alpolgttmester,
Auerbach Jね os          kの 宙se16

B6di Jねos           kф 宙sC16

Hemcm6 Bognを Gyёnwi    kф visC16

Luktts G`bor Akos         k6pvise16
Varga Mihaly           kф宙se16

Benczc Eva                jcDZ6

Szedlよ A■ma oolgttmcstcr

砧 sz6ni a kф宙Sd6‐t∝■let ta画江t.Me2颯lapFta,hOgy a kф宙sd6‐tes■let httzatkф es,a

mcgvttaszto■ 7お kO力17“ jelen van.

Aje,z秋6nyv vezet6s“ SttiJねosn6 k6菱sztvise16t,ajesz6k6nyvhtelesit6s“ Auerbach
Jねos 6s B6diJttos kф宙Sd6 urakat k6五 fel.

Ismeidi ajavaso■ nap■ endi pontot.
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Amennyiben nincs k6rd6s,6szrev6tel,k“ akф宙Se16■esiletet k6zfelセ頑
`ssal,sza■

7,77on,aki

ajavasolt napircndi ponttal egy“ rt:
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Napirendtirgvalisa

l.ヽ G`piirm6 beszerz6sふノel kapcsolatos pilvizaton t6rt`m6indulis
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Szedl」k Attilaっolgttmester:

KOszOnti a megiclcnteket,6s megk6sz6ni,hogy az igy fontosstta miatt mindeJd mettelent

rgm説 1富智 機 胤 ITlttSギ絣IttszgⅥ
“

kttLs滴 PЮgm Ⅲ
tcngcly6n belil a vid6ki gazdas`g6s a lakosstt s痴 をa ntttot alapszolgiltattsok

fCilCSZt6S`re i=… 16 int6zkcd6s ttran,tiSa Vを hat6,melynek keretめen g菊 んmi besz。 1るOsre

nゾlik lChet6s6g ne■ 6100%‐ os tamOga●s intcnzittt melle■ .A rendに、屯li t16s c16tt mな ka
bizottsig is ttrgyata a napircndi pontot,mind a Humtt Ёrt6kek Bizottstta.mind pcdig a
P`nziigyi Gazdastti 6s Telcp■ 16sfcilcsZt6Si Bizo■ Mg.
Az e16tttesZt6St mind papfr alapon,mind pedig elektroゴ kusan mindm遍 magkapta A
kikildO■ anyagban m6g tt verzi6 szerepel,Az A.)pont SZe五 nt mikrobusz bcszcrz6s6re,aB

verzi6 szerint pedig tere」 奮6 szcm61yg輌
`11116 bcsz。

lι6s“ iranyulna a payttat benメリtなa.

Az d6zetes egycztet6sek 6s felm“ 6sek al菊狙 jaVas01a a pllyaat dkrObusz beszerz6s6re

ir缶刈16 ben刈堡乱 Caszatbb lellne egy ilyen tipust aut6 beszcrz6sc,miuttt ez lehet6s6get

adna arra,hogy a ci宙 l szewezetck,lgy p61d“ l a Lit6H Zoldtt Kulturttis Egyesilet`nek,a

Li“H Thcosok Bttati KOr6nek kisebb csoportia kul征 狙is fel16pesek alkalmお 61 utazな

Cё」おd屯6nヵe Vehetn6k a MsbuЙ ,tovibb`dkdmas Lnnc a szod狙 ヽこkeztct6s hι閻 oz

tёrt“6 kisz`111●sをa is A Refo.11latus Altal“ os lskola szttnをa is nagy segits6g lenne,

egysz昴bb vana a gyennekek tanullnanyl versenyekre t6rt6n6 utaztat`sa A mikrobusz

beszerz6se scgiten6 a kii"ss`gi,kis“ rs6gi kёzlekcd6st,a s7abadid6s 6s spo■ tevttenys6gek

szervcz6sa

Amennyiben」ncs 6szrevael jⅣ aslat,miutt a napirendi pontot a P6nzigyi Gazdasagi 6s

Telcp016sttlcS■6si Bizo■stt tをgyalta a napirendi pontot,felkH a bizols`g einOka,

ismenessejNaslatukat

Luktts Gabor P62igvi Gazdぁ なi6sl｀ clco016sfeileszt6si Bizo■ s`g elnё ke:

Lit6r Kёzs6g Onkolll16nyzatanak P6rJigyi Gazdぉ
`gi 6s Telcp016sfeileS2t6Si Bi20■

Stta

elfogad`srajavasota a Kф宙sc16-te帥 let fc16,hogy a Darttyi lgnac Tcr17 keretめ en m象6d6

可 MagyarOrstt Vid6kfeileszt6si Prograln Ш.tengdy6n bel■l a vid6ki gazdas亀 6S a lakossag

szうmara nメjt。■alapszolgaltatム 。k fcileSZt6Serc irmp16 payttaton,melpek keret6bcn

ま柄をmi beszerz6sre nブ lik lChet6s6g,Lit6r Kёzs6g Omくollll饂yzata mikrobusz beszerz6s6re

ntttSOn bc pllytttot.

【Bizottsaganak einё ke ismcrtesse a bizotts`gjavaslattt,miutin a

bizotts6g d61ut価 016s6n ttrgyalta az c16tttesZt6St

Auerbach Jね 。s Hurn加 6■6kck Bizo■s`gttak einёk∝

A HmttЁ轟はЫЮttama u“動g灘
響Ⅷ認1農詣響犠翼議:
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alapszolga伍慟sok t」 lcsZt6S6rc irmyu16 p`lyttaton,melynek kcrctめ ell g菊をmi beszerz6sre

nゴlik lChCt6s6g,Lit6r K6zs6g Onk。 111lmyzata mikrObusz bcszcrz6s6re n)可 tson bC pJyルatot

SzedMk A■ lhっolAttmcster

Amemyiben,ha nincs 6szrev6tel,ja■ 7aslat,igy k6H,aki cgyct6■ azzal,how a Darttyi lgnお

Tcrv kerdめ en m畿Od6向 MagyarorszagVid6kttLS∠ 6豆 Program Ⅲ tengdy6n bdila宙d6H
gazdas亀 6s alよ。SS`g sttm`血 輌 t。■ dapszolgatatな 。k fciに Sa6s6re ir缶刈 16 payル江。n,

melynck keretめ en g輛漁mi beszerz6釘 en/1ik leha6s6g,Lit6r K6zs6g Onkomttyzata
mikrobusz beszerz6s6rc nメ JtSOn bc palyセatOt,k6zfeltTttssaljelezzc!

Иんクνおe16-rの″ル′7な′″szのαZattα′あ″
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Lit6r Kiizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
29 D0 I 5. (IV.2 9.) LKt. hatir ozata

Lit6r Kdzsdg 6nkorm6nyzatrlnak Kepvisel6{esttilete rigy ddnt, hogy

timogat6si kdrelmet kivrin benyrijtani az Eur6pai Mez6gazdas6$ Vid6kfejleszt6si
Alapb6l nyujtand6, a vid6ki gazdas6g 6s a lakoss6g szi{mrira nytjtott alapszolgriltat6sok
fejlesZ6s6re 2015-ben ig6nybe vehet6 t6mogatasok r6szletes felt6teleir6l s2616

Miniszterelniiks 6get vezet6 miniszter 2112015. (IV. 17.) MvM rendelet alapjdn 1 db
mikrobusz beszerz6s6re. (a tov6bbiakban: MvM rendelet)
Az l. pontban meghatirozott gepj6rmrivet az MvM rendelet 2.$ (1) bekezd6s b)
pontjiban megfogalmazott c6lteriiletre kivrinja benyrijtani.
a beszerzend6 gepj6rmri a kdzdssigi, miivelfiddsi sport-ds szabadidds tevikenysigek
szemezdse, segltdse valomint szocitilis dtkeztetds ds kiix,nssigi szolgtiltatds fejleszlise,
tivodtiskorrt, iskohiskorrt gtermekek kisebb csoportjdnak szrillitdsa, melynek
sziiks6gess6g6t a telepiil6s tekintel6ben az al6bbiak szerint fogalmazza meg:

A mikrobusz biztositand Lit6r kdzsdgben a civil szervezeteken beliil a Litdri Zdlditg
Kultunllis Egyesiilet ds a Litdri Trincosok Batiti Kdrdnek kisebb csoportjainak a
kultur6lis rendezvdnyeken va16 fell6p6s6t. A kisebb csoport, 6s a fell6pdshez sziiks6ges
kell6kek (ruh6k, kieg6szit6k, diszlet) sz6llitrisa is megoldott lenne.

Szocidlis 6tkeztet6s keretdben legaldbb egyszeri napi meleg 6tel hivhoz sz6llitassal
t6rt6n6 biztositrisa azoknak az id6s beteg, mozgdsukban korl6tozott embereknek, akik
azt dnmaguknak, illewe eltartottjaik rdszdre tart6san vagy 6tmeneti jelleggel nem
k6pesek biztositani.

Altal6nos iskolai gyermekek sz6llit6sa a sportversenyeken 6s szabadid6s
tevdkenys6geken val6 r6szvdtelhez.

A g6pj6rmri mriszaki tartalm6t az MvM rendelet 3. szrlmri mell6klete alapj6n kell
meghatirozni.
A beszerzend6 g6pkocsihoz ig6nyelhet6 maximdlis tamogatdsi dsszeg nett6 8 000 000
Ft, melyhez az iinkorm6nyzat kdltsdgvetds6ben Altalinos Forgalmi Ad6 dsszegdt
2 160 000 Frot biaositja.
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6 Akф宙sd6 tesmet elrendeli a t‐ &enys6ghez kapcso16d6 szakmtt program MvM
rendclt 4. sztti mc116Цct6bcn taltthat6 pontozおi szempontokat flgyel.11lbc vcv6

infoll..おi6kkal tOrt`n6heg6szit6s6t.

Hatttd6:azonnal
Felc16si Szedl`k Attila polgをmester

Szedlよ A■ila oolgttester

Amcmyiben,ha五 ncs 6bb 6szrev6tel,k6zfeltattssal jelezze,aki elfogatta Litё r K6zs`g

Onk。..1.`myzata Kist`rs6gi kё zleked6si szolgtttatisok keret6ben ell猛 ott szoci`lis

szolgatttお。k szabai programJ乱

Иん夕νお′′σ―たs′″′ι′7なι″szaツ″α′″′́σ″′

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
30/2015. (IV.29.) LKt. hathrozata

Liter Kiizs6g Onkorm6nyzatrinak Kepvisel6+estiilete arr6l halirozotl, hogy elfogadja a

Kist6rs6gi k6zleked6si szolg6ltat6sok keret6ben ell6tott szoci6lis szolgri,ltatasok szakmai
programj6t.

Felel6s: Szedlik Attila polgdrmester
Hat6rid6: azonnali

Szedlak Attila polgiirmester a nyilvri.nos iil6st 18.30 6rakor lezirja.

3*.- lJ
Bencze Eva
jegp6

Jegyz6k6nyv hitelesit6k:

,/
a_./ E:
Auerbach JiiLnos

kepvisel6

Szedlik Attila
polg6rmester

4

k6pvisel6



El6terjeszt6s 4.

G6pjrirmii beszerz6ssel kapcsolatos p{lyfzaton tiirt6n6 indul6s16l
trlrgyf napirendi ponthoz

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!
Tisztelt P6nziigyi Bizottsrfg!

A DarSnyi Ign6c Terv keret6ben mtik<ido Uj Magyarorszig Yidekfejleszt6si Program III.

tengely6n beltil a vid6ki gazdasbg 6s a lakossdg szitmira nyrijtott alapszolg6ltat6sok

fejleszt6s6re ir6nyul6 int6zked6s rijranyit6sa vdrhat6 melynek keret6ben g6pj6rmri

beszerz6s6re nyilik lehetos6g nett6 100%-os t6mogat6si intenzit6s mellett.

Az Eur6pai Mezogazdas6gi Vid6kfejleszt6si Alapb6l nyfjtand6, a Vid6ki Gazdas6g 6s a

lakossrig szitmira nyujtott alapszolg6ltat6sok fejleszt6s6re 2015-tol ig6nybe veheto

t6mogat6sok r6szletes felt6teleirol sz6l6 2112015.(IV.17.) MvM rendeletet jelen

eloterj eszt6shez csatoltuk.

Javaslom, hogy Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata az al6bbiak szerint induljon apllyizaton:

,rA" verzi6

Projekt megnevez6se: Kozoss6gi, mrivelodesi, sport-6s szabadidos tev6kenys6gek

szewezlse, segit6se. Szoci6lis 6tkeztet6s 6s kozossegi szolg6ltat6s fejleszt6se.

Beszerzendd g6pjirmti : Mikrobusz

A tdmogatds iisszege: nett6 8 000 000 Ft

6nr6sz: 2160 000 Ft (AFA)

Yf,lasztott szolgiltatris: Kist6rs6gi kozleked6si szolg6ltat6s fejleszt6s6re egy6b szolg6ltat6s

elliltdsiho z. szo ci 6l i s 6tkeztet6sre rij g6pj 6rmri b es zerz6s e.

,r8" verzifl

Projekt megnevez6se: K<izoss6gi, Kist6rs6gi kozleked6s, 6s szocidlis 6tkeztet6s szolg:iltat6s

fejleszt6se, valamint a Literi Kcizos Onkorm6nyzati Hivatal munk6j6nak segit6s6re

(kiilteriileteken tcirt6no helyszini szemle, krimyezettanulm6ny k6szit6se, vadk6r iigyint6z6s,

T6rstelepi.il6sre val6 6tjut6s, BalatonalmSdi Jiir6si Hivatalhoz, valamint Balatonfrizfoi

Korm6n yab lal<hoz trirt6no elj ut6s iigyi ntez6s c6lj 6b6 I )



Beszerzend6 g6pj 6 rm ii : terepj 516 szem6l yg6pj 6rmti

A trlmogatfs iisszege: nett6 5 000 000 Ft

Onr6sz: 1 350 000 Ft (AFA)

V:ilasztott szolgiltatis: Kist6rs6gi kozleked6si szolgiiltat6s fejleszt6s6re egy6b szolg6ltat6s

elliltdsdho z, szo ci 6l i s 6tkeztet6sre fj g6pj 6rmti b eszerz6s e.

,rA" verzif

Lit6r kcizs6gben a koz<iss6gi szolgiitatitsok fejleszt6s6t a kdzleked6si neh6zs6gek megold6s6t

a jhrilskozpontok, a K<iz<is Hivatalok, Munkatigyi K<izpont 6s eg6szs6gi.igyi int6zm6nyek fel6.

A mikrobusz biztositan6 Lit6r kcizs6gben a civil szervezeteken beli.il a Lit6ri Zoldig Kultur6lis

Egyestilet 6s a Lit6ri T6ncosok Bariti Kor6nek kisebb csoportjainak a kultur6lis

rendezv6nyeken val6 fell6p6s6t. A kisebb csoport, 6s a fell6p6shez sztiks6ges kell6kek (ruh6k,

kieg6szit6k, diszlet) szilllithsa is megoldott lenne.

Azon 6ltal6nos iskolai gyermekek, akiknek szillitdsa m6sk6pp nem megoldhat6, a

sportversenyeken es szabadidos tev6kenys6geken val6 r6szv6teli.ik biztositva lenne.

Onkorm6nyzatunk szoci6lis 6tkeztet6s keret6ben legal6bb egyszeri napi meleg 6telt biztosit

azoknak a szoci6lisan riiszorultaknak, akik azt <inmaguknak, illetve eltartottjaik rdszere

tart6san vagy 6tmeneti jelleggel nem k6pesek biztositani.

Ennek megfelel6en az onkormdnyzat lehetos6get biztosit az 6tkeztet6s ig6nybev6tel6re

ktil<in<isen azoknak, akik koruk (62 ev felett), egdszsdgi dllapotuk, fogtatdkossdguk,

pszichidtriai betegsdgilk, szenveddlybetegsdgiik vagy hajldktalansdguk miatt dtkezisiil<rril nem

k,ipesek mds mddon gondoskodni.

A teleptil6sen egyre inkfbb megfigyelheto, hogy ncivekszik azok arinya, akik idosen egyediil

6lnek. Emellett novekvo tendenci6t mutat azok szima is, akik ki.ilonbozo testi, szellemi

valamint szoci6lis probl6m6kkal kiizdenek, 6s emiatt segits6gre szorulnak.

Szoci6lis 16szorukfk:

o idoskoruak (62 6v felettiek),

o eg6szs6gi 6llapotuk miatt r6szorul6k,

. fogyatekkal 616 szem6lyek,

o pszichi6triaibetegek,

. szenved6lybetegek,vagy



o hajl6ktalanok.

Az igdnybevevdk szdmdt minden dv december 31.-ig az aldbbi ttibldzat szemldlteti:

Etkeztet6s

form5i

2θfa 2θ ff. 2θf2. 2θf3. 2θ fイ .

Elviszi az etelt 10 14 15

Lak6s6ra

sz6llid6k

14 19 20 19 21

Az cinkorm Snyzat a napi egyszeri meleg 6telt a Lit6r Csivitelo Ovoda 6s Bolcsode (8196 Lit6r,

Arp6d u.2.) fi3z6konyh6j616l, munkanapokon (h6tfot6l-p6ntekig) biztositja.

Az 6tel az ellfitott vagy hozzirtartozoja, illetve segitdje 6ltal tort6n5 elvitellel, valamint az 6tel,

lak6sra sziilitirsixal van biztositva. A jelenlegi g6pj6rmii kapacit6sa nem birja el azt a

mennyis6gti lak6sra sz6llit6st, mint amennyi az igenylok sz6ma lenne, ezert tobben vannak

olyan ig6nybevevok, akiknek a szomszedja, vagy ismerose viszi hizhoz az etelt. Litbr

teleptil6sen sok olyan meredek utca van, amit t6len neh6z gyalogosan megtenni, illetve t<ibb

olyan id6s ig6nybevevo is van, akinek a lak6sa 6s a Csivitel6 Ovoda konyh6ja koz<itti t6vols6g

is nagy megterhel6st jelent az ebed elsz6llit6s6ban.

A mikrobusz i.izemeltet6s6hez, karbantart6s6hoz rendelkezi.ink megfeleloen k6pzett,

jogositv6nnyal rendelkezo munkat6rssal. Onkormdnyzatunk megfelel a jogszab6lyi

el6ir6soknak, az eintettek az eddigiektol magasabb szinvonalon jutnak a szolgiitat6sokhoz.

,rB" verzifl

A projekt megval6sul6sa nagym6rt6kben segiten6 a Kelet-Balatoni Ters6g dnkorm6nyzati

T6rsul6s6b a tafiozo 1 5 teleptil6ssel val6 kapcsolattart6st, mivel 2013. 01 .01 .-tol Lit6r Kozs6g

a T6rsul6s sz6khelye.

T6rsul6si Tan6cs til6seir6l k6sztilt jegyzokonyveket, dokumentumokat a teleptil6sek

polg6rmestereinek al6ir6sukkal kell hitelesiteni. A dokumentumok polg6rmesterekhez t<irt6no

hat6ridon beliili eljuttat6srlhoz optim6lis segits6get nyujtana egy szem6lyg6pkocsi.

A kist6rsegi programok szervez6se, elok6szitese sok egyeztet6st ig6nyel, a szervezett

programok a kistersdg minden teleptl6s6t 6rintik. A helyszinek egyeztet6se, megtekint6se

c6lj6b6l az elok€szit6s soriin az enntett teleptil6seket fel kell keresni, mely g6pj6rmrivel

konnyebben megoldhat6, mint trimegkozlekedesi eszkrizrikkel.



Terepj6r6 szemelyg6pj6rmti eseteben a Literi Kozos dnkorm6nyzati Hivatal munk6j6nak -

killterilleteken tdrtdnri helyszfni szemle, kdrnyezettanulmciny kdszftdse, vadkdr iigtintdzds,

Tdrstelepilldsre val6 dtjutds, Balatonalmddi Jdrdsi Hivatalhoz, valamint Balatonftizfdi

Kormdnyablakhoz tdrtdnd eljutds tigyintdzds cdljdb6l - segit6se.

A terepj6r6 teljes m6rt6kben megfelel arra,hogy a szoci6lis 6tkeztet6s, 6s az azzalj6r6 egyeb

feladat megoldhat6vri v6lj on.

Amennyiben a beny(rjtott piilydzat elbir6l6sa sikeres, a szolgiltat6sok hat6konyabban

teljesithetok. Az id6s, beteg emberek is id6ben jutnak az eb€dhez. A teleptil6s kozpontj6t6l

legtrlvolabb es6 r6sz6n egyedtil 6lo, idos 6lland6 lakosok a hitzi segits6g nyijtis keret6ben

rossz ritviszonyok eset6n is folyamatos ell6t6sban r6szestilnek.

Kor6bban is volt ig6ny az egyediil6ll6ak, vagy idos betegek resz6rol a rendkiviili idoj6r6s

eset6n a rendszeres segits6gny[rjt6sra, 6lelmiszer, gyogyszer 6s egy6b napi haszndlati cikkek

beszerz6s6re, amelyet az rij g6pj6rmtivek ig6nybev6tel6vel tdbb 6rintett rlszere

eredm6nyesebben tudunk biztositani.

A fenti g6pj6rmti maxim6lisan biztositja a kist6rs6gi ktizleked6s, koz<iss6gi, muvelod6si,

sport-6s szabadidos tev6kenys6gek szervezdset, segit6s6t, valamint a szoci6lis 6tkeztet6s 6s

kozo s s6gi szol giitatirs fej I eszt6set.

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testi.ilet tagjait, hogy az eloterjeszt6st megvitatni sziveskedjenek!

Liter.2015. 6prilis 8.

Szedl6k Attila sk
polg6rmester
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Li t6r Koz s 69 6nkorm6 ny zatinak K epvi selo -testi.il ete ri gy d<i nt, ho gy

1. t6mogat6si k6relmet kiv6n beny(rjtani az Europai Mezogazdas6gi Vid6kfejleszt6si
Alapb6l nyfijtand6, a vid6ki gazdasdg 6s a lakoss6g szSmfira nyujtott
alapszolg6ltat6sok fejleszt6sdre 2015-ben ig6nybe veheto tiimogat6sok r6szletes
felt6teleirol sz6l6 Miniszterelniiks6get vezet6 miniszter 2112015. (IV. 17.) MvM
rendelet alapj6n I db mikrobusz beszerzes€re. (a tov6bbiakban: MvM rendelet)
Az 1. pontban meg!'ntirozott g6pj6rmivet az MvM rendelet 2.$ (1) bekezd6s b)
pontj rlban megfo galmazo tt c6lteri.il etre ki v6nj a benyrij tani.
abeszerzend6 g6pj6rmii a kdzi)ssdgi, milvelfidisi sport-ds szaboclidds tevikenysigek
szervezdse, segitdse valamint szocidlis dtkeztetis is kdziissdgi szolgtiltatds fejlesztdse,
dvoddskorfi, iskoldskoril gyermekek kisebb csoportjdnak szdllftdsa, melynek
szi.iks6gessdgdt a telepiil6s tekintet6ben az alitbbrak szerint fogalmazza meg:

A mikrobusz biztositan| Liter krizs6gben a civil szervezeteken beliil a Litdri Zolddg
Kultur6lis Egyesiilet 6s a Literi Tiincosok Bar6ti Korenek kisebb csoportjainak a
kultur6lis rendezv6nyeken val6 fell6p6set. A kisebb csoport, 6s a fellep6shez
sztiks6ges kell6kek (ruh6k, kieg6szitok, diszlet) sz6llit6sa is megoldott lenne.

Szoci6lis etkeztet6s keret6ben legal6bb egyszeri napi meleg etel hivhoz sz6llitAssal
t<irt6no biztosit6sa azoknak az idos beteg, mozg6sukban korl6tozott embereknek, akik
azt cinmaguknak, illetve eltartottjaik resz€re tart6san vagy 6tmeneti jelleggel nem
k6pesek biztositani.

Altal6nos iskolai gyermekek sz6llit6sa a sportversenyeken es szabadidos
tev6kenys6geken val6 reszvetelhez.

A g6pjdrmri mriszaki tartalm6t az MvM rendelet 3. sz6mri melleklete alapj6n kell
meghat6rozni.
Abeszerzendo g6pkocsihoz igenyelhet6 maxim6lis t6mogat6si osszeg nett6 8 000 000
Ft, melyhez az onkorminyzat kdltsegvet6seben Altal6nos Forgalmi Ad6 osszeg6t
2 160 000 Ft-ot biztositja.
A k6pviselo testtilet elrendeli a tev6kenys6ghez kapcsol6d6 szakmai program MvM
rendelt 4. szitmu mell6klet6ben taliilhat6 pontoz6si szempontokat figyelembe vevo
inform6ci6kkal tort6n6 kiegeszit6set.

Hatdrido: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
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t6mogat6si k6relmet kiv6n beny(rjtani az Europai Mezogazdas6gi Vid6kfejleszt6si
Alapb6l nyfjtand6, a vid6ki gazdasdg 6s a lakoss6g szhmira nyujtott
alapszolg6ltat6sok fejleszt6s6re 2015-ben ig6nybe veheto t6mogat6sok r6szletes
felt6teleirol sz6l6 Miniszterelniiks6get vezetii miniszter 2112015. OV. 17.) MvM
rendelet alaplin 1 db terepj6r6 szem6lyg6pj6rmti beszerz6s6re. (a tov6bbiakban: MvM
rendelet)
Az 7. pontban meghatirozott g6pj6rmivet az MvM rendelet 2.$ (1) bekezd6s b)
pontj 6b an megfo galm azott celteril etre kiv6nj a benyfj tani.
A beszerzendo g6pj6rmi Kistdrsdgi kdzdssdgi kdzlekedisi szolgdltatds, szocidlis
dtkeztetis ds kiizdssdgi szolgdltatds fejlesztdse, valamint a Liliri Kdzds
Onkormtinyzati Hivatat munktijrinak segftdse, melynek sztiks6gessdget a teleptil6s
tekintet6ben az alihbiak szerint fogalmazza meg:
A kist6rs6gi programok szewezlse, elok6szit6se sok egyeztet6st ig6nyel, a szervezett
programok a kist6rseg minden telepiil6s6t erintik. A helyszinek egyeztetlse,
megtekint6se celj6b6l az elokeszit6s sor6n az eintett teleptil6seket fel kell keresni,
mely g6pj6rmtivel kcinnyebben megoldhat6, mint trimegk6zleked6si eszkozokkel.

Szoci6lis 6tkeztet6s keret6ben legal6bb egyszeri napi meleg etel hinhoz sz6llit6ssal
t<jrt6no biztosit6sa azoknak az idos beteg, mozg6sukban korl6tozott embereknek, akik
azt <inmaguknak, illetve eltartottjaik reszere tart6san vagy 6tmeneti jelleggel nem
kdpesek biztositani.
A terepj6r6 szem6lyg6pj irm:j biztositja Lit6r k6zs6gben a civil szervezeteken beltil a
Lite.'i Zold6g Kultur6lis Egyestilet 6s a Literi TSncosok BarSti Krir6nek kisebb
csoportjainak a kultur6lis rendezv6nyeken va16 fell6p6s6t. A kisebb csopotl, 6s a
fell6p6shez szi.iks6ges kell6kek (ruh6k, kieg6szitok, diszlet) sz6llit6sa is megoldott
lenne.
Altal6nos iskolai gyermekek sziiliti,sa a sportversenyeken 6s szabadidos

tev6kenys6geken val6 r6szv6 telhez.

A g6pj6rmri mriszaki tartalm6t az MvM rendelet 3. szitmi mell6klete alapj6n kell
meghat6rozni.
Abeszerzendo g6pkocsihoz ig6nyelheto maxim6lis t6mogat6si <isszeg nett6 5 000 000

Ft, melyhez az onkormimyzat kolts6gvet6seben Altal6nos Forgalmi Ad6 osszeget

I 650 000 Ft-ot biztositja.
A k6pviselo testiilet elrendeli a tev6kenys6ghez kapcsol6d6 szakmai program MvM
rendelt 4. szdmi mell6klet6ben tal6lhat6 pontoz6si szempontokat figyelembe vevo

informdci6kkal tort6no ki eg6szit6s6t.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
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