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K6sziilt: Lit6r Kdzsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testi.iletdnek 2018. janufr 25-6n 18.30
6rai kezdettel megtartott rendkivtili nyilvrinos iil6s6rol.

Az iil6s helye: Kozseghina tanicsterem

Jelen vannak: Szedl6k Attila polgiirmester
Kondics Istv6n alpolg6rmester
Auerbach J6nos k6pvisel6
B6di J6nos kdpvisel6
Heffler G6bornd kdpviselo
Luk6ts G6bor Akos kdpviselo
Varga Mih6ly kdpviselo

Bencze Eva jegyzo
Kov6cs Zsuzsa igazgatisi f6eltiad6

S zedliik Attila ool g6rmester
Tisztelettel kriszrintrjm a k6pvisel6-testtilet tagjait. Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hatdr ozatkepes, a me gv6l asztoff k6pvi se l6kb6 I m indenki me gj elent.

A jegyzrikrinyv vezet6s6re Koviics Zsuzsa kriztisztvisel6t, a jegyz6ktinyv hitelesit6s6re
Auerbach J6nos 6s B6di Jiinos k6pviselo urakat kdrem fel.

A napirendi pontokb6l k6rem lev6telre a meghiv6ban szerepl6 l.) Lit6ri Telepiildsi grtektir
Bizottsilg besziimol6j a,2.) Eloirhnyzat m6dositris, 4.) Liter K<izsdg Onkorm6nyzat 2018. evi
k<ilts6gvet6s I. fordul6 t6rgyri napirendi pontokat.

Megk6rdezem a k6pvisel6-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan
van-e valakinek hozzisz6lirs a 6szrev6te I e, j avaslata?

Amennyiben nincs, k6rem a k6pvisel6-testtiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyetdrt.

A kdpviselfi-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.



NAPIRENDIJAVASLAT

1.) Lit6ri Kiiziis Onkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s
El6ad6: Bencze Eva jegyzd

2.) Lit6r Kiizs6g Telepiil6srendez6si Eszkiizeinek r6szleges m6dositisa kiemelt
iinkorminyzati fejleszt6si teriiletet 6rint6en
El6ad6 : Sze dl dk Att ila pol gdrme s te r

3.) Helyi identitist 6s kiiziiss6gi egyiittmiikiid6st segit6 fejleszt6sek timogatisa
tirgtf pily izat benyrijtisa YP 6-19.2-1.-7 -2-17
El6ad6 : Szedlrik Attila polgdrmester

4.) K6relem Templom utcai 6pit6si telek vis{rL{srira
El6 ad6 : Sze dldk Attil a pol gdr me s te r

5.) Kiitelez6felv6teltbiztosit6 iskokikkiirzethatirainaktervez6se
El6ad6 : Szedl dk Att ilo po I gdrme s t e r

6.) 2018.6virendezv6nyterv
EI6ad6: Szedldk AttiIa polgdrmester

7.) Vegyes iigyek

NapirendtSrgvalSsa

1. Lit6ri Kiiziis Onkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s
El6ad6 : Szedl dk Att ilo po lgdrme s t e r

SzedlSk Attiia pole6rmester
Az 5,llamhiztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrvdny 24. $ (3) bekezdds alapjin kapott
felhatalmazis alapj6n Litdr Kcizsdg Onkorm dnyzatinak polg6rmestere, a jegyz6 dltal
el6kdszitett kdltsdgvet6si rendelet-tervezetet februrir l5-dig nyrijtja be a k6pvisel<i
testiiletnek, melyet hatrirozattal fogad el a Litdri Kdz<is Onkormiinyzati Hivatal.
A hivatal zavartalan mrik<iddsdnek biztositiis6hoz a 2018.6vi kdlts6gvetdsi f66sszeg 64 864
ezer Ft-ban keriilt meghatiiro zdsra. A megiillap(tott kiad6si f<iiisszeg a kdtelez6 kiad6sokon ttl
a maradv6ny felhaszniilis6val lehetov6 teszi felhalmozrisi kiadiisok tervezds6t is.

Bencze Evajesvz6
Kir6lyszentistviin Kcizs6g Onkorm6nyzata 6 647 ezer Ft hozz6jirulast fizet a hivatal rdszdre,
Lit6r K<izsdg Onkormiinyzata '!5 998 ezer Ft t6mogatest nyrijt a Hivatal miikdd6s6hez. Az
el6z6 6vben Litdr cinkorm6nyzata 10 862 ezer forint eredeti el6irrinyzatot biztositott saj6t
forr6sb6l, az emelds oka, hogy a Hivatal dolgoz6i kdztil 6t munkavilllal6 is jubileumi
jutalomra jogosult, igy a Kir6lyszentistviinra 6s a Lit6ne jut6 tilmogat6s is emelkedett.
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Szedl6k Attila pol g6rmester
A napirendi pontot a P6nztigyi bizottsiig megtrlrgyalta, felk6rem a bizottsitg eln<ikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts Giibor Akos P6nzi.ieyi GazdasSei 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A bizotts6g megtirgyalta a Litdri Kozris Onkormiinyzati hivatal 2018. 6vi kdltsdgvet6sdt,
melyet elfogad6sra javasol a k6pvisel6-testi.ilet fele.

Szedliik Attila pole6rmester

Van-e k6rdds, hozzitsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy kdzfeltart6ssal szavazzon, aki
a Litdri Kozcis Onkorm6n yzati Hiv atal 2018. 6vi k6lts6gvet6s6vel egyetdrt.
A kdpviseki-testiilet 7 igen szavqzattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testii let6nek
712018. (I.25.) LKt. hatirozata

a Lit6ri Kiiziis 6nkormfnyzati Hivatal2018. 6vi ktilts6gvet6s6r6l

Litdr K<izs6g Onkorm inyzatinak K6pvisel6-testtilete a Literr K<izds Onkormrinyzati
Hivatal 2 0 I 8 . 6vi kci ltsd gvet6 s6ro I az alitbbr hatir ozatot hozza.
A Lit6ri Kdzos Onkorminyzati Hivatal Litdr es Kir6lyszentistv6n Onkorm6nyzat
ktilts6gvet6seiben egy-egy cimet alkot.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiad6sai

l.) A kdpviselo-testtilet a Lit6ri Kozris Onkorminyzati Hivatal 2018. 6vi
kdltsdgvetdsdnek kiad6si ds bevdteli fodsszeg6t 64 864 ezer Ft-ban hatirozza meg.

2) A bevdteli fodsszeg eloiritnyzatonk6nti bemutat6s6t az 1. sz6mi mell6klet
tartalmazza.

3.) A kiad6si forisszeg eloirinyzatonkdnti bemutatils6t a2. szitmri melldklet tartalmazza.
4.) A kdpviselotestiilet a Litdri Kozos Onkorm6nyzati Hivatal 2018. dvi

kdlts6gvetdsdnek 64 864 ezer Ft kiad6si 6s bevdteli foosszegdn beltil:

Miikiid6si kiadrisokat
- szem6lyi jellegri kiadilsokat
- munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat
- dologi 6s egy6b foly6 jellegti kiad6sokat

Felhalmozisi kiadfsokat
- beruh6ziisi kiad6sokat
- fehij itSsi kiad6sokat

Miikiiddsi bev6teleket
- mrikoddsi c6hi penzeszkoz itwetelt
- saj6t bevdteleket

Finanszirozrisi bev6telt
- kdzponti, irinyit6szervi t6mogatilst
- maradv6ny igdnybev6telt

63 324 ezer Ft-ban
46 884 ezer Ft-ban

9 7 13 ezer Ft-ban
6 727 ezer Ft-ban

I 540 ezer Ft-ban
1 540 ezer Ft-ban

0 ezer Ft-ban
128 ezer Ft-ban

0 ezer Ft-ban
728 ezer Ft-ban

64 736 ezer Ft-ban
61 948 ezer Ft-ban

2 788 ezer Ft-ban



kiilts6gvet6s i l6tszrim keret6t
6llapitja meg.

2018.01.01.

4lA. es a

11 f6ben

4/8. szitmi mell6klet5.) A kciltsdgvetdsi mdrleget kozgazdasigi tagol6sban a

tartalmazza.

6.) Aletszdmkeretet az 5. szirmi melldklet mutatja be.

7.) A k<ilts6gvet6s v6grehajt6s6nak szabiiyait
Onko rm 6n y zatok kri I ts d gv etd s i rende I ete tar:talmazza.

Felel6s: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: folyamatos

Litdr 6s Kir6lyszentistvin

2.) Lit6r Kiizs6g Telepiil6srendez6si Eszkiizeinek r6szleges m6dositisa kiemelt
iinkorminyzati fejleszt6si teriiletet 6rint6en
El6ad6. Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pole6rmester
Lit6r Kozsdg Onkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete a2017. november 22.-6n arr6l dontott,
hogy a Liter 017 helyrajzi sz6m[ ,,Eromrii ft" bal oldal6n levS 140211 - 1437 helyrajzi szitmtr
ingatlanokon tervezett beruh6z6s megval6sitiisa drdekdben r6szlegesen m6dositja a

Telepiildsrendezdsi Eszk<iz<jket gyorsitott t6rgyaliisos eljdr6s keretdben.
Ndmeth Ferenc teleptildsrendezdsi vezeto tervezo rir - aki a k6pviselo-testtileti tildst megeloz6
lakoss6gi forumon besz6molt a m6dosit6sokr6l - elkdszitette a Telepiil6srendez6si Eszk<izcik

rdszleges m6dosit6s6nak dokument6ci6j6t, amely tartalmazza a m6dosit6sokat.
Ez alapjim a telepiildsrendezdsi eszkcizrik r6szleges m6dosit6s6nak egyeztet6se t6rgyal6sos
elj6r6s szerint zajllk, a vdgso szakmai vdlemdnyezds a melldkelt dokument6ci6val t<irtdnik.
A m6dosit6s l6nyege, hogy a rdszleges m6dositis dokument6ci6j6t a kiemelt <inkormdnyzati
teri.iletet 6rint6en a kdpvisel6-testiilet elfogadja, es azt a 31412012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet
alapjin az {ilami f6dpitdsznek megktilddsre alkalmasnak tartla tdrgyal6s cisszehiv6sa 6s

zir ov elemeny kiadiisa drdekdben.

A napirendi pontot a Penzijgyi bizottsiig megtirgyalta, felkdrem a bizotts6g elncik6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdasiei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6s elndke
A bizotts6g megt6rgyalta Liter Kdzsdg Teleptildsrendezdsi Eszk<izeinek rdszleges m6dosit6sa
kiemelt onkorm6nyzati fejleszt6si tertiletet erintoen tirgyit napirendi pontot, melyet
elfo gad6sra j avasol a k6pviselo-testtilet fele.

Szedl6k Attila polg6rmester

Van-e kdrdds, hozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfe ltart6s sal szav azzon, aki a hatir ozati j avas I attal e gyetdrt.
A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.
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Lit6r Kiizs6g Onkorm in y zata K6pviset6-testiilet6nek
8/2018. (I.25.) LKt. hatirozata

Lit6r Kcizsdg Onkorm iny zatinak Kdpviselo-testtilete kij elenti, hogy a
13 4 120 17 . (XI.22.) LKt. hat6r ozatix al indult Lit6r Telepiil6srendez6si
Eszkozcik t6rgyaliisos, gyorsitott elj6r6s keretdben tdrtdno r6szleges
m6dosit6sa titrgyitban a partnerekkel tortdno egyeztet6sre hozott
I 0 I 20 I 7 . (VI. 3 0. ) dnkorm6nyzati rendeletben fo glaltaknak me gfeleloen
kozzetett dokumentumokra nem erkezett partneri 6szrevdtel. Az
e gyeztetd si folyamat lezirtlt.
Liter Kozs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete a Liter
Teleptil6srendezdsi Eszkdzok reszleges m6dosit6s6nak dokument6ci6j6t
a kiemelt dnkorm6nyzati fejleszt6si tertiletet 6rintoen elfogadja 6s azt a
31412012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet alapj6n az iilami fodpitdsznek
megktilddsre alkalmasnak tartj a t6rgyal6s osszehiv6s a 6,s zirov elemdny
kiad6sa drdekdben.
A Kdpviselo-testiilet egyrittal nyilatkozza, hogy nem lartSa

sziiks6gesnek a m6dositott telepilldsrendez6si eszkoz 212005.Q.11.)
Korm6nyrendelet szerinti kiimyezeti v rzsgiiatifi -
A Kepviselo-testi.ilet megbizza a Polg6rmestert a dontds kozzetetelerol
ds a sztiks6ges int6zked6sek megtdteldr6l.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rido: azowral

3. Hetyi identitrist 6s kiiziiss6gi egyiittmiikiid6st segit6 fejleszt6sek trimogatisa
tir gyf p iiy 6zat b eny ri j trl s a Y P 6 - 19.2.1. -7 -2 -17

El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedliik Attila pol g6rmester

Litdr Kcizsdg Onkorm inyzata t6mogat6si kdrelmet kiv6n benyrijtani a Helyi identitist 6s

kozdssdgi egytittmrik<id6st segito fejlesztdsek t6mogat6sa 'yP6-19.2.1.-7-2-17' tirgyi
LEADER helyi p6ly6zati felhivitsra. Piiyitzhat6 osszeg 7 050 000 Ft.

T6mogathat6 tevdkenysdgek:
- Tudr[sftad6 programok szervez6se A kdzdss6get megerosito, a helyi ters6gi cisszefog6st

segftS, identit6st megerosito programok t6mogat6sa
- Epiilet, 6piiletr6sz fehljitisa Ingatlan vagy ingatlatresz dpftdse, fehijit6sa a szinvonalasabb

feladatell6t6s, krizoss6gi tev6kenysdgek, helyi ig6nyek drdekdben
- Eszkiizbeszerz6s Projektmegval6sft6shoz kapcsol6d6 bedpitheto 6s/vagy mobil eszktizcik

beszerz6se
- Ziildteriilet megrijitisa, fejleszt6se, kialakftisa Kcizciss6gi tev6kenys6get szolgiil6

kozteri.iletek megrij it6sa, fej lesztdse
- Rendezv6nyek szerveztise Helyi vagy tersdgi kciz<iss6gi bevon6ssal megval6sul6

rendezvdnyek szervez6se, lebonyolit6sa
- Honlap k6szit6s, fejleszt6s, szoftver beszerz6s A projekthez kapcsol6d6 honlap k6szitdse,

fej lesztese, szoftver beszerzdse
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A napirendi pontot a Human Ertdkek Bizotts6ga ttrgyalta, felk6rem a bizotts6g eln<ikdt,

ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Hum6n Ertdkek Bizottsile elndke
A Bizottsiig megt6rgyalta a Helyi identitiist 6s kdzdssdgi egyiittmiikdd6st segitti fejlesztdsek
t6mogatiisa 'YP6-19.2.1.-7-2- 17' t6rgyri napirendi pontot, 6s javaslatai kdzdtt szerepel a Helyi
Termel6i Piac tertilet6n egy kemence kialakit6sa, zdldteriilet megujit6sa, fejleszt6se,

kialakitrisa tfugybban a D6zsa Gycirgy ds Bajcsy-Zs. utc6t tisszek<jt6 kistit, F6 utcai s6t6ny

fellijitasa.
Tovribbi javaslatkdnt felmertlt az orvosi rendel<i kapujilnak kiszeddse parkol6 kialakitAsa
cdlj6b6l, 6s az 6voda keritdsdnek fehijit6sa. Rendezv6nyek szervez6se tiirgy6ban a Mogyor6si
Napok megrend ez€se az idei 6s a 2019-es 6vre vonatkoz6an.

Szedliik Attila polg6rmester

Javaslom, hogy a kemence kialakit6sa a Lit6ri K<izparkba legyen.

Toviibbi javaslatok a fejleszt6sekre kdlts6gekkel
Projekt el6k6szitds, miiszaki ellen6ri szolgiltatris, projektmenedzsment 550 e Ft
Kemence 6pitds a Lit6ri Kcizparkban 1 500 e Ft
Iv6krit a tcjbbfunkci6s sportpiilyiihoz
Informilci6s tebl6k 6 db
XVIII. Mogyor6si napok
XIX. Mogyor6si napok

500 e Ft
I 000 eFt
1 000 eFt
2 500 eFt

A napirendi pontot a Plnzngyi bizotts6g megtiirgyalta, felkdrem a bizottsiig elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

A p6nztigyi bizotts6g tdrgyalta a napirendi pontot, 6s elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-
testiilet fele az ekiterjesztdst, a fejlesztdseket a kdltsdgekkel.

Szedliik Attila pole6rmester

Van-e valakinek miis javaslata? Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltartiissal szavazzon, aki a
Helyi identitAst 6s k<izriss6gi egyiittmrikdd6st segit6 fejleszt6sek t6rgy6ban a fejlesztdsi
k6ltsdgekkel egyet6rt.
A kepvisel6+estiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
912018. (1.25.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzat6nak K6pvisel6-testiilete hat6rozott a Helyi
identitiist 6s kdzdssdgi egyiittmrikdd6st segito fejleszt6sek t6mogat6sa

tbrgyi p6ly inat benyrijtiisiiban, az ali$bi tev6kenys6gekre vonatkoz6an:

Projekt el6k6szit6s, miiszaki ellen6ri szolg6ltatris, projektmenedzsment
550 e Ft
Kemence 6pitdse a Litdri K<izparkban
Iv6kut a tdbbfunkci6s sportp6lydhoz
Informrici6s t6bl6k 6 db
XVIIL Mogyor6si napok
XIX. Mogyor6si napok

1 500 eFt
500 eFt

1 000 eFt
1 000 eFt
2 500 eFt



A Kdpvisel6-testtilet megbizza
benyrij t6s616l gondo skodj on.
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a Polg6rmestert, hogy a pilyizat

FelelSs:
Hat6rid6:

Szedl6k Attila polg6rmester
2018. m6rcius 30.

4. K6relem Templom utcai 6pit6si telek vfsirlisira
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila polg6rmester
A Kdpvisel6-testiilet 2017. augusztus 2-itn arrol hatirozott, hogy drtdkesiti a Litdr, Templom
utcaban kialakitott 63315, 16, 17 helyrajzi szitmi 6pit6si telkeket 3.950.000,- FVtelek elad6si

6,ron. A nyilt p6ly6zati felhivitsra egye piiyinat 6rkezett, akivel Lit6r Kcizsdg Onkorm funyzata

adilsveteli szerzodest irt al6 a 63316 helyrajzi szitmi, 633 m2 tdrmdrtdkti ingatlan
vonatkoz6sitban, azzal, hogy apiiyinonak apiiyitzati felhiv6s alapj6n 4 even beltil lak6h6zat
kelldpitenie.
A nyertes p6lyitz6 most egy olyan kdrelemmel fordult Lit6r K<izsdg Onkorminyzatithoz,
amelyben leirja, hogy szeretnd megv6s6rolni a 63315 helyrajzi szitmi ingatlant is mert amir
megv6s6rolt 63316 helyrajzi sz6mf ingatlan 633 m2 tdrm6rtdkri telekm6rete sztikcisnek

bizonyult a tervezds sorin. Amennyiben megv6s6rolhada, a kdt ki.ilon helyrajzi sz6mri

ingatlant cisszevonatn6 ds a m6r dsszevont, cisszes en 1.271 m2 t6rmdrtdkri telken l6tesitene egy
lak6ingatlant.
A napirendi pontot a Hum6n Ertdkek Bizotts6ga lirgyalta, felkdrem a bizotts6g elnok6t,
ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Hum6n Ert6kek Bizotts6g elnoke
A Humiin Ert6kek Bizottsiiga nem javasolja elfogad6sra Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzata
Kdpviselo-testtilete fel6 a Litdr, Templom utca 63315 hrsz-ri ingatlanra vonatkoz6
telekv6s6rl6si k6relmet, a26rt, hogy mis fiatalnak is legyen lehet6s6ge piiyilzatot benyirjtani,
ds javasolja a bizottsfg, hogy rijra legyen kiirva a piiyizat az ingatlanra vonatkoz6an.

Szedl5k Attila pol g6rmester

A napirendi pontot a P6nziigyi bizotts6g is megl6rgyalta, felkdrem a bizotts6g elncikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

LukSts Giibor Akos Pdnztig),i Gazdas6gi ds Telepi.ildsfejlesztdsi Bizotts6e elnoke
A Pdnzi.igyi bizotts6g sem javasolja elfogaddsra a kdpviselo-testi.ilet fele a Templom utcai
6pitdsi telekre benyrijtott kdrelem elfogadris6t, hanem legyen kiirva tij piiyilzat az

ingatlanokra vonatkoz6lag.

Szedl6k Attila pol g6rmester

Van-e kdrdds, hozzirszolis, m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal
szav azzon, aki a bizotts6gok j avaslat6val e gyet6rt.
A kdpviselS-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.
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Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
l0l20l8. (I.25.) LKt. hatirozata

Lit6r Kiizsdg Onkormiinyzatiinak kdpvisel6-testiilete arr6l hathrozott,
hogy a 633/5 helyrajzi sziimri ingatlanra vonatkoz6 vdteli k6relmet
nem kivrinja tiimogatni. A telepiil6sfejleszt6si koncepci6 alapjilll, M
d,nkorminyzat els6dleges c6lja lehettis6g szerint a kialakitott 3 darab
6pit6si telken hiirom kiilcin csalad letelepedds6nek az ekimozdit6sa,
nem pedig a kialakitott 6pitdsi telkek 6sszevon6sa.

A K6pvisel<i-testtilet tov6bb6 arr6l dcintcitt, hogy a Templom utcai
633/5 6s 63317 helyrajzi szrimf 6pit6si telkekre rij phly5.zatot ir ki.

K6pvisel6-testtlet felhatalmazza a polgirmestert a sziiksdges
int6zked6sek me gtdtel6re.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedlik Attila polgiirmester

5. Kiitelez6felv6teltbiztositriiskoldkkiirzethat{rainaktervez6se
El6ad6: SzedIdk AttiIa poIgdrmester

Szedliik Attila pol g6rmester

A nemzeti krizneveldsrril sz6l6 t6rvdny alapjin a korm6nyhivatal meghalbrozza 6s kcizz6teszi
az iskoliik felvdteli k<irzetdt. A neveldsi-oktatrisi intdzmdnyek mrikrjd6s6r6l sz6l6 rendelet
szerint elj6rva a felv6teli krirzetek megrillapitrisrihoz a Y eszprdm Megyei Kormrinyhivatal
minden 6v okt6ber h6nap utols6 napjdig beszerzi a Veszpr6m megydben takilhat6 valamennyi
dnkormiinyzat v6lemdny6t. A Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Veszprdmi Jiir6si Hivatal
Hat6srigi F<ioszt6lya v6lem6nyez6sre megktildte Veszpr6m megye kdtelezo felvdtelt biztosit6
iiltal6nos iskoliiinak, a kcirzethat6rok meghatiiroz6s6nak tervezet6t.

Balatonalmrldi i616s:
Lit6r - Kcitelezo fetvdtelt biztos(t6 iskola: 037162-Balatonfiizftii Irinyi Jiinos Altalinos
Iskola 6s Alapfokri Mtiv6szeti Iskola 8184 Balatonfrizf6, Irinyi Jrinos utca 2.

Nem iillami fenntart6 rdszv6tele a ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskola feladatainak ell6t6sriban:
Lit6r (teljes kdzigazgatrisi teriilet): 201743 - Lit6ri Reformdtus Altalenos lskola 8196 Lit6r,
Pet<ifi u. 8.

Van-e kdrd6s, hozzitsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem
kdzfeltartrissal szayazzot, aki a hat|rozati javaslattal egyetdrt.
A kdpvisel6lestiilel 7 igen szavazattol egletdrt.
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Lit6r Kiizs6g OnkormSnyzata K6pviseld-testiilet6nek
lll20l8. (I.25.) LKt. hatfroztta

Litdr Kdzs6g Onkormdnyzatdnak K6pviselo - testiilete v6lemdnyezte,
6s j6vrihagyja Balatonalm6di j6r6s felvdteli kdrzetdt Litdr tekintetdben,
az alibbiak szerint:
A nemzeti krizneveldsrol sz6l6 2011. dvi CXC. torv6ny 50.$ (8)
bekezd6se alapjdn a korm6nyhivatal meghat6rozza es kozzeteszi az
iskol6k felv6teli korzet6t, ennek alapj6n:

Balatonalmridi ir[rris
Litdr: Kotelezo felv6telt biztosit6 iskola : 037 I 62-Balatonflizfo Irinyi
J6nos Altal6nos Iskola ds Alapfokf Mrivdszeti Iskolal84
Balatonfrizfo, Irinyi J6nos utca 2.
Nem 6llami fenntart6 rdszv6tele a k<itelezo felvdtelt biztosit6 iskola
feladatainak ell6t6s6ban :

Litdr (teljes kozigazgatisi teriilet): 201743 Litdri Reform6tus
Altalinos Iskola 8196 Litdr, Pet6fi u. 8.

A K6pviselo-testiilet megbizza a polgiirmestert a szi.iksdges
int6zkeddsek megtdtel6vel.

Felelos : Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid6: 20 I 8. 0l . 17 .

6. 2018.6vi rendezv6nyterv
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila poleiirmester

A 2018. dvi rendezvdnynapt6rt a Hum6n Ertdkek bizotts6ga tirgyalta, felkdrem a bizottsitg
elnrik6t, ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Humiin Ertdkek Bizottsig eln<ike
A Bizotts6g megt6rgyalta a 2018. dvi rendezvdnyek tervezeterol sz6l6 napirendi pontot, 6s
javasolta, hogy a m6jus 25. pdnteki gyermeknapi koncert a Mogyor6si Napok keret6ben
legyen megtartva, a december 23. napi Falukar6csony pedig a december 1-i Falusi
diszn6viig6ssal e gyid6ben keriilj <in megrende z6,sr e.

Szedlilk Attila pole6rmester

V6lem6nyem szerint a falukar6csonyt nem kellene eltenni m6sik id6pontra. Legyen akkor
amikor mindig is szokott, 6s javaslom, hogy ide alkalommal hurk6t 6s kolb6szt siissdn a
k6pviselo-testtilet.
Termdszetesen a rendezv6nyek lebonyolititsirhoz ad6d6 kdriilmdnyek v5ltozhatnak, mint
p6ld6ul idoj6r6s vdgett a helyszinek.
Van-e m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a 2018. 6vi
rendezvdnynapt6rral e gyet6rt.
A kipviselS-testillet 7 igen szavazattql egyetdrt.
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Term6szetesen a rendezvdnyek lebonyolitirsirhoz ad6d6 kdrtilmdnyek villtozhatnak, mint
p6ldriul iddj6rrls v6gett a helyszinek.
Van-e m6s javaslat? Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a 2018. dvi
rendezv6nynapt6rral egyet6rt.
A kdpvisel6-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1212018. (I.25.) LKt. hatrlrozata

Litdr K<izs6g Onkormrlnyzatinak k6pvisel6-testtilete a 2018. 6vi
rendezv6ny napt6rt elfo gadj a.

Hatilrido: azonnal
Felelos : Szedl6k Attila polgiirmester

Szedlrik Attila polgiirmester a k6pviselo-testtleti tildst 19.40 6rakor lezitrta.

Szedllk Attila
polg6rmester

be-*-L
Bencze Eva

jegyzo

Jegyz6krinyv hitelesit6k:

a- A/
Auerbach J6nos

k6pvisel6

Y:( /
B6di J6;oi
kdpviselo




