
Lit6r Kdzsdg Onkorminyzat
Polg6rmeste16nek

53 12020. (III. 3 I .) hatirozata

A katasztr6favddelemrol ds a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6lo

2011.6vi CXXVIII. tcirvdny 46.\ (4) bekezddse alapj6n a krivetkezoket rendelem el:

Varga Mih6ly polgrirmester, mint a Litdri Ovodai Nevelds 6s Bcilcsodei Ell6t6s

T6rsul6s6nak Tan6csa elncike a nemzeti ktizneveldsrol sz6l6 2011.6vi CXC. tdrvdny
v6grehajt6s6r6l rendelkezo 22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. S (l)
bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en az 6vodai felvdteli k<jrzethat6rok

meg6llapit6s6r6l rigy rendelkezik, hogy a Lit6ri Csivitel6 Ovoda ds Bdtcsode kdtelez6
felv6telt biztosit6 korzethatfua megegyezik Liter ds Kir6lyszentistv6n telepiilds
ko zigazgatisi hatdr ix al.

Litdri 6vodai Nevelds ds Bcilcsodei Ell6t6s T6rsul6si Tan6cs elncike megbizza a Jegyzot

a sztiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
Bencze Eva jegyzo

Hat6rid6: azowrali
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Lit6r Ktizs6g dnkorminyzat
polgf rmester6nek

64 I 2020.(lll.3 1.) hatir ozata

A katasztr6favddelemrol 6s a hozzd kapcsol6do egyes torv6nyes m6dosit6sfr6l 2011.6vi

CXXXVIIL torvdny 46.$ (4) bekezd6sben biztositott feladat - ds hat6skciromben eliima' a

kdpviselo testtilet tagjaival tcirt6nt el6zetes egyeztetds 6s kdpvisel6k tobbsdg6nek t6mogat6s6val

- az ali.fubi dont6st hozom:

Polg6rmesteri hivatal el6tti f6k (elsziiradt vesz6lyes), az Arpdd utca 9. sz6m alatti szolg6lati

lak6s el6tti di6fa gallyaz6sa, atemet6ndl elsz6radt 2 db fatusk6zils koltsdge 214 000 't 6fa azaz

27I 780 Ft kdlts6get az iitalirnos tartal6k terh6re biztositom.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
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Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzat
Polgrirmester6nek

63 12020.(lll.3 1.) hatir ozata

Akatasztrofav6delemrol 6s a hozztt kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. t<irvdny 46.$ (4) bekezddse alapj6n a k<ivetkezoket rendelem el:

Balatonfrizfo Hivat6sos Trizolt6parancsnoks6g2019. dvi tevdkenysdgdrol sz6l6 besz6mol6
elfogadisra kertilt.

Hat6rido: 2020. m6rcius 31.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
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Lit6r Ktizs6g dnkorm6nyzat
Polgirmeste16nek

62 12020.(llL 3 1.) hatirozata

Az elokeszito irat k6sziilt a 4012020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vesz6lyhelyzetre val6
tekintettel a20ll. 6vi CXXVIIL tcirvdny 46.$ (4) bekezd6se Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzata2020. evi
kozbeszerzlsiterv6nek elfogad6sa thrgy6,ban hozand6 polg6rmesterihatirozat el6kdszitdse t6rgyban:

A kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tcirv6ny 42.$ (1) bekezddse alapj6n az alilbbi dcint6st
hozza:

l.) Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzata 2020.6vi krizbeszerzdsi terv6t - az 6v kozben sztiks6ges
m 6dosft6sok k<itelezetts6 ge me I let - v iiltoztatis ndlkiil e I fogadj a.

2.) A 2020.6vi kozbeszerz6si terv ahatirozat l. mell6klet6t k6pezi

Hat6rid6: 2020. mrircius 3 1.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Bencze Eva jegyzo
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Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat
Polg6rmeste16nek

6l I 2020.(llL 3 1.) hat6 rozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzi kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dosit6srlr6l sz6l6 201 1. 6vi
CXXVIII. torv6ny 46.$ (4) bekezd6se alapj6n a krjvetkez6ket rendelem el:

A Lit6r, Ond u. l. sz. alatt tal6lhat6 Ertl P6ln6 Mtivel6d6si Hiz es Konyrt6r mtivel6d6sszervezoje,

Lugossy Zsuzsa 20 1 8-2020. 6v i beisko l6z6s i tervdt e lfo gadj a.

Hat6ridri: folyamatos
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
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Lit6r Ktizs69 Onkormrlnyzat
Polgirmeste16nek

60 I 2020.(lll. 3 1.) hat6 rozata

A katasztr6favddelemrol ds a hozzit kapcsol6d6 egyes trirvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. trirv6ny 46.$ (4) bekezddse alapjfin a k<ivetkez6ket rendelem el:

A 2012018. (VII.I1.) EMMI rendelet 3.$ alapj6n a feladatellit6nak a k<izmrivel6ddsi
alapszolg6ltat6s megszervezdsehez szolgtltat6si tervet kell k6sziteni, amelyet a fenntart6nak
j6v6 kell hagynia. AzErtl P6lnd Mrivel6ddsiHdz es Krinyvt6r Lit6r K<izsdg Polg6rmester6nek
4912020 .QII. I 5 .) hat6r ozatixal 2020 . m6rcius 16. napji.it6l bezdrdsra kertilt. Ezt az idopontot
megelozoen a rendezvdnytervben szereplo programok viitoztatds ndlktil megtart6sra kertiltek.
Fentiek alapj6n fenntart6 az ali,Jnbi dcintdst hozza;

A2012018. (VII.11.) EMMI rendelet 3.$ alapj6n azErtl P6lnd Mrivel6d6siHdz 6s Kcinyvt6r,
mint kciz<iss6gi szfntdr 2020.6vi szolgdltat6si tervdt rigy fogadja el, hogy a vesz6lyhelyzet ideje
alatt a tervezett rendezvdnyek elmaradnak, a veszdlyhelyzet megszrinds6t k<jveto idoszakra
tervezett programok pedig megtart6sra kertilnek.

Hat6rid6: 2020. m6rcius 3 1.

Felel6s: Varga Mih6ly polgdrmester
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Lit6r Ktizs6g Onkormfnyzat
Polgf rmester6nek

59 12020. (III.3 I .) hathr ozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozz6 kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. trirv6ny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott

fe I adat- 6 s hatiisk<ir<i m b e n elj irw a az alibbi hatdr o zatot ho zo m :

Litdr Krizsdg Onkormtnyzata piiyhzatot nyrijt be a Magyar Falu Program keret6ben

meghirdetett ,,Onkormdnyzati jdrdadpitdslfeliljitds anyagtdmogatdsa" cimri MFP-

BJA/2020. k6dsz6mri piiyilzati kiir6sra. Aptiyinati cdl a Bajcsy-Zs. E. utcai j6rd6nak a

Bem J6zsef utcai keresztezoddsig tart6 szakaszdnak, valamint a Bem J6zsef utc6ban

folytat6lagosan a Kozseghdziig tart6 jitrdaszakasz fehijitrisinak, t6rko burkolattal val6

ell6t6s6nak anyagtiimo gat6sa.

A pillyazati feltilet 2020.04.08. napon nyilik meg, a benyrijt6si hat6rido 2020.04.24.,

tartalmi 6rtdkel6st kcivet6en d<int6s 2020. jrinius h6 vdgdig v6rhat6. A Magyar Falu

Program illtal6nos elj6riisrendje alapj6n a pdlydzattal drintett projekt saj6t felelossdgre

megkezdheto a piiyirzat benyrijt6s6t k<jveto elso napon. Az rgenyelheto tdmogat6s

maxim6lis mdrtdke 5 milli6 Ft. A p6lyizat benyujtdshhozKE-K jogosults6gri tervezo itltal

kdszitett dpitdszeti-mriszaki-kriltsdgvetdsi dokument6ci6 csatol6sa sztiksdges, amelyet

M6thd Zsolt okleveles 6pit6m6rnok 150.000,- Ft ellen6ben kdszit el.

A pilylzathoz sztiks6ges 150.000, Ft cisszegri tervezdsi k<llts6get Liter biztosida sajrit

kdltsdgvetds6nek tartaldka terh6re. Amennyiben a ptiydzat t6mogat6sban rdszestil ds az

anyagtdmogat6s mellett rendelkezdsre All keret az 5 milli6 Ft-ig elsz6molhat6

piiyirzatban, elsz6mol6sra kertil a tervezdsi k<iltsdg es az visszap6tl6sra kertil Liter

kriltsdgvetds6ben.

Hat6rido
Felelos:

phly 6zat benyrij t6s6ra a fe liilet me gnyitiisakor
Varga Mih6ly polgilrmester

.Lit6r Mih6ly
ester
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Lit6r Ktizs6g Onkorm {nyzat
polgf rmester6nek

58 12020. (III.3 1.) hatir ozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dositris6r6l sz6l6

2011. dvi CXXVIII. trirvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott
feladat- ds hat6skrir<imben elj6rva az alihbihatdrozatot hozom:

Litdr K<lzs6g Onkormdnyzata pllyitzatot nyrijt be a Magyar Falu Program keretdben

meghirdetett ,,Orvosi eszkdz" cimti MFP-A8E,12020. k6dsz6mu piiydzati kiir6sra a

hilziorvos szhmira egy fj asztali szimitogep beszerzdsdre szoftverekkel, valamint egy

HeartSchreen l12 tipusri hordozhat6 EKG k6sztil6k beszerz6s6re, a kritelez6 t6jdkoztat6si

feladatok ell6t6srival.

A projekt teljes k<ilts6gvet6se, amely mag6ban foglalja egy gyors ds hatdkony asztali

szrimit6gdp beszerz6sdt szoftverekkel (br. 423 926 Ft), egy hordozhat6 EKG k6sztil6k

beszerzesdt szoftverrel (br. 529 082 Ft), valamint a kdtelezri thjekoztattts keret6ben

t6mogat6i t6bla beszerzlsdt (br.2 477 Ft), mind6sszesen brutt6 955 485 Ft, amely egyben

azigenyelt t6mogat6s dsszege. Apiiydzat benyrijtrisi hatririd6 2020.04.24.

Tekintettel affa, hogy a megldvo h6ziorvosi szdmitogep kozel hrisz esztendos

munka6llom6s, amelynek haszniiata rendkivtil lassri 6s nehdzkes, ar6nytalanul

meghosszabbitja az egy betegre forditand6 munkaidot ds a v6rakozirsi idot, a ptiyhzat

benyirjt6s6t krivet6 napon Liter a projektet saj6t felel6ssdgre megkezdi az uj asztali

sz6mit6g6p beszerz6sdvel. Az asztali szirmitogep param6terei: Gieabyte Auros M
5 2600 CPU I6GB

550 t6p. Cooler Master MasterBOX O300L Asus GTX l660Ti 6GB" amelyhez Windows

l0 oper6ci6s rendszer. Microsoft Office 2019 irodai programcsomas ds az eedszs6stigyi

adatok v6delm6hez Eset Internet Security biztons6ei proeramcsomag kapcsol6dik. Az rij

sz6mit6s6p brutt6 423 926 Ft Liter Kcizsde Onkorm6nvzata sai6t

kertil beszerzd am keret timo
eset6ben visszap6tl6sra keriil Litdr kriltsdevetdsdben.

Felelos

piiy 6zat benyrij t6srira a fe I tilet m e gny it6sakor
hiiziorvosi PCbeszerzdsdre a piiyinat benyrijt6s6t k6veto napon

Varga Mih6ly polg6rmester

Hat6rido:
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Lit6r Ktizs6g Onkorm Snyzat
polgirmester6nek

57 I 2020.(lll.3 1.) hat6r ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes torv6nyes m6dosit6s6r6l 2011.dvi
CXXXVIII. trirvdny 46.$ (4) bekezd6sben biztositott feladat - 6s hat6skciromben elj6rva- a
k6pvisel6 testtilet tagiaival tortdnt elozetes egyeztetds 6s kdpviselok tribbsdgdnek t6mogatisival

- az alitbbi ddntdst hozom:

Ydszhelyzetre val6 tekintettel a lakossiig v6delmdt szolg6l6 vddoeszk<i2,750 db maszk
beszerzdse cisszesen 450 000 Ft risszegben.

Hatiirido: azomal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Bencze Eva jegyzo
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Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzat
Po196rmester6nek

56 12020. (III.3 1.) hatfr ozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozzdkapcsol6d6 egyes ttirvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. dvi
CXXVII. tcirvdny 46. $ (4) bekezddsdben, vesz6lyhelyzet idej6re biztositott feladat- 6s

hatil s k<ird mb en e lj iirv a az alibbi hatfir o zatot ho z o m :

A koronavfrus terjeddsdnek megel6zdse 6s kock6zat6nak csdkkentdse drdekdben az otthoni
munkav6gz6s technikai h6tterdnek biztosititsithoz Lit6r Kozsdg Onkormhnyzata a hivatal
k<iztisztvisel6i dolgoz6k rdszdre 3 darab Asus VivoBook X512FA-8R1558T tipusti laptopot
visr[rol szoftverekkel, kieg6szit6kkel, mindcisszesen brutt6 824865 Ft ellendben. Az
informatikai eszkozbeszerzds fedezet6t Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata biztositja
koltsdgvet6sdben a koronavfrus terjed6sdnek megeloz6se ds kock6zat6nak cscikkent6se

drdekdben t<irtdn6 intdzkeddsek kiad6saira iltcsoportosftott forr6sb6l.

Hat6rid6:
Fele16s:

azonnal
Y arga Mih6ly polg6rmester
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Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat
po196rmester6nek

55 12020.(lII.3 I .) hatir ozata

A katasztr6fav6delemr6l ds a hozzd kapcsol6d6 egyes tcirv6nyes m6dositiis6r6l 2011.6vi
CXXXVIII. trirv6ny 46.$ (4) bekezddsben biztositott feladat - ds hat6skrircimben eljilrva- a
kdpvisel6 testtilet tagjaival tcirt6nt el6zetes egyeztet6s ds kdpviselok t<ibbsdg6nek t6mogatis|val

- az althbi drintdst hozom:

Litdr Kcizsdg Onkorminyzata a koronavirus terjedds6nek megeloz6sdre ds kocktnattnak
cs<ikkentdse drdekdben tortdn6 intdzkeddsek kiad6saira brutt6 3.810.000 Ft <isszegti elkiikinitett
keret ldtreh oz6s6t biztositj a.

Az elktildnitett keret forr6s6t a 2020. 6vi k<iltsdgvetdsi rendelet jirnius havi m6dosit6sakor
gondoskodni sztiksdges.

Amennyiben a koronavirus terjeddsdnek megel6z6s6re ds kock6zatdnak csdkkentdse drdekdben
t<irtdno intdzked6sek kiad6saihoz t<irtdn6 hozzililrulits jogcim6n vis maior t6mogatdsban, vagy
egy6b t6mogatisban rdszesiil Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzata, abban az esetben a t6mogatils
realizl,l6dttsilt k<ivet6en a k<iltsdgvetdsi rendelet m6dositrlsa sor6n a ,,Mogyor6si Napok
rendezv6nysorozat kiad6sai keret visszap6tl6sra kertil.

Felel6s : Varga Mih6ly polgdrmester
Hivatali felelos: Bencze Eva jegyzl

N6methynd Brand Jrilia p6nzilgyi csoportvezeto
Hat6rid6: 2020. 6vi k<iltsdgvet6si rendelet jrinius havi m6dosit6sa, illetve t6mogatrls
realizill6 dhs6t k<jvet6 k<iltsd gvetd si rendel et m6do sit6s a
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Lit6r Ktizs6g dnkorm ilnyzat
Polgfrmester6nek

5 4 12020. ([I.3 I .) hatfr ozrta

A katasztr6fav6delemrol ds a hozzir kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dosit6silr6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrv6ny 46.$ (4) bekezd6se alapjan az 6vodai beiratkoz6s rendjdr6l sz6l6 felhiv6st
elfogadja:

Az Emberi Er6forr6sok minisztere a7/2020.(III.25.) EMMI hatdrozatixalazeddigiektol elt6ro
m6don szabSlyozza az ovodai 6s iskolai befrat6sokat.

A veszdlyhelyzetre val6 tekintettel az 6vodai beirat6s online m6don tcirtdnik, a Litdri Csivitelo
Ovoda ds Bcilcsode vonatkoz6s6ban az alihbiak szerint:

2020.6prilis 15-dn 6s 16-6n 8.00-18.00 6r6ig online form6ban sziind6knyilatkozat alapj6n
t<irtdnik.

Felel<is: Bencze Eva jegyzo, Rokalynd Csizmadia Margit intdzmdnyvezeto
Hat6rid6: 2020. riprilis 14.
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