
Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat

polgrlrmeste16nek

95 12020. (VI. 1 6.) sz. hatir ozata

A katasztr6favddelemrol 6s a hozzh kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. trirvdny 46. $ (4) bekezddsdben, vesz6lyhelyzet idejdre biztositott

feladat- 6s hatiiskdrcimben eljtrva az alihbihatfuozatot hozom:

Az dlet- 6s vagyonbiztons6got veszdlyezteto tomeges megbeteged6st okoz6
hum6njdrviiny megel6z6se, illetve k<ivetkezm6nyeinek elhiirit6sa, a magyar
rillampolgrirok egdszs6gdnek ds dletdnek meg6v6sa drdek6ben elrendelt veszdlyhelyzet
sor6n teend6 intdzkeddsekr6l (Iil.) 4612020. (III. 16.) Korm. rendelet 5. $ c) pont ca)
alpontj6t6l eltdroen 2020. jrinius 15. napj6t6l a nyilv6nos kdnyvt6r b6rki szdmira
l6togathat6 a 27 9 I 2020. (VI. I 3 . ) kormiinyrendelet alapj 6n.

Ahhoz, hogy a fentieket biztositani tudjam, sztiks6ges azErtl Priln6 Mrivel6d6siHi.z es

Krinyvt6r megnyit6sa, nem, mint kcizoss6gi szint6r, hanem mint a kcinyvt6rat befogad6
dnkormiinyzati 6piilet.

Hat6rid5: azornal
Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
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Lit6r Ktizs6g Onkorm{nyzat

polgf rmester6nek

96 12020. (VI. 1 6.) sz. hathr ozata

A katasztr6fav6delemrol 6s a hozzd kapcsol6d6 egyes ttirvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20lI.6vi CXXVIII. tcirvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, vesz6lyhelyzet idejdre biztositott

feladat- 6s hatrisk<ircimben elj6rva az ali"}lbihatirozatot hozom:

Hivatkozva a21512020.(V.20.) szimri Korm6nyrendeletre mely az 6vodik 6s b<ilcs6d6k

rijranyit6s6r6l, valamint a ny6ri tiborok megszervezes€rol sz6l, a 2020. jrinius 16.

napj6t6l a gyermek- ds ififs6gi tdborok - napkcizi ds ottalv6s szervezdsben egyardnt -
megtarthat6k.

A fentieket azBrtl Pdln6 MtiveloddsiHi.z es Konyvt6r helyis6gdben biztositom.

Hat6rido: azonnal

Felelos : Varga Mih6ly polg6rmester

V

aa

tA
t{
6

aDq
t



Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzat

po196rmester6nek

97 12020. (VI. 1 6.) sz. hatfr ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIIL T<irvdny 46. $ (4) bekezd6s6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott

fe ladat- 6 s hat6sk<ircimben elj im a az ali.}:bi hatdr ozatot hozom :

A veszdlyhelyzet fenn6ll6sa alatt a hivatalban dolgoz6 k<iztisztviseloknek az iigyfelekkel
tcirtdn6 kapcsolattart6s folyamatos volt, amennyiben az szemdlyes k<izremiikcid6st

ig6nyelt, rigy erre is volt lehetSs6g. A feladatok megsokszoroz6dtak, az adminisztrircio

megn<ivekedett, napi szinten megielentek a kdtelezo jelentdsek, adatszolgrlltatrlsok. A
munk6juk helyt6ll6st krivetelt meg a kialakult helyzet miatt, sz6mos esetben nem volt egy

kidolgozott elj 6r6srend, mely megkrinnyitette volna feladataik ell6t6s6t.

Fentiekre tekintettel ds a kdzelg6 Koztisztvisel6k Napja alkalm6b6l a hivatalban

kiemelkedo munkrlt v e gzo k<jztisztvi sel6k j utalm azisirt rende I em e l.

Hat6rido: azownl

Felel<is: Bencze Eva jegyzo

Varga Mih6ly polgiirmester
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Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat

polgirmester6nek

98 12020. (VI. 16.) sz. hatir ozata

A katasztr6fav6delemrol ds a hozzit kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dosit6s5r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. tcirvdny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idejdre biztosftott

feladat- 6s hat6skriromben eljirva az alihbihattrozatot hozom:

A katasztr6favddelemrol 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tcirv6nyek m6dosit6s6r6l s2616

20Il.6vi CXXVIII. trirvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott

feladat- 6s hat6skcir<imben eljttwa az alihbihatirozatot hozom:

Litdr Krizsdg Onkorm inyzata az Almos utc6nak a 72. sz. f6ft fel6l az Arpdd utcai

keresztezfid6sig tart6 szakaszinak teljes szdless6gben ttirt6n6 aszfaltozisitvegezteti
el. Azttszakaszvizelvezetese jelenleg nem megol dott, az ftszakaszon l6vo 3 db viznyelS

nem az irt sz6l6n helyezkedik el, igy szereptiket nem toltik be. A 7l fm hosszon 6 m

szdless6gben t<irtdn6 egy rdtegri 6 cm-es AC-l1 kop6 r6teggel ttirtdn6 aszfaltoz6ssal

egyenletes, homogdn feltiletri borit6st kap az ritszakasz, a megfelelo oldalir6nyri lejtds

kialakit6s6val ds aviznyelok 6thelyez6sdvel, valamint 1 m szdlessdgti 10 cm vastag murva

anyaggal tortdno padkafeltdlt6ssel a csapad6kviz-elvezetds is biztositott lesz, amely

azonnali megold6st jelent az elmrilt idoszakban tapasztalt 6s az elorejelz6sek alapjin a

tov6bbiakban is v6rhat6 heves esozdsek alkalm6val jelentkezo balesetveszdlyes

kdzlekeddsi 6llapotok me gsztintet6s6re.

A balesetvesz6lyes 6llapotok mielobbi megszrintetdse drdekdben Liter Kdzsdg

Onkorm6nyzataazitaszfaltoz6si munk6latokra 2 milli6 Ft +AFA osszegti keretet biztosit

azidei 6vi kdltsdgvetds tartaldka terhdre.

Hatrirido:

Felel6s:

azonnal

Varga Mihily polg6rmester
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