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Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata
Humin Ert6kek Bizottsiga

Elniik6t6l

MEGHiVO

T6jdkoztatom, hogy Lit6r Kdzs6g Onkorm inyzatinak Humdn f rt6kek Bizottsiga
2018. szeptember 26-hn (szerda) 14.00 tfrit6l nyilv6nos bizottsSgi iildst tart, melyre
tisztelettel meghivom.

Megjelen6sdre feltdtlen sz6mitokl

Napirendi iavaslatok:

1.) Diint6s a Bursa Hungarica FelsSoktat{si Onkormrinyzati Osztiindijrendszerhez vaki
csatlakozisr6l

2.) Kdtelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatdr

3.) Civil Szervezetek programjainak t6mogat6sa II. fordu16

A meghiv6 6s a nyilvinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megta16lhat6k a www.liter,hu
portrilon!

Litdr, 201 8. szeptember 20.

Auerbach Jfnos sk
H uma n irt d ke k B izo t t s riginak

e I ndke



Lit6ri Kiiziis 6nkormrlnyzati Hivatal
8196 Lit6r, Almos u.37.

Elornn"lEszrES

Diint6s a Bursa Hungarica Fels6oktatisi dnkorminyzati Osztiindijrendszerhez val6
csatlakozis16l tirgyf napirendi ponthoz

Tisztelt K6pvisel6-testii let !
Tisztelt Bizottsrlg!

Az Emberi Er6forr6sok T6mogat6skezelo meghirdette a Bursa Hungarica Felsooktat6si
Onkorm6nyzati Osztrindijrendszer 2019. 6vi piiyinati fordul6j6t hitr6nyos helyzeti,
szoci6lisan r6szorul6 fiatalok felsooktat6si tanulmiinyainak t6mogatiis6ra.
Piiyiuati kiir6s a *'ur,r,'.emet.gov.hu oldalr6l toltheto le.
Litdr Kozs6g Onkorminyzata 6vek 6ta reszt vesz a Bursa Hungarica Oszt<indijpitlyiuatban,
t6mogatva ezzel a lit6ri tehetsdges gyerekeket.
Javaslom, hogy Onkorm6nyzatunk iddn is csatlakozzon a Bursa Hungarica
Osztrindijpitlydzathoz. Csatlakoz6si nyilatkozat bektild6si hat6rideje 2018. okt6ber 3.

Hatdrozati javaslot

LitirKdudg.onk:,ff::::;if 
,Trijiiii;testiitetdnek

Litdr Kozsdg Onkormiinyzata Kdpviselo-testtilete rigy hatirozott, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorminyzati Osztondij-
piiy inat 20 I 9 . ev i fordul6j ahoz.
A Kdpvisel6testtilet felhatalmazza a Polgirmestert, hogy csatlakozilsi
szanddknyilatkozatot alii4a, visszaktildj e az Emberi Er6forr6sok
Tiimogat6skezelo rdsz€re, majd ezt kcivetoen a piiyinat kiir6sanak
kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodjon.

Felelos: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hat6rido: 2018. szeptember 30.

a) Az rrArr tipusrl pilyiza/.ra azok ilz iinkorm{nyzat teriilet6n lak6hellyel
rendelkezd, hritrfnyos szociflis helyzetff hallgat6k jelentkezhetnek, akik felsooktatisi
int6zmdnyben (felsooktat6si hallgat6i jogviszony keretdben) teljes idejii (nappali

munkarend) alapkdpzdsben, mesterkdpzdsben, osztatlan k6pzdsben vagy fels6fokri, illetve

fels6oktat6si szakkdpzdsben folytatj 6k tanulm6nyaikat.

Az <isztcindijrapiiyitzhatnak a2018 szeptemberdben felsooktat6si tanulm6nyaik utols6 6v6t

megkezdo hallgat6k is. Amennylben az cisztondijas hallgat6i jogviszonya2019 oszdnmir
nem 6ll fenn, rigy a201912020. tandv els6 feldvdre eso osztdndij m6r nem kertil foly6sit6sra.

Az cisztdndijrapiiylzatot nyrijthatnak be azok a hallgat6k is, akiknek a hallgat6i jogviszonya

a fels6oktatdsi intdzm6nyben apiiyitzits idopontj6ban sziinetel. Az <iszttindij foly6sit6s6nak

felt(tele, hogy a 2}l8l2}l9. tan6v mrlsodik fdl6v6re a beiratkozott hallgat6 aktiv hallgat6i
j o gviszonnyal rendelk ezzen.



b) A "B'r tipusf pillyizatra azok az iinkorminyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkezfi,
hrltrdnyos szocirilis helyzetfi, a 201812019. tan6vben utols6 dves, 6rettsdgi el6tt 6116

kdz6piskoliis, illetve fels6fokri vegzettsdggel nem rendelkez6, fels6oktatrlsi int6zm6nybe
felv6telt m6g nem nyert, 6rettsdgizett piiydzlkjelentkezhetnek, akik a 201912020. tan6vt6l
kezd6d6en fels6oktat6si intdzmdnyben teljes idejti (nappali munkarend) alapkdpzdsben,

osztatlan k6pzdsben vagy felsooktat6si szakkdpz6sben kiv6nnak rdszt venni.

A I'Btr tfpusti piiydzatrajelentkezok k<iztil csak azok rdszesiilhetnek cisztcindijban, akik a

2019. dvi riltal6nos felvdteli eljiir6sban elSszrir nyernek felvdtelt fels6oktat6si intdzm6nybe,6s
tanulm6nyaikat a 2019 /2020. tan6vben tdnylegesen megkezdik.

A phlvrlzat benyriitr[si hatdrideie 2018. november 6.

Az iisztiindf i id6tartama:

"A" tipusri p6ly6zat: 10 h6nap, azazket egym6st kdvet6 tanulm6nyi f6l6v (a 201812019. tandv
m6sodik f6l6ve es a207912020. tandv elsri f6ldve);

"B" tfpusri p6ly6zat: 3x10 h6nap, azaz hat egym6st kciveto tanulm6nyi f6l6v (a 201912020.
tan6v, a2020/2021. ds a 202112022. tandv).

Az elbiriiits sor6n az osztondijrendszer elbiriilsitra elfogadott szabiiyzata alapj6n kell, hogy
elj6rjon.
Az Osztcin dijpalydzat szabitlyzatirnak 8 . pontj 6ban szerepl6 j ovedelemhat6r j elenle g 300oh
(8s s00 rt)

K6rem a Tisztelt Bizotts6gi tagokat, kdpvisel6ket, hogy az Osztdndijpiiyhzat szabiilyzatirban
szerep16 j ovede lemh at6rc ol donteni sziveskedj en.

Hqtdrozati javaslat

LitirKd,ais.onko,ff:r.;,;X,:;Xi;:,,:;::,tiitetdnek

Litdr Kozs6g Onkorm inyzata Kdpvisel6-testiilete rigy hat6ro z, hogy a
Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkorm6nyzati Oszt<indijphlyinat
Szabiiyzat6nak 8. pontj6ban szereplo j<ivedelemhatirt ...oh-ban
rillapitja meg.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a Polgilrmestert a sziiksdges
intdzkeddsek megt6tel6vel.

Felelos : Szedllk Attila polgilrmester
Hatririd6: azornal

Liter, 2078. szeptember 6.

Szedl6k Attila sk.
polg6rmester



Lit6r Ktizs6g Onkorm finyzata
8196 Liter, Almos u. 37. Tel./Fax: 88/598-016

Elornnrnszrps
Lit6r Kiizs6g dnkorminyzata Humin Ert6kek Bizotts6ga

a 2018. szeptember 26-i iil6s6re
a Civil szervezetek programjainak t6mogatisa - II. fordul6 napirendiponthoz

Tisztelt Bizottsigi tagok!

Lit6r K<izs6g Onkorminyzata 2018. jirnius 20. nappal pillyizati felhiv6st tetlkozz6 a ,,Civil
szervezetek programjainak t6mogat6sa 2018. 6vben II. fordul6".
Apiiydzat benyrijtis6nak hat6rideje2018. augusztus 31. 10.00 6ra volt. Akozzetettpillyir;ati
felhiv6sra egy szervezet, a Litdri Polg6r6r Egyesi.ilet nyrijtotta be pdlyi,zatilt.
A benyrijtott piiyazat a kiir6snak megfelel, a kritelezo mell6kletek becsatol6sra keriiltek.
Programja a kozrend es kozbiztons6g v6delme. Az igdnyelt dsszeg 550 000,-Ft. Saj6t
forr6sk6nt 93 968,-Ft osszeg szerepel a benyfjtottpiiydzatban.
A pillydzatot Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzatinak Hum6n Ert6kek Bizotts6ga biriija el, a

benyrijt6si hatririd6t kdvet6 elso i.il6sdn.

Fentiek alapj 6n k6rem sziveskedj enek drint6siiket meghozni.

Liter,2018. 09. 20.

Az el1terjeszttist kdsz[tette: Sdrdi Jdnosnd

Auerbach Jinos sk.

bizotts6g elnoke

Hathrozatrjavaslat

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
.....12018.(......) HEB hatirozatt:

Lit6r Kozs6g dnkormilnyzata Humdn Ert6kek Bizottsiiga d6ntritt a ,,Civil
szervezetek programjainak t6mogatisa a 2018. 6vben II. fordul6" piiyinat
odait6l6s6rol. Kozrend 6s kozbiztons6g v6delme kateg6ri6ban a Literr Polgar6r
Egyesiiletet 550 000,-Ft osszegben t6mogatja, 2018. 6vi ktilts6gvet6se terh6re.

A Hum6n Ert6kek Bizottsriga megbizta a Bizottsig elntik6t a sziiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Hatilrid6: azonnali
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke



Lit6r Kiizs6g Onkorm funyzata
8196 Lit6r, Almos u. 37. Tel./Fax: 88/598-016

Honlap :www. liter. hu E-mail: liter(irrliter. hu

Er,ornnmszrES
Lit6r Kiizs6g Onkormd n yzata K6pvisel6-testiilet6nek

a 2018. szeptember 27-i iil6s6re
a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal kiitelezd felv6telt biztosit6 iskokik tirgyri napirendi

ponthoz

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
A nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. t<irv6ny 50.$ (8) bekezd6se alapj6n a
korm6nyhivatal a 201812019. tan6vre vonatkoz6an is meghatarozza 6,s kozzlteszi az iskol6k
felv6teli korzet6t. A nevel6si-oktat6si intezmlnyek mtikod6s6rSl sz6l6 2012012.(VII.3I.)
EMMI rendelet 24.$ (1) bekezd6se szerint eljilwa a felv6teli krirzetek megillapitds6hoz a
Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal minden 6v okt6ber h6 utols6 napj6ig beszerzi a Veszpr6m
megy6ben tal 6lhat6 val amennyi <inkorm6nyz at v6l em6ny6t.
A teleptilesi tinkorm6nyzat v6lem6ny6nek tartalmaznia kell a telepiil6s jegyzdj6nek
nyilvilntart6s6ban szerepl6, a teleptildsen lak6hellyel, ennek hi6nyriban tartbzkoditsi hellyel
rendelkez6 halmozottan hiltrdnyos helyzetti, 6ltal6nos iskokiba jrlr6 gyermekek l6tsz6m6t
int6zm6nyi 6s tagint6zm6nyi bont6sban.
A Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Oktat6si F6oszt6lya v6lem6nyez6sre megktildte
Veszpr6m megye kdtelez6 felv6telt biaosit6 6ltal6nos iskollinak, a korzethat6rok
me gltatir o z6s 6n ak terv ezet6t.
A hatir o zatb a indoko ltn ak t arto m b el efo gl al n i az al itbbiakat:

Balatonalmidi iiris:
Lit6r - Kritelezo felv6telt biaosit6 iskola: 037162-Balatonfrizf6i Irinyi J6nos Altahinos
Iskola 6s Alapfokri Mriv6szeti Iskola 8184 Balatonfiizfo,Irinyi Jfnos utca2.

Nem 5llami fenntart6 rdszv6tele a ktitelezo felv6telt biztosit6 iskola feladatainak ell6t6s6ban:
Lit6r (teljeskozigazgat6si tertilet):201743 - Lit6ri Reform6tus Altaliinos Iskola 8196 Lit6r,
Pet6fi u. 8.

Lit6r telepiil6sen a jegyzo nyilviintartdsdban nem szerepel hritranyos helyzetti 6ltal6nos
iskol6ba jar6 gyermek.

F entiek alapj 6n k6rem, sziveskedj enek me ghozni dont6siiket !

Liter,2018. 09. 20.

Az elfiterjesztdst kdszftette: Sdrdi Janosn,i

Szedl6k Attila sk.
polg6rmester



Lit6r Kiizs6g Onkorm ilnyzata
8196 Lit6r, Almos u. 37. Tel./Fax: 88/598-016

Honlap:www.liter.hu E-mail: liter(auliter.hu

H,atirozatijavaslat

Lit6r Kiizs6g Onkormf n y zata K6pviset6-testiilet6nek
......12018. (1X.27 .) LKt. hatdr ozata

Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo testiilete v6lem6nyezte, 6s jlvilhagyja
Balatonalm6di j6r6s felv6teli korzetet Lit6r tekintet6ben, az alilbbiak szerint:

A nemzeti kciznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. torv6ny 50.$ (8) bekezd6se alapjhn a
korm6nyhivatal meghatfirozza 6s kozz6teszi aziskolilk felv6teli korzet5t, ennek alapjin:

Balatonalmfdi i6rfs
Lit6r: K<jtelez6 felv6telt biztosit6 iskola 037162-Balatonfiizfo Irinyi J6nos Altal6nos Iskola
6s Alapfokri Mriv6szeti Iskola184 Balatonfizfo,lrinyi J6nos utca2.

Nem Sllami fenntart6 r6szv6tele a kdtelezo felvdtelt biztosit6 iskola feladatainak ell6t6siiban:
Lit6r (teljes kozigazgat6si tertilet): 201743 - Litdri Reform6tus Altal6nos Iskola 8196 Lit6r,
Pet6fi u. 8.

Lit6r teleptl6sen a jegyzo nyilv6ntartiisdban nincs hiitr6nyos helyzetti Sltalirnos iskol6ba j6r6
gyermek.

A K6pviselo-testtilet megbizza a polg6rmestert a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6vel.

Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
Hatarido: 2018. okt6ber 31.



JEGYZ6K6NYV

K6sziilt Lit6r Kdzs6g dnkorm funyzata Hmhn Ert6kek BizottsAganak 2018. 09.26-6n l4.OO
6rakor tartott nyilvrinos iil6sdr<il.

AZiilf$elyg: Lit6r Onkormrinyzat tan6csterme

Jelen vannak: Auerbach J6nos bizottsrig eln6ke
Heffler Griborn6 bizottsiigi tag
Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6gi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsdgi tag
Ujv6ri Attil6n6 bizottsdgi tag

Meghivottak:
Szalai Attila Bendola Csal6dsegit6 6s

Gyermekj 616ti Szol g6lat
BerczeBva jegyzi
Sirdi Jiinosn6 ig.vezeto f6taniicsos

Auerbach J6nos, a bizottsdg elndke kdsz6nt<itte a Humrin 6ft6kek Bizottsiga iil6s6n
megjelanteket. Az iil6st 14.00 6rakor megnyitotta.
Meg6llapitotta, hogy a bizottsdgi tagok k6ziil 5 f6 jelen van, B6di J6nos, Luk6ts G6bor Akos
bizotts6gi tag egy6b elfoglaltsiig miatt tiivolmarad6st jelentett be.

Jegyz6krinyv hitelesit6nek felk6rte Heffl er G6bom6 bizottsrigi tagot.

Miel<itt a napirendi pontok elfogadiisra keriilndnek, tijikoztatta a megjelenteket, hogy Bencze
Eva legyzo asszonnyal t<irt6nt egyeztetds utrin sziiks6ges lenne k6t rij napirendi pontot felvenni.
Az egyik a Lil6r O17 hrsz dnkormrinyzati rit elnevez6se, a miisik pedig a Balatonalm6di
Kist6rs6gi Eg6szs6giigl K<izpont Kdzhasznri Non-profit Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasiig
jar6beteg szakell6tiisi kapacit6saihoz tartoz6 ell6t6si teriiletek feliilvizsg6lata.

K6rte fentieknek megfelel<ien a napirendi javaslat elfogad6s6t.

Az iilis javasolt napirendje:

1.) Diint6s a Bursa Hungarica FelsSoktatrisi dnkorminyzati dsztiindijrendszerhez val6
csatlakoz6sr6l

2.) Kdtelezfi felv6telt biztositri iskolai kiirzethatdr

3.) Civil Szervezetek programjainak t6mogatrisa IL forduki

4.) Lit6r 017 hrsz iinkorminyzati rit elnevez6se

5.) Balatonalmidi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont Kiizhasznri Non-profit Korlftolt
Felel6ss6gii T6rsasrig jdr6beteg szakell6tdsi kapacitrisaihoz tartoz6 elkitrisi teriiletek
feliilvizsg6lata.

A Bizotts6g tagjai 5 igen szavazaltal elfogadtrik a napirendi javaslatot.



Napirend t6rgyal6sa

1.) Diint6s a Bursa Hungarica Felsdoktatisi Onkormrinyzati Osztiindijrendszerhez vaki
csatlakozis16l
(irdsos el6terjesztds a jegtzdkdnyv melldkletdt kdpezi)

Auerbach J6nos bizottsr{e elniike:
Tij5koztatta a megjelenteket, hogy az idei 6vben az Emberi Eroforr6sok Trimogatiiskezel6
ism6t meghirdette a Bursa Hungarica Felsooktatiisi dnJ<ormiinyzati 0sarindij rendszer 2019.
6vi p lyfuati fordul6j6t hiltrrinyos helyzeti, szoci6lisan r6szorul6 fiatalok fels6oktat6si
tanul m6nyai nak tdmo gat asara.

A piiyinat keretein beliil ehetos6g tipusri piilyiizat benyrijtSs6ra. Ene azok az

cinkormrinyzat teriiletdn lak6hellyel rendelkezri, hiitriinyos szocirilis helyzetri hallgat6k
jelentkezhetnek, akik fels6oktatrisi intdzm6nyben (1-els6oktat6si hallgat6ijogviszony keret6ben)
teljes idejri (nappali munkarend) alapkepz6sben, mesterk6pz6sben, osztatlan k6pz6sben vagy
fels6fokri, illetve felsooktat6si szakk6pzdsben folyatjrik tanulm6nyaikat.
Az <isztdndijra piiyiahatrak a 2018 szeptember6ben fels6oktatiisi tanulm6nyaik utols6 6vdt
megkezd6 hallgat6k is.
Az iisztdndij id6tartama:10 h6nap, azaz kdt egymrist krivet6 tanulm6nyi f6l6v (a 2018/2019.
tandv m6sodik f6ldve 6s a 201912020. tan6v els6 f6l6ve);
Az <iszt<indij foly6sitis6nak felt6tele, hogy a201812019. tan6v m6sodik f6l6v6re a beiratkozott
hallgat6 aktiv hallgat6i jogviszonnyal rendelkezzen.
Jelenleg a telepiil6sen a korribbi ddnt6sek alapj rin 3 fo rdszesiil Bursa Hungarica ,,A" tipusri
p iiy inati t6mo gat6sb an.

A "B" tipusri pilydzatra azok az rinkormanyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkez6, hitrdnyos
szoci6lis helyzetii, a 201812019. tan6vben utols6 dves, 6retts6gi elott rill6 k<iz6piskolils, illetve
fels6fokri v6gzettsdggel nem rendelkez<i, felsooktatSsi int6zmdnybe felv6telt m6g nem nyert,
6retts6gizett phlyir;,6k jelentkezhetnek, akik a 201912020. tan6vt6l kezd6doen fels<ioktat6si

int6zm6nyben teljes idejii (nappali munkarend) alapk6pz6sben, osztatlan k6pz6sben vagy
fels6oktat6si szakkdpz6sben kiv6nnak r6szt venni. A "B" tipusri pilydzatra jelentkez6k kriziil
csak azok r6szesiilhetnek <iszt<indijban, akik a 2019. 6vi riltalinos felv6teli eljrirrisban el6szrir
nyemek felv6telt fels<ioktatiisi int6zm6nybe, ds tanulmrlnyaikat a 201912020. tandvben

t6nylegesen megkezdik.

"B" tipusti piiyiaat id6tartama 3x10 h6nap, azaz hat egymast krivet6 tanulmriLnyi fel6v (a
201912020. tandv, a202012021. 6s a2O2l/2022. tandv).

Az elbir6l6s sor6n az <isztrindijrendszer elbir6l6s6ra elfogadott szabilyzata alapj6n kell, hogy
eljtujon.
Az 0sztdndijp6l ylzat szabllyzatanak 8. pontj riban szerepl6 jrivedelemhatSr jelenl eg 300%
(8s s00 F0.
Bursa Hungarica,,B" t(pusf prily6zatban j elenleg I fo r6szesiil.

El6szcir a csatlakoz6sr6l kellene dcinteni, majd pedig a Bursa Hungarica Fels6oktatiisi
Onkormiinyzati 6sztrindijp6ly6z at Szabitlyzatinak 8. pontjriban szerepl<i jcivedelemhatrir

m6rt6k6r6l.

Megkdrdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e k6rd6s, 6szrev6tel.



A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzirszolirs nem hangzott el, igy el6szor a csatlakoz6sr6l
sztiks6ges donteni.

A Bizottsdg megtdrgltalta a napirendi pontot, es 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g OnkorminyzataHumrln Ert6kek Bizottsrlginak49l2Ol8.(IX.26.)
Unn naterozata:

Lit6r Kozs6g OnkormdnyzataHum6n Ert6kek Bizotts6ga t6mogatja, hogy
Lit6r Krizs6g dnkormanyzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsooktatrisi
Onkormanyzati dsztond iypityiuat 2019. 6vi fordul6j rihoz.

A Humiln Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizottsilg elnok6t a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke
Hatdrido: azornali

K6rte a Tisztelt BizottsSgi tagokat, hogy az Osztdndljpiiyinat szabiiyzatiban szereplo
j dvedelemh athrr 6l donteni sziveskedj en.

A Bizottsag megtargltalta a napirendi pontot, es 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n y zata Humin Ert6kek Bizotts iginak 50/20 I 8.(IX.2 6.)
HEB hatirozataz

Lit6r Kozs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga ugy hatirozott,
t6mogatja, hogy a Bursa Hungarica Felsooktat5si Onkorm6nyzati
Osztcindij p illy inat Szabilly zat5nak 8. pontj riban szerepl6 j Ovedelemhat6r
3 00oh-b an kertilj on meg6llapit6sra.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g eln<jk6t a szi.iks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke
Hatarido: azonnali

2.) Ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatir

(irdsos elfiterjesztds a jegtzdkdnyv melldkletdt hipezi)

Auerbach Jinos bizottsie elntike:
Elmondta, hogy a korSbbi 6veknek megfelel6en a nemzeti kciznevel6srol sz6l6 20ll.6vi CXC.
trirv6ny 50.$ (8) bekezd6se alapjin a korm6nyhivatal a 201812019. tan6vre vonatkoz6an is
megltatirozza es kozzlteszi az iskol6k felv6teli k<jrzet6t. A nevel6si-oktat6si int6zm6nyek
mtikddds6rol sz6l6 2012012.(VII.31.) EMMI rendelet 24.$ (1) bekezd6se szerint eljdwa a

felv6teli korzetek meg6llapitisihoz a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal minden 6v okt6ber h6
utols6 naplfuigbeszerui a Veszpr6m megy6ben tal6lhat6 valamennyi onkorminyzatvelemdny5t,
melynek l,rrtalmaznia kell a teleptil6s jegyzojdnek nyilviintartds6ban szerepl6, a telepiil6sen



lak6hellyel, ennek hi6ny6ban tartozkoditsi hellyel rendelkezo halmozottan h6tr6nyos helyzetii,
illtal6nos iskol6ba j6r6 gyermekeklftszimitt intezm5nyi 6s tagint6zmenyi bont6sban.
Az Oktatirsi Foosztiilya v6lem6nyez6sre megki.ildte Veszprdm megye kcitelezo felv6telt
biztosit6 6ltal6nos iskol6inak, a korzethat6rok megltatitroz6siinak tervezetfit, melynek
megfelel6en:
Balatonalm6di jrir6s:
Lit6r - K<itelez6 felv6telt biaosit6 iskola: 037162-Balatonfizfoi Irinyi J6nos Altal6nos Iskola
6s Alapfokri Mtivdszeti Iskola 8184 Balatonfizfo,lrinyi Jiinos utca2.
Nem 6llami fenntart6 r6szv6tele akotelezb felv6telt biztosit6 iskola feladatainak elliitils6ban:
Lit6r (teljeskozigazgat6si tertilet):201743 - Literi Reform6tus Altal6nos Iskola 8196 Lit6r,
Petrifi u. 8.

Elmondta, hogy Lit6r telepi.il6sen a jegyzo nyilv6ntartiis6ban nem szerepel h6tr6nyos helyzetti
iiltalilnos iskol6ba j 616 gyermek.
F enti ek alap j 6n k6rte a j av as I atok at, hozzitszolits ok at.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e tov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel.

A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzisz6lits nem hangzott el.

A Bizottsdg megtdrgyalta a napirendi pontot, es 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g dnkormin y zata Humfn Ert6kek Bizottsiginak 5 1/20 1 8.(IX.26.)
HEB hat6rozata:

Lit6r K6zs6g Onkormimyzatimak K6pviselo - testi.ilete v6lem6nyezte, 6s j6vihagyja
Balatonalm6di j6r6s felv6teli korzet€t Lit6r tekintet6ben, az alirbbiak szerint:

A nemzeti kdzneveldsrol sz6l6 20ll.6vi CXC. torv6ny 50.$ (8) bekezd6se alapjin a

korm6nyhivatal meghatirozza 6s kozz6teszi aziskolirk felv6teli korzet5t, ennek alapl6n:

Balatonalm6di j6r6s
Lit6r: Kotelez6 felv6telt biztosit6 iskola: 037162-Balatonfuzfo Irinyi J6nos Altaliinos
Iskola 6s Alapfokri Mtivdszeti Iskolal34 Balatonfizfo,Irinyi J6nos utca2.

Nem 5llami fenntart6 r6szvdtele a kritelezo felv6telt biztosit6 iskola feladatainak
ell6t6s6ban:
Lit6r (teljeskozigazgat6si teriilet):201743 - Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola 8196
Lit6r, PetSfi u. 8.

Lit6r teleptildsen a jegyzo nyllvitntart6s6ban nincs h6tr6nyos helyzetri 6ltal6nos iskol6ba
j6r6 gyermek.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke
Hat6rido: azonnali



3.) Civil Szervezetek programjainak t6mogatisa II. fordul6
(lrdsos el6terjesztds a jegtzdkdnyv melldkletdt kdpezi)

Auerbach Jinos bizotts6g elniike:
Elmondta, hogy Lit6r Kcizs6g dnkorm Anyzata a 201 8. junius 20. nappal pirlyiaati felhiv6st tett
kozz€ a ,,Civll szervezetek programjainak t6mogatisa 2018. 6vben II. fordul6".
A piiyiaatbenyfit6srinak hat6rideje 2018. augusztus 31. 10.00 6ra volt. A kozzitett pilyiaati
felhiv6sra egy szeryezet, a Lit6ri Polgdror Egyesiilet nyrijtotta be prilyiizatrit.
A benyrijtott pitly zat a kiiriisnak megfelel, a kdtelez6 melldkletek becsatoliisra keriiltek.
Programja a kdzrend 6s k6zbiztons6g v6delme. Az ig6nyelt risszeg 550 000,-Ft. Saj6t forr6sk6nt
93 968,-Ft dsszeg szerepel a benyrijtott p6lyiyatban.
Apiiyinatikiiritsnak megfeleloen Lit6r Kcizs6g Onkormdnyzat6nak Hum6n Ert6kek Bizottsiga
bir6lja el, a benyrijt6si hatririd6t kcivet<i els6 iil6s6n.

K6rte az 6szrev6teleket, j avaslatokat.

A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A Bizotts/tg 5 igen szavazattal az aldbbi hatd.rozabt hozta:

Lit6r Kiizs69 dnkorm6nyzata Hum6n tirt6kek Bizotts6gdnak 5212018.(1X.26.)
HEB hatrirozata:

Lit6r Kdzs6g dnkorm6nyzata Humiin Ert6kek Bizotts6ga d6nt6tt a ,,Civil szervezetek
programjainak tiimogat6sa a 2018. 6vben II. fordtio" p6,ly6zat odaitdl6s6r<il. Kdzrend 6s

kiizbiZons6g v6delme kateg6riiiban a Lit6ri Polgiir6r Egyesiiletet 550 000,-Ft
<isszegben t6mogatja, 2018. 6vi k<ilts6gvet6se terh6re.

A Hum6n 6rt6kek Bizotts6 ga megbizta a Bizottsrlg elnrik6t a sziiksdges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hatririd6: azonnali
Felel<is: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

4.) Lit6r 017 hrsz iinkormSnyzati rit elnevez6se

Auerbach J6nos bizottsris elntike:
Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata a tulajdon6ban 16v6, Lit6r 017 helyralzi sziimri kivett saj6t
hasznilath ft elnevez6s6re vonatkoz6an felhiv6st tett kozz€ 2018. augusztus h6 24. napjbn a

Lit6r Informiici6s Portdlon 6s az <inkorm6nyzat Facebook oldalan. A felhiv6s alapjrin
2018.09.17 . napj6ig volt lehet6sdg a javaslatok benyujt6s6ra. A nyilv6nos pilybzati felhiv6sra
nem 6rkezett javaslat. Fekete Tamiis, a Lit6ri Telepiil6si Ert6ktar Bizotts6g Eln<ike a telepiil6s
mriltj6ra tekintettel az alfibbi k6t ndv-javaslatot fogalmazta meg:
Kenderesi tt:
Indokokis: Az rijtelepi buszmeg6ll6 6s a Mogyor6s-hegy k<izritti teljes teriiletet az 1800-as 6vek
k<izep6t6l Kenderesi-diilonek nevezt6k. Ugyanez az ekrcvez5s szerepelt az 1860-t6l vezetett
telekk<inyvekben is, amelyet ahelyi kdzigazgat6ssal kar<iltve vezettek.
Pap-dril6 [t:
Indokoliis: A Kenderesi-dril<it a XIX-XX. szrizad fordul6jrin felosztott6k, ett6l kezdve az

er<imrivi rit bal oldala a Pap-dtil6 nevet viseli. Feltehet6en az egykori Kenderesi-diil6 ezen



teriilet6t a lit6ri Pap/Papp csaliidok tagiai birtokolt6k 6s mrivelt6k, emiatt r6luk nevezt6k el a
teriiletet is.

Rokalvn6 Csizmadia Marsit bizottsisi tae:
Elmondta, hogy a Kenderesi tt elnevez6st tudn6 trimogatni, de talin jobbnak gondoln6, hogy
Kenderes legyen.

Kert6szn6 Kirpiti Katalin bizottsisi tas:
Szint6n a Kenderes elnevez6st tudn6 trlmogatni.

Auerbach Jinos bizottsas elniike:
Tdbb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, ez6rt drinteni kellene az elnevez6s tekintet6ben.

A Bizottsag 5 igen szavazattal az aldbbi hatarozatot hozta:

Lit6r Kiizs69 6nkormr{nyzata Humin lirt6kek Bizottsig6nak 53/2018.(IX.26.)
HEB hatirozata:

Lit6r K<izs6g dnkorm6nyzata Hum6n Ert6kek Bizotts5ga a Lit6r 017 helyrajzi szrfunri

kivett sajiit hasznillatri rit elnevez6s6re vonatkoz6an a Kenderes elnevez6st t6mogatja.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6 ga megbizta a Bizotts6g elndk6t a sziiks6ges int6zked6sek
megt6telere.

Hatrirido: azonnali
Felel<is: Auerbach J6nos bizottsrig eln<ike

5.) Balatonalm6di Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont Kiizhasznri Non-profit Korlitolt
Felel6ss6gii Tirsasdg jdr6beteg szakelkitrisi kapacitrisaihoz tartoz6 elldtdsi teriiletek
feliilvizsgilata.

Auerbach Jdnos.bizotts6s elniike:
Felk6rte Bencze Evajegyz6 asszonyt, a napirendi ponttal kapcsolatban t6jdkoztassa a bizottsiig
tagjait.

Bencze Eva iegyz6:
T|jekozlatla az el6zm6nyek6l a megjelenteket. Elmondta, hogy augusztus ktizep6n az Emberi
Er6foniisok Miniszt6riuma V6gz6sben 6rtesitette a Hivatalt, hogy eljar6s indult Balatonalm6di
Kist6rs6gi Eg6szs6gtgl Kdzpont Kdzhasznri Non-profit KorlAtolt Felel6ss6gii Tiirsas6g
jrir6beteg szakell6t6si kapacit6saihoz tartoz6 ellAt6si teriiletek feliilvizsgiilata iigy6ben. Az
drtesitdsb6l nem igaziin deriilt ki, hogy ebben az iigyben rrivid id6n beliil d6nteni sziiks6ges.
Okt6ber 24-6n viszont egy egyeztet6 trirgyal6s <isszehiv6srira keriilt sor Balatonalm6diban, ahol
kideriilt, hogy m6g ebben a h6napban az onkormtrryzat K6pvisel6-testiilet6nek ddnteni kell
abban, hogy jdr6beteg szakell5t6s tekintet6ben Balatonalmridi illetve Veszprem ell6trisi
rendszer6t kiv6nja ig6nybe venni. Ugyanis fenntil az a helyzet, hogy Lit6r telepiil6s lak6i
ig6nybe veszik mind Veszprdmben, mind pedig Balatonalm6diban a kiilctnbctz6 szakorvosi
elliit6st. Ez abb6l ad6dhat, hogy a kor6bbi 6vek tekintet6ben Lit6r telepil6s vonatkoz6s6ban
Veszprdm l6tta el a feladatot, majd 201 1. 6vben UNIOS fejleszt6si p trlyinat alapl rmegval6sult
Balatonalmridiban a Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi K6zpont, mely ell6tdsi teriilet6be Lit6r is bekeriilt.
Ez akkor rigy lett kialakitva, hogy el tudj a 16tni a Balatonalmildi Kist6rs6g valamennyi



telepiil6s6t, ezkb.28 000 fot jelent. A mtikod6s indul6sakor a jogszab6lyok lehetos6get adtak
pdrhuzamos teriileti ell6t6si kotelezetts6gek megaddsitra, most viszont elj6r6s indult, mely a
pirhtzamos ellilt6sok megsziintet6s6re ir6nyul. M6rlegelni kell mindk6t ell6t6si tertilet pozitiv,
illetve negativ oldal6t.
Balatonalmrldi tekintet6ben egy korszeni, vililgos, j6l felszerelt, zsffolts6gmentes epiilet
biztositja az ellittits helyszin6t. A teleptil6s is Balatonalm6di Jirishoz tartozik. Negativ oldal a

t<imegkcizleked6ssel t<jrt6no eljut6s. A kozponti orvosi iigyelet is itt kertil elllt6sra.
Veszpr6m tekintet6ben viszont elonyt jelent a megfelel6 tdmegkozlekedds. Lit6r telepiil6s
lak6inak tobbs6ge Veszpr6mben dolgozik, illetve tanul.
Amennyiben h6tfoig nem sikeriil a K6pviselo-testtiletnek donteni, rigy szakmailag fogi6k
meghozni a dont6st.
Fenti ek alaplin v 6rj a a bi zotts rlg j avasl atilt.

Auerbach Jinos bizotts6s elntike:
Elmondta, meg kellene vizsg6lni, hogy mely szakrendel6sek biztositottak Veszpr6mben, illetve
Balatonalm6diban. Megtapasztalta szem6lyesen, hogy Balatonalmidiba legink6bb csak azok
tudnak eljutni, akik rendelkeznek aut6val. Veszprdmben viszont mtikodik a tomegkozleked6s,
a buszpillyaudvar sincs tril messze.

Uiviri Attil6n6 bizottsiei tae:
Elmondta, 6 is ink5bb Veszpr6met tudn6 javasolni. Azok az idosebb emberek, akik busszal
kcizlekednek, nem mindegy nekik, hogy mennyi ido virakozits ut6n tudnak hazajonni.

Auerbach Jinos bizottsis elniike:
T<ibb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el.

A Bizottsdg 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata Humin Ert6kek Bizottsig6nak
541201 8.(IX.26.) HEB hatirozataz

Lit6r Kdzs6g dnkorm6nyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megtargyalta
Balatonalm6di Kist6rs6gi Eg6szs6gugyi Kozpont K<jzhasznir Nonprofit Korl6tolt
Feleloss6gti T6rsasiig Egeszs6gi.igyi Szolg6ltat6 j6r6beteg szakell6t6si
kapacit6s aihoz tartozo el I 6t6si teriil etek ti gy6t.
Az Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma a 29436-ll2\l8.lBiilG sz5mri v6gz6s6ben
6rtesitette Lit6r Kozs6g Onkorminyzatii elj6r6s megindit6s6r6l, mely elj6r6s a

pirhuzamos ellltrisok megsziintet6s6re ir6nyul. A bizotts6g megvitatta mindk6t
ell6t6 Veszpr6m 6s Balatonalm6di szakell6t6s6nak a teleptil6s lak6ira ndzve pozitiv,
illetve negativ oldal6t.
Balatonalm6di Kist6rs6gi Eg6szs6gugyi Kozpont Kcizhasznri Nonprofit Korl6tolt
Felel6ssdgri T6rsas6g Eg6szs6gi.igyi Szolg6ltat6 j6r6beteg szakell6tiisa tekintet6ben
pozitiv a szakelli./titst v6gzo int6zm6ny szinvonala, tekintve, hogy egy rij t6gas
vil6gos 6piiletben helyezkedik el, zsirfolts6g nincs. Itt keriil ell6tilsra a kozponti
orvosi iigyelet is.
Hifirinya, hogy a telepiil6s lak6inak busszal tcirt6no kdzleked6se koriilm6nyes
Balatonalm6diba. Ugyanakkor Lit6r telepi.il6s Balatonalm6di Kist6rs6ghez
tartozik.



Veszpr6m, Csolnoky Ferenc korhazban mtikrid6 szakelliit6s tekintet6ben lakoss6gra
n6,zve pozitiv, hogy tdmegkozleked6ssel Veszprdm k<innyen megkcizelithetri. A
lakossrlg nagy rflsze Veszpr6mben tanul, 6s dolgozik, tov6bb6 amennyiben
esetlegesen egy szakrendel6se orvoshi6ny mutatkozik, az Veszpr6mben
k<innyebben p6tolhat6.
Fentiek alaplina Hum6n Ert6kek Bizotts6ga javasolja Lit6r Krizs6g dnkorm6nyzat
k6pvisel6testiilet6nek, hogy a pbrhnzamos ell6trls megsztintet6se miatt Veszpr6m
Csolnoky Ferenc Korh6zban t<irt6n6 j6r6beteg szakellilt6st kiv6nja ig6nybe venni a
teleptil6s reszerol.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: azonnali
Felel6s: Auerbach J6nos bizottsig elndke

A Hum6n Ert6kek Bizottsrlga nyilt i.il6s6n egy6b hozzdsz6lits, 6szrev6tel nem hangzott el, a
Bizotts6g Elnoke az iil6st 15.30 6rakorbezirta.

K.m.f.

2z >J
Auerbach J6nos

Hum6n Ert6kek Bizotts6g6nak Elnrike

fl,tlh A-1"/
Heffler GAborn6

Hum6n Ert6kek BizottsSgrinak tagja



Lit6r Kiizs6g 6nkorm:in yzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizottsfga

IELENLETI iV

a 2018. szeptember 26-5n tartott nyilt iil6sen megielentekr6l

A/Auerbach J6nos elnok

B6di J6nos bizotts6gi tag

Heffler G6born6 bizotts6gi tag

Luk6ts G6bor Akos bizottsdgi tag

Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6gi tag

Rokalyn6 Csizmadia Margit bizotts6gi tag

Ujv6ri Attil6n6 bizotts6gi tag

Meehivottak:

Szedl6k Attila

Bencze Eva

S6rdi J6nosn6

polgiirmester
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