
Lit6r Ktizs6g Onkormi npata
Hum6n Ert6kek Bizottsiga

Elniik6t6l

MEGUiV6

Tt$6koztatom, hogy Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzatinak Humin Ert6kek Bizottsriga
2018. december l2-6n (szerdin) 14,30 6rakor bizottsiigi tildst tart, melyre tisztelettel
meghivom.

Megj elen6s6re felt6tlen sziimitok !

Az fllds helye: Lit6r Kozseghilza taniicsterme

Napirendi javaslat:

1.) Szocirilis c6lf tizifa timogatfs k6relmek elbirril{sa

2.) Szeretettel iinnepeljiink egytitt, adominyoz{s r6,szorul6 lit6ri csak[doknak

3.) 2019. I. f6l6vi munkaterv6nek megtirgyalisa

Litdr, 2018. december 6.

Auerbach J6nos sk
Hum6n Ert6kek Bizottsiig6nak
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Lit6r Kiizs6g 6nkorm:inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizottsriga

JELENLf TI iV

a 2018. december 12-6n tartott nyilt iil6sen megielentekr6l

,*

a.4'lu ql,tvJ

Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6gi tag

Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsrigi tag

Ujvrid ettitane bizottsdgi tag

elndk

bizotts6gi tag

bizotts6gi tag

bizottsagi tag

polgrirmester

jegyzo

ig.vez.f6tan6csos

Auerbach Jiinos

B6di JrlLnos

Heffler Gdbom6

Lukdts G6bor Akos

Meehivottak:

Szedlak Attila

Bencze Eva

Srirdi J6.nosn6
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2019. IANUAR 16. (SZERDA) 14,00 ORA

- Tiizifa pfilyinatokra benyrijtott k6relmek elbir6l6sa

2019. FEBRU{R 20. (SZERDA) 14,00 6nA
u7

2019. MARCIaS 27. (SZERDA) 14,00 ORA

2019. ilpruus 24. (szERDA) t4,oo 6n l
- Szem6lyes gondoskodis k0r6be tartozl szociilis etl6trflsok t6rit6si dija
- Tetepiil6si l0rt6ktir Bizottsig beszimol6ja a 2018. 6vi munk{jrflr6t

2019. uirus 22. (szERDA) 14,00 6n q

- Balatonalmfdi Csaliid- 6s Gyermeki6l6ti Ktizpont 6s Szociilis Szolgilat
szakmai beszimol6ja

- Beszimol6 a Bendola Csalidsegftd 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat
tev6kenys6g616l

- Beszimol6 a Gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatok ellitisirril
- XVIV. Mogyor6si Napok

2A18. ruXruS 26. (SZERDA) 14,00 On n

- Humin Ert6kek Bizottsrlginak 2019. II. f6t6vi munkaterv6nek megvitatrlsa
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K6sziilt Lit& Kdzs6g 6nkormrinyzata Humin 6rt6kek Bizotts6ganak 2018. decernber l2-6n
14.30 6rakor tartott nyilv6nos iil6sdr<il.

1!g.,1!!!$,!S!E: Lit6r dnkormrinyzat tanecsterme

Jelen vannak: Auerbach J6nos bizotts6g eln6ke
Heffler G6born6 bizottsigi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsrlgi tag
UjviLri Attil6n6 bizotts6gi tag

Meghivottak: Bencze 6va jegyzo
Sardi Jrinosn6 ig.vezet6 f6tanilcsos

Auerbach Jrinos, a bizotts6g eln<ike kdsz6ntdtte a Humiin Ert6kek Bizottsiga ii16s6n
megjelenteket. Az iil6st 14.30 6rakor megnftotta.
Megrillapitotta, hogy a bizotts6gi tagok kriziil 4 f6 jelen van, B6di Janos, Lukdts Gdbor Akos,
Kert6szn6 K6rpriti Katalin bizotts6gr tag egy6b elfoglaltsdg miatt tdvolmarad6st jelentett be.

Jegyz<ikrin1ru hitelesit6nek felkdrte Heffl er G6bomd bizous6gi tagot.

Az lis javasolt napirendje:

1.) Szociilis c6hi tiizifa tdmogat6s k6relmek elbirilisa
2,) Szeretettel iinnepeljiink egyiitt adom6nyoz6s riszorul6 lit6ri csal6doknak
3.) 2018. I. f6l6vi munkaterv6nek megtirgralisa

A Bizottsdg tdgjai 4 igen szavazattal elfogadtdk a napirendi javaslatot.



Napirend tirgyalisa

1.) Szocir{lis c6hi tffzifa timogatds k6relmek elbirdldsa

Auerbach Jdnos bizofts6g elniike:
(Irdsos el6terj esztds a jegyzdkbnyv melld kletdt kdpezi. )

Elmondtq hogy a novemberi iil6sen eldtint<itt6k az elveket, mely szerint egys6gesen minden
ig€nylo 2 m3 tizifit kap, tovribb6 plusz egy m3 szociillis c6l[ trizif6t kapnak azok az ig6nyl6k,
akiknek az egy f6re jut6 j6vedelmiiLk 50.000,-Ft alatti, vagy kiskoru gyermeket nevelnek, illetve
id<is, beteg szemdlyt 6polnak.
A mai napig rijabb 4 szem6ly nyrijtotta be k6relm6t.

1/1. A Bizotts6g megt6rgyalta Kaiser Mrirtonn6 Lit6r, Tancsics M. u. 12. sziim alatti lakos
k6relm6t 6s 4 igen szayazattal - a jegyz<ikcinyvhriz mell6kletk6nt csatolt HEB hathrozatival -
2 m3 szoci6lis c6hi tr.izifa kisz6lliteset 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata Hum6n lirt6kek Bizottsfginak
100/2018.(xII.12.) Hf,B hathrozata':

Lit6r K6zs6g Onkormdnyzata HumdLn Ert6kek Bizottsdga Kaiser M6rtonn6
Lit6r, T6ncsics M. u. 12. szrim alatti lakos r6sz6re 2 m3 szoci6lis celu tld,zifa
kiszrillitris6t 6llapitotta meg.
A Humiin 6rt6kek Bizotts 6ga megbizta a Bizotts6g elndk6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2018. december
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elndke

1/2. A Bizottsitg megt6rgyalta Csrikriny Imr6n6 Lit6r, D6zsa Gy.n.76lA. sz6m alatti lakos
k6relm6t 6s 4 igen szavazaltal - a jegyz6k<inyvhctz mell6kletkdnt csatolt HEB hatiirozatiival -
2 m3 szocidlis celu tr.izifa kiszallitris6t rillapitotta meg.

Lit6r Kiizs69 Onkorrn6nyzata Humfn f rt6kek Bizotts6g6nak
101/2018.(X[.f 2.) HEB hatirozataz

Lit6r K6zs6g dnkormriLnyzata Humdn Ert6kek Bizotts6ga Csrlkdny Imr6n6
Liter, D6zsa Gy. tt.76lA. szrim alatti lakos r6sz6re 2 m3 szoci6lis c6lf trizifa
kisz6llit6s6t 6llapitotta meg.
A Human 6rt6kek Bizotts 6ga megbizta a Bizottsiig elnrikdt a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatriridti: 201 8. december
Felel6s: Auerbach Jiinos bizottsiig elncike

1/3. G<ir6g Ferenc Lit6r, Huba u. 8. sz6m alatti lakos szint6n benyujtotta kerelm6t. Nyugdij6nak
<isszege meghaladja a rendeletben meghatiirozott <isszeget, de a 14/2O18.(X.24.) szdrni
Onkormanyzati rendelet, mely a term6szetben nyrljtott szoci6lis c6lt trizifa t6mogatiis



jogosults6gi felt6teleirol sz6l, rigy rendelkezik, hogy rend6ri, szoci6lis gondoz6i vagy
Csal6dsegit6 Szolg6lat jelz6se eset6n is nytjthat6 trimogatris olyan rendkiviili, siirg6s sziiksdg
esetben, amikor az akerclmezl, vagy csakidja 6letk6riilm6nyeit veszdlyezteti.
Fentiek alapj rin a Csaliidsegit6 Szolgiilat szakmai vezet6je elk6szitette ajavaslat6t, mely szerint
G<ir6g Ferenc eg6szs6gi 6llapota, - mozg5s6ban korl tozott 6s miutiin egyszem6lyes h6ztart6st
vezet, indokolttii teszi kerelm6t.
A Bizotts6g megtirgyalta G6r<ig Ferenc Lit6r, Huba u.8.. sz6m alatti lakos k6relm6t 6s 4 igen
szavazattal - a jegyz6krinyvhdz mell6ktetk6nt csatolt HEB hat6rozat6v al - 2 m3 szoci6lis c6lu
trizifa kiszrillit6srit iillapitotta meg.

Lit6r Kdzs6g dnkorminyzata llumfn lirt6kek Bizottsiginak
102/2018.(XII.12.) IIEB hathrozataz

Liter K6zs6g Onkormilnyzata Hum6n 6rt6kek Bizotts6ga G6r6g Ferenc Lit6r,
Huba u. 8. sz6m alatti lakos r6sz6re 2 m3 szociiilis c6l[ tiizifa kiszrillit6s6t
6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottshga megbizla a Bizotts6g elndk6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatarid6: 201 8. december
Felel6s: Auerbach J6nos bizottsiig elndke

714. Meiczinger L6sz16 Mih6lyn6 Litdr, Bem u. 1 1. sziim alatti lakos is benyrijtotta k6relm6t a
szoci6lis c6l[ tiizififua vonatkoz6an. NyugdijAnak 6sszege szint6n meghaladja a rendeletben
meghat6rozott dsszeget, de ebben az esetben is, figyelemmel a 1412018.(X.24.) szrimi
dnkorminyzati rendeletre, mely a term6szetben nyrijtott szoci6lis c6lu tiizifa t6mogat6s
jogosultsiigi felt6teleir6l sz6l, a Csal6dsegit<i Szolg6lat megtette jelz6s6t.

Szalai Attila szakmai vezet6javaslata szerint ig6nyl<i a Bem utca 1 l. sz. alatti ingatlanban Llnya
halal6t k6vet6en szivessdgi lak6shasznril6k6nt 61, jogi megalapozotts6ga a tart6zkodiisnak
nincs. A tragikus esan6ny ut6n megviltozott viszonya volt vej6vel. E miatt 6t kellett alakitania
a flird6szob6t, melynek k<iltsdge jelent6sen meglerhelte. Fentiek indokoltt6 teszik k6relm6t.
A Bizottsiig megt6rgyalta Meiczinger L6szl6 Mih6lyn6 Lit6r, Bem u.1 1 . szdm alatti lakos
kerelm6t 6s 4 igen szayazattal - a jegyz6k<inyvh<iz mell6kletkdnt csatolt HEB hat6rozatiival -
2 m3 szociiilis c6lti tiizifa kisz6llitris6t rillap(totta meg.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata Humin f rt6kek Bizottsiginak
103/2018.(XII.12.) HEB hztfrozat^i

Lit6r K6zs6g dnkorm6nyzata Hum6n Ert6kek Bizottsiiga Meiczinger Liiszl6
Mihrilyn6 Lit6r, Bem u. 11. sz6m alatti lakos rdsz1re 2 m3 szoci6lis c6l[ ttzifa
kisz6llit6s6t 6llapitotta meg.
A Humrin Ert6kek Bizottsiga megbizta a Bizottsig elndk6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatiirid6: 201 8. december
Felelos: Auerbach J6nos bizottsrig elntike



2.) Szeretettel iinnepeliiink ewiitt. adominvoz6s riszorul6 csalidoknak

Auerbach J6nos bizottsis elniike:
Mint minden €vben, az id6n is szeretnd az 6nkormii.nlzat a r6szorul6 csal6dokat trLrnogatni a

falukar6csonyon, a szeretetvend6gs6gen dsszegyrilt adom6nyb6l. A Szoci6lis kerekasztal
iil6s6n mrir sz6 volt arr6l, hogy kik legyenek ezek a csakidok. N6gy csal6dr6l van sz6, kdzdttiik
keriilhet felosztasra a befolyt dsszeg annak fiiggv6ny6ben, hogy mennyi pdnz gyiilik 6ssze.

Ha 80.000.-Ft felett gyiilik 6ssze az adomitury, akkor n6gy fel6 lehet osztani a penzt. Az
adomany 6tad6siira december 24-6n keriil sor.

Tov6bbrl k6t db ajrind6kcsomag is felajiinl6sra keriilt dr. Szab6 Attila r6sz6r6l, melyrol szint6n
a Szociilis kerekasztal 0l6s6n d6nt6s sztiletett.
Megk6rdezte a Humrln Eft6kek Bizotts6gAnak tagiait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
tov6bbi k6rd6s, hozzisz6lis vare.

Miutan nem volt ti)bb 
'szrevitel, 

javaslat, a bizottsdg afalukardcsonyon a szeretetvendigsdgen
dsszeg,t lt adomany kiosztasdban rdszesiil1k is az ajanddkcsomag felajdnldst tudomdsul vette.

3.) 2018. L f6l6v munkaterv6@liIg@

-

(lrdsos el6terjesztds a j egtzdknnyv melli kletdt kdpezi.)

Auerbach Jinos bizottsis elniike:
Trij6koztatta a Bizotts6g tagiait Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete Humrin
Ert6kek Bizotts6 ginak 2019. els6 f6l6vi iil6seinek id<ipontjar6l 6s munkatervdr6l.

Megkerdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozz6sz6l6s van-e.

A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzitsz6lis nern hangzott el.

A Humrin Ert6kek Bizotts6 ga 4 iger. szavazaltal elfogadiisra javasolta az al6bbi hatii(ozatot:

Lit6r Ktizs69 dnkorm:inyzata Humin 6rt6kek Bizottsrigrinak
104/2018.(XII.12.) Hf B hatirozataz

Liter Kdzs6g dnkorm6nyzata Humrin Ert6kek Bizotts6ga elfogadta Lit6r Kdzs6g
dnkormiinyzata K6pvisel6tesdilete Hum6n Ert6kek Bizottsig6nak 2019. I. f6l6vi
iildseinek id6pontjrit ds munkaterv6nek tervezet6t.

HatrlLridri: Azonnal
Felel6s: Auerbach Jii.nos bizottsrlg elncike

A Humin 6rt6kek Bizottsiga nllt iil6s6n egytb hozzitszbl6s, 6szrev6tel nern hangzott el, a
Bizotts6g Elndke az iil6st 15.30 6rakor bezrirta.

A./A/ --eh -" n! l( Y&<r. Lbtv^,
Heffler Ghbom6Auerbach Jdnos

Humiin Ert6kek Bizottsiganak Elncike Humrin Ert6kek Bizottsrlganak tagia

''.)
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