
Lit6r Kiizs6g Onkormi nyzata
Hum6n Ert6kek Bizottsfga

Elntik6t6l

MEGUiV6

Tijlkoztatom, hogy Litdr Kcizs6g dnkorm6nyzatinak Humin Ert6kek Bizottsiga
2019. januir l6-in (szerd6n) 14,00 6rakor bizottsrlgi iil6st tart, melyre tisztelettel
meghivom.

Megj el en6s6re felt6tlen sz6mitok !

Az iil6s helye: Lit6r Kozsdghfua tan6csterme

Napirendi javaslat:

1.) Szociilis c6lt[ tiizifa timogatis k6relmek elbirilisa

2.) T6li rezsicsiikkent6ssel kapcsolatos t6j6koztatis

3.) Pi.Jyitzat kiir6sa szociilis b6rlakisokra

4.) Ertl Priln6 Miivel6d6s i Hiz 6s Kiinyvti r 2019. 6vi rendezv6nytervezete
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JEGYZ6K6NYV

K6sziilt Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata Humiin Ert6kek Bizotts6g6nak 2O19. jantir 16-rin 14.00
6rakor tartott nyilvinos iil6s6r6l.

Az iil6s helve: Lit61 6nkormdnyzal tanAcsterme

Jelen vannak: Auerbach Jrinos bizottsilg eln<ike
Heffler G6bom6 bizottsSgi tag
Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6gi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizotts6gi tag
Ujviri Attilan6 bizotts6gi tag

Meghivottak: Bencze Eva jegyzo
Sardi J6nosn6 ig.vezelo f6tan6csos
Lugossy Zsuzsa mrivel6d6sszervez6

Auerbach J6nos, a bizottsrig elndke kdsz6nt6tte a Humdn Ert6kek Bizottsdga iil6s6n
megjelenteket. Az iil6st 14.00 6rakor megnyitotta.
Meg6llapitotta, hogy a bizottsiigi tagok kdziil 5 f6 jelen van, B6di Jdnos, Luk6ts G5bor Akos,
egy6b elfoglaltsrlg miatt tiivolmarad6st jelentett be.

Jegyz<ikdnyv hitelesit6nek felk6rte Heffler Giibom6 bizottsiigi tagot.
K6rte, hogy a napirendi pontok tiirgyaliisakor a 4. szilmri napirend megvitat6sa keriilj6n els6
helyre.

Az iilis javasolt napirendje:

l.) Szocirilis c6hi tiizifa tdmogatris k6relmek elbiri}isa
2.) T6li rezsicstikkent6ssel kapcsolatos t6j6koztat6s
3.) Pilydzat kiir6sa szociilis b6rlakrisokra
4.) Ertl Piln6 Mfivet6d6si Hriz 6s Kiinyvtd r 2019. 6vi rendezv6nytervezete

A Bizottstig tagjai 5 igen szdvazattal efogadtdk a napirendi javaslatot.



Napirend tdrgyalisa

1.) Ertl Priln6 Miivel6d6siH{z 6s Kiinyvtir 2Ol9.6vi rendezv6nytervezete

A.uerbach Jinos bizottsie elniike:
(lrdsos el1terjesztds a jegtzrikany melldkletdt kdpezi.)

Szeretettel k<iszrint<itte a megjelent mtivel6d6sszervezot, Lugossy Zsuzsfut. K6rte Bencze Eva
j e gy z6 as szonyt, trij dkoztas sa a j elenl 6voket.

Bencze Eva iewz6:
Elmondta, hogy a rendezv6nyn aptdr tervezetnek van egy kolts6gkalkul6ci6j a is. A tavalyi 6vben
a kiemelt 6llami iinnepek kolts6gvet6se 400 eFt volt, ez az idei 6vben is marad. Az egyeb
rendezv6nyekre 600 eFt lett betervezve, mig aFaszobrisz sympozium megrendez6se 400 eFt-
ba kertilne. Term6szetesen ezek az risszegek m6g pontosit6sra keriilnek. Nagysrlgrendben
viszont l6that6,hogy az idei 6vben magasabb, mint a 2018-as 6vben volt a krilts6gvet6s tervezet,
ez 2019.6vben 1090 eFt,lenne. A Mogyor6si Napok rendezv6nysorozat kolts6gvet6se kiilon
keriil majd meghatirozhsra, ennek fedezete tcibb tdtelbol ad6dik cissze. Pilyazat van
folyamatban, ennek m6g nem tudjuk az eredmlnydt. J6 lenne szponzorokat is tal6lni, 6s
amennyiben sztiks6ges, rigy az <inkorminyzat kieg6sziti a rendelkezdsre 6116 keretet. El6zetes
egyeztet6sek alapj6n az idei 6vben a t<ibb, kicsi program helyett egy nagyobb ivri, magasabb
szinvonahi rendezvdny lenne. Ebb6l ad6d6an az esti ziir6 koncert is egy n6pszeni fell6povel
keriilne megrendez6sre.

Heffler Giborn6 bizotts6s taeia:
A B6di M6ria Magdolna megemldkez6s idoponda 6prilis l3-a, ezt m6r pontositani lehet a
tervezetben.

Bencze Eva iegvz6:
A m6rcius l5-i iinnepi megeml6kez6ssel kapcsolatban elmondta, hogy atavalyi 6vben inditott
Toborz6 tura sikeres volt, ism6t fel kellene venni a kapcsolatot Fekete Tam6ssal, mint a
Teleptil6si Ert6kt6r Bizottsilg elnrik6vel, folytat6dik -" * iden is a tura. Tov6bb6 meg kellene
keresni a t6rsk<izs6geket is, id6n is lenn6nek-e partnerek a tura lebonyolit6s6ban. Szint6n
j6lsikeriilt kezdem6nyez6s volt a rendhagy6 trirt6nelem 6ra, j6 lenne, ha ez is folytat6dna az
idei 6vben is.

Rokalyn6 Csizmadia Mareit bizottsie tasia:
Az Anyrlk napi rendezvennyel kapcsolatban javasolta, hogy ne legyen kiilon rendezvlny. Az
6vodai csoportok rigy is k6sztilnek a kciszcint6sre, a mrisort eloadhatn6k a Mtivel6ddsihinban
is. Az id6sek klubjrinak tagjai lehetndnek a vend6glit6k, hiszen sokuknak nem lakik itt
gyermeke, unok6ja, akik felkoszonten6k. K6sziilhetn6nek stitem6nnyel, a gyerekek pedig adn6k
a mrisort, esetleg apr6 aj6nd6kot. Nyitott6 kellene tenni a rendezv6nyt, hogy minden olyan
telepiil6si.inktin 616 ddesanya, nagymama, 6rdeklod6, aki szeretne, r6szl vehes.r, ruitu.
Javasolta arendezvdny idopontjrit m6jus 7. napratenni.
Pozitivnak tarlja a Madarak 6s F6k napJa rendezvlnyt Javasolta felvenni a kapcsolatot Balogh
Lhszl6erd1sz-pedag6gussal, aki munk6ja sor6n nagyon j6l ismeri a termlszetet, a teleptil6s-n
61, 6s sokat tudna segiteni a program lebonyolit6silban. Az illtalinos iskola is bekapcsolddhatna,
hiszen elnyerte az 6t<OtSt<OLA cimet.



Nagyon j6 <itletnek tartotta a Magyar n6pmese napjrlt megtartani, de v6lem6nye szerint a
szeptember 28-i d6tumot 27. napra kellene m6dositani, ez egy p6nteki nap lenne. Javasolta
kdrj6k fel Di6szegi Imoliit, mint mes6lot. Elmondta, hogy az 6vodihan, m5r t<ibb alkalommal
mes6lt, minden alkalommal nagy sikert aratott.

Bencze Eva iegyz6:
Kezdem6nyezi a rendezv6nyek koz6 felvenni februir l6-ra a Nemesg<irzsonyi Boll6rverseny
6s Fesztiv6l rendezvenyt, azdrt is, mert az idei 6vben Lit6r telepiil6s kiemelt szerepet kap,
lehet6s6g nyilik a telepi.ilds bemutatiisiira. A verseny cdlja a vid6ki 6rt6kek, hagyomiinyok, a
falusi szokiisok 6s gasztron6miai hagyom6nyok bemutat6sa, a vid6m v6s6ri forgatagok
kultur6jrlnak irjj66leszt6se, a Hungarikumok n6pszerfisit6se, megismertetdse. Enn6l az
esem6nyn6l szint6n javasolta felvenni a kapcsolatot Fekete Tam6ssal, mint az Ertlktir
Bizottsig elnrik6vel. A Lit6ri Zoldhg T6cegytittes szerepel a rendezv6nyen mrisorral.
Gondolkodni kellene m6g, 6s tov6bbi ritletek kellenek, hogy min6l l6tvrlnyosabb legyen a
vend6 gek fo gad6s 6ra, kiniiits ir a ki al akitott hel yszin.

Auerbach Jinos bizottsis elniike:
Elmondta, ho gy el6gnek gondo lj a a Lit6i Zdldilg fel I 6p6s6t.
A m6sik dolog, egyeztetett a k<inyl,t6r vezetojevel is, j6 lenne a krinyvt6rt6mogatiissal
kapcsolatban inform6ci6t cser6lni.

Bencze Eva iegyz6:
Tflj5koztatta a megjelenteket a konyvtrir t6mogat6s6val kapcsolatban. A Pann6nia Konyvt6r,
mint a Kelet-Balatoni Kist6rs6g Konyvt6ri Szolgrlltat6 Rendszerkrizponti krinyvtara v€,gziLitdr
ktinyvt6ri ell6trls6t. Veltik vagl.unk szerz6d6sben, 6k v6gzik a kdnyvtariillom6ny gyarapitirsitt,
itt lehet leig6nyelni kiikinbiiz6 rendezv6nyek lebonyolitirsirhoz kapcsol6d6 t6mogat6sokat.
Javasolta felvenni a kapcsolatot Kir6lyszentistv6n teleptil6sen Di6szegi Imol6val, aki nagyon
j6l mtiktidteti a rendszert Kir6lyszentistvrin krinfidr6nak vonatkozisdban.

Kert6szn6 K6rpiti Katalin bizottsie taeia:
A mijusi programokkal kapcsolatban mondta el v6lem6ny6t. Javasolta, hogy a m6jus 15-i Allat
6s ntiv6nyszeretet vil6gnapja, Jittszohizzal egybekritve, a m6jus 19- napjira meghirdetett
Madarak 6s F6k napja, valamint a miijus 25-i Gyereknapi bolhapiac keriiljon <isszevon6sra, 6s
egy napon lebonyolit6sra.

Lugossv Zsuzsa miivel6d6sszervez6 :

Elmondta, hogy v6lem6nye szerint a Mogyor6si Napokat c6lszeni lenne 6thelyezniegy korrlbbi
id6pontra, mert jriliusban m6r a kcirnydken nagyban zajlanak a kiilcinbcizo esem6nyek,
fesztiv6lok, rendezv6nyek, ezert lehet, hogy nem akkora az erdekl6d6s egy litdri programirdnt.
A tervezetben jrinius 15. napja szerepel, rigy gondolja, hogy ez az iskolaev leziris5t k<jveto
h6tv6ge alkalmasabb lenne. A Di6szegi Vilmos szi.ilet6s6nek 6vfordul6ja alkalmrib 6l tervezett
program vonatkozdsiiban drintscin a K6pvisel6-testiilet.

Bencze Eva iewz6:
Ismertette, hogy az idei 6vben lesz aZold{ry60 6ves. Jrinius 28-invirhatoana petofi Szinhaz
Veszpr6mben ad otthont a Gitla mrisornak, majd 29-6n a lit6ri Kozpark. A Senior N6pt6nc
Talfikoz6 els6 napj6n az erkezo vend6geknek bemutat6sra keriil a krirny6k, a miisodik ,upon
lesz a g6la. A harmadik napon pedig a teleptilds orsz6gos mrieml6kvfdelem alatt 6116
templom6ban lenne egy koncert, melyre meghiv6st kapniinak vend6geink, 6s telepiil6siink
lak6i.



Auerbach Jrinos bizottsis elniike:
Tilmogatta a fotogr6fia napja rendezv6nytervezetet. elmondta, hogy javasolja ezzel
kapcsolatban felkeresni Simon Tibort, a Teleptil6si Ert6kt6r Bizotts6g tagtritt, akinek hatalmas
mennyis6gti fot6anyag rill rendelkez6s6re. Ennek egyik r6sze gyiijtdtt anyag, a r6gi Lit6r
ttirt6net6t mes6li el, a m6sik r6sze pedig mdr az iitalak6szitett fot6kb6l 6ll, melyek bemutatj6k
int6zm6nyeink 6let6t, rendezv6nyeinket, civil szervezetek programj ait.

Bencze liva iewz6:
Javasolta Stgondol6sra a kar6csonyi programsorozatot is, t<ibb jelz6s erkezett az id6pontokra
vonatkoz6an, illetve az adventi gyertyagyt4t6ssal kapcsolatban is.

Kert6szn6 Kirpiti Katalin bizottsis taeia:
Elmondta, azt gondolja, lehet, a decemberi programokra vonatkoz6an mdr az rij K6pvisel6-
testtiletnek kellene drinteni.

Auerbach J6nos bizoftsis elniike:
O is t6mogatta a javaslatot, mely szerint a decemberi h6napra tervezett rendezv6ny ekrbl min az
rij onnan fel6l16 K6pvisel6-testtilet dontson.

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

A napirendi pontra vonatkoz6 tribb k6rd6s,hozzilszol6s nem hangzott el, igy k6rte a dont6st.

A Bizottsdg megtdrgyalta a napirendi pontot, ,!s 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta;

Lit6r Kiizs6g Onkormin y zata Hum6n Ert6kek Bizottsigr[ nak I /2019. (I. I 6.)
HBB hatirozata:

Lit6r K<izs6g dnkorm inyzata Hum6n Ert6kek Bizottsriga elfogad6sra
javasolja a K6pviselo-testi.ilet fele az Ertl P6ln6 Mtivelod6si Hitz 6s
Kdnyvtrir 2019. 6vi rendezvenSrtervezet6t, - a megt6rgyalt m6dositilsi
javaslatok figyelembev6tel6vel - melynek krilts6gvet6se a kiemelt 6llami
iinnepek tekintet6ben: 400 eFt,,egy6b rendezvenyek: 600 eFt, a Faszobrfsz
sympozium 400 eFt. Ennek megfeleloen2}lg.6vben a kolts6gvet6s brutt6
1.800 000,-Ft, a Mogyor6si napok krilts6gvet6se n6lktil.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbiztaa Bizottsrig elnok6t a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Felel6s: Auerbach Jiinos bizottsrig elnoke
Hat6rid6: azonnali

2.) Szocirilis c6lf tiizifa timogatfs k6relmek elbirrilfsa

Auerbach J6nos bizottsis elniike:
Titllkoztatta a megjelenteket, hogy a tavalyi 6vben, az elnyertT3 m3 szoci6lis cdlitiizifihol 54
m'keriilt kioszt6sra. D<inteni kellene amegmaradt 19 m3 tiizifakioszt6srir6l. Al4/201g.(X.24.)
szirmi Onkormiinyzati rendelet, mely a term6szetben nyrijtott szoci6lis celu tizifatrlmogat6s
jogosultsrigi felt6teleir 6l szol, rigy rendelkezik, hogy a k6ieimek et2019.janu6r 14. napj6ig lehet
benyrijtani. A megadott idopontig rijabb 17 k6relem erkezett be. Ebbrjl 13 kdrelmezo mir



decemberben kapott trimogat6st, tov6bbi 4 fo pedig rij k6relmezo. Javasolja, hogy minden
igdnylo., aki decemberben m6r kapott 2 m3, illetve 3 m3 tizifit, most egys6gesen I m3 tizifet
kapjon. Az rij ig6nyl6k pedig egysdgesen 1,5 m3 szoci6lis celutiizifilkapjanak.

A bizottsdg tagjai eg,,hangulag tdmogatjdk a javaslatot.

2/1. A Bizottsilg megt6rgyalta D6nes S6ndor Csaba Lit6r, Bajcsy-2s.u.39. sz6m alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzokrinyvhoz mell6kletk6nt csatolt HEB hat6rozatdval -
1 m3 szoci6lis c6hi tizifakisz6llitSs6t 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
2 I 2019 .(I.16.) HEB hatir ozata:

Lit6r Kcizs6g 6nkorm6n y zata Humrln Ert6kek Bizottsiga D 6nes S 6ndor C s aba
Lit6r, Bajcsy-2s.u.39. szitm alatti lakos reszere I m3 szoci6lis c6hi tinifa
kisz6llit6s6t 6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnrik6t a szi.iks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatarido: 2019.janu6r
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

2/2. A Bizotts6g megt6rgyalta Bakonyi Gdzin| Lit6r, Tilncsics M.u.15. szhm alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzlkrinyvhriz melldkletk6nt csatolt HEB hat6r ozatilval -
1 m3 szociSlis c6hi tizifakisz6llitdsrit 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs 6 g Onkormr{n y zata H u m6n E rt6kek Bizotts ri g6n ak
3 12019.(1.16.) HEB hat6r ozata:

Lit6r K<izs6g Onkormdnyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga Bakonyi Gdzind
Lit6r, T6ncsics M.u.15. szilm alatti lakos reszlre I m3 szocirilis c6hi tiizifa
kisz6llit6srlt rillapitotta meg.
A Humiin Ert6kek Bizottshga megbizta a Bizottsig eln<ik6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatririd6: 2019. december
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts6g elndke

2/3. A Bizotts6g megtrlrgyalta Petres Gabriella Litdr, Fo u.3. sz6m alatti lakos kdrelmdt 6s 5
igen szavazattal - a jegyzokitnyvhciz mell6kletk6nt csatolt HEB hatrirozatirval- 1 m3 szoci6lis
c6hi ttizi fa ki sz6l I itrls6t iil I apitotta me g.

Lit6r Kiizs6g dntormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
4 12019.(1.16.) HEB hat6r ozata:

Lit6r Kcizseg dnkorminyzata Humin Ert6kek Bizottsilga Petres Gabriella
Lit6r, F6 u.3. sz6m alatti lakos rdszere I m3 szocirilis c6hi tizifakisz6llitrlsrit
6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottsirga megbizta a Bizottsilg eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.



Hatririd6: 2019.januiir
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elnrike

214. A Bizotts6g megllrgyalta Hajdir Csaba Lit6r, Tiincsics M.u.13. szitm alatti lakos k6relm6t
6s 5 igen szavazattal - a jegyzokdnyvhciz melldkletk6nt csatolt HEB hat6rozatilal - I m3
szo ci 6l is celu tiizifa ki sz6l I it6s6t 6l lapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata Humin Ert6kek Bizoffsiginak
5 I 2019.(1.16.) HEB hatir ozata:

Lit6r Kozs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga Hajdri Csaba Lit6r,
T6ncsics M.u.13. szitm alatti lakos reszere I m3 szociillis cel:0 tiu;ifa
kisziilitirsitt 6l lapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottsirya megbizta a Bizottsiig elnok6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 2019.janu6r
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

2/5. A Bizotts6g megt6rgyalta Prevics Lilszlo Lit6r, Bem J.u.l. sz6m alatti lakos k6relm6t 6s 5
igen szavazattal - a jegyzlkonyvhdz mell6kletk6nt csatolt HEB hatarozatilal- I m3 szoci6lis
celu ttizifa kisz6llit6s6t dllapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
6 I 2019 .(1.16.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<izs6g dnkormrlnyzata Humrin Ert6kek Bizottsiiga Prevics Lirszlo Liter,
Bem J.u.l. szim alatti lakos rdszere I m3 szocirilis c6hi tizifakiszdllitdsfut
rillapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatririd6: 2019.januiir
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke

2/6. A Bizotts6g megtSrgyalta Ad6m Ldszlo Lit6r, Arp6d u.1. szitm alatti lakos k6relm6t 6s 5
igen szavazattal - a jegyzSkonyvhriz mell6kletk6nt csatolt HEB hat6r ozatbval - I m3 szoci6lis
celu ttizifa kisz6llf t6s6t 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs6 g Onkormin y zata Humin E rt6kek Bizotts 6 g6nak
7 I 2019.(1.16.) HEB hathr ozata:

I,it6r K<izs6g dnkorm inyzata Hum6n Ert6kek BizottsilgaAoam Liszlo Lit6r,
Arp6d u.l. sz6m alatti lakos rdszere I m3 szoci6lis c6lf tizifa kiszrillft6srit
6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnrik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatiiridrl : 2019.j anu6r
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts6g elncike



217. A Bizottstig megtrirgyalta Varga M6rta Lit6r, D6zsa Gy.u.65. szilm alatti lakos k6relm6t 6s
5 igen szavazattal - a jegyzokcinyvhoz mell6kletkdnt csatolt HEB hat5ro zatilal- 1 m3 szoci6lis
celt tiizifa kisz6llitris6t 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata Humf n Ert6kek Bizottsigfnak
S/20 I 9.(I. I 6.) HEB hatir ozata:

Lit6r Ktizs6g dnkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga Varga M6rta Lit6r,
D6zsa Gy.u.65. szdm alatti lakos r6sz6re 1 m3 szociiilis celutizifakisz6llit6s:it
6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizottsiig elnrik6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatrirido: 2019.janu6r
Felel6s: Auerbach Jiinos bizotts6g elndke

218. A Bizotts6g megiirgyalta Brenner Imre Lit6r, Tilncsics M.u.27. szhm alattilakos k6relm6t
6s 5 igen szavazattal - a jegyzokdnyvhriz mell6kletk6nt csatolt HEB hatarozatilal - 1 m3
szoci6lis c6hi trizifa kiszrlllit6s6t iillapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g Onl<ormin yzata Hum6n E rt6kek Bizottsiginak
9 I 2019 .(1.16.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<izs6g dnkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizottsiiga Brenner Imre Lit6r,
T6ncsics M.u.27. szitm alatti lakos resz5re I m3 szocirilis celu titzifa
kisz6llit6s6t 6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottshga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 2019.janudr
Felelos: Auerbach Jiinos bizottsrig elncike

219. A Bizottstig megtrirgyalta Juhiisz Zoltinl-it6r, T6ncsics M.u.29 . szdmalatti lakos k6relm6t
6s 5 igen szavazattal - a jegyz6kdnyvhciz mell6kletkdnt csatolt HEB hatrirozatilal - I m3
szocirlli s cel( tizifa ki sz6l I itris6t ril I apitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
10 I 2019.(1.1 6.) HEB hatir ozata:

Lit6r Kcizs6g Onkorminyzata Humin Ert6kek Bizottshga Jthisz ZoltinLiter,
T6ncsics M.u.29. szitm alatti lakos rlszdre 1 m3 szocidlis celu titzifa
ki sz6llitris6t iillapitotta meg.
A Humiin Ert6kek Bizottsiiga megbizta a Bizotts6g eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2019.janudr
Felel6s: Auerbach Jiinos bizotts6g elnOke



2110. A Bizotts6g meglirgyalta M6hl Jozsef Liter, T6ncsics M.u.23. sz6m alatti lakos k6relm6t
6s 5 igen szavazattal - a jegyzokcinyvhciz melldkletkdnt csatolt HEB hatarozatilal - 1 m3
szo c i 6l i s c 6lu tizif a kisziilitis irt 6l I ap ito tt a m e g.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata Humin Ert6kek Bizottsig6nak
lll2}l9.(1.1 6.) HEB hatfrozata:

Lit6r Kozs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizottsriga Mahl J6zsef Liter,
Tdncsics M.u.23. szitm alattr lakos r6,szere 1 m3 szoci6lis cel:0 tiizifa
kiszillitds irt 6l I ap itotta me g.

A Humiin Ert6kek Bizottsiga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2019.januiir
Felelos: Auerbach Jdnos bizottsdg elnrike

2111. A Bizotts6g megt6rgyalta Horv6th Istv6n Lit6r, T6ncsics M.u.l4. szSm alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzokdnyvhriz mell6kletkdnt csatolt HEB hat6rozatdval -
1 m3 szoci6lis c6hi tizifakisz6llftris6t 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkormin y zata Humin E rt6kek Bizoff sigrinak
12 I 2019.(1.1 6.) HEB hatirozata:

Lit6r Kozs6g dnkorm6nyzataHumin Ert6kek Bizottsrlga Horv6th Istv6n Lit6r,
T6ncsics M.u.l4. szitm alatti lakos reszere I m3 szoci6lis c6lfi tirzifa
kisz6llit6srit 6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottsdga megbizta a Bizottsiig elnrik6t a szi.iks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat5rid6: 2019.janu6r
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts6g elncike

2112. A Bizottsig megt6rgyalta Stadinger G6zaLitlr, Arpid u.11 - szimalatti lakos k6relm6t 6s
5 igen szavazattal - a jegyziSkdnyvhriz melldkletk6nt csatolt HEB hat6ro zatilal- 1 m3 szoci6lis
cdliu ttizifa kiszilllit6sit iillapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
13 I 2019.(I.1 6.) HEB hat6r ozata:

I-it6r K<jzs6g dnkorm6nyzataHum6n Ert6kek Bizottsriga Stadinger GezaLitdr,
Arp6d u.l1. sziim alatti lakos rdszlre I m3 szoci6lis c6hi tizifa kisz6llitrlsat
iillapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g eln6k6t a sziiks6ges
int6zked6sek megtetel6re.

Hatrirido: 2019.januiir
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elncike



2/13. A Bizotts6g megt6rgyalta Sekk Zsuzsanna Liter, D6zsa Gy.u.15. szirm alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzokrinyvhdz melldkletk6nt csatolt HEB hat6r ozatlval -
1 m3 szoci6lis c6hi tizifakiszSllitris6t rillapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ginak
14 12019.(1.1 6.) HEB hat{r ozata:

Lit6r Ktjzs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga Sekk Zsuzsanna
Liter, D6zsa Gy.u.15. szim alatti lakos rlszlre 1 m3 szocidlis c6hi tinifa
kiszrillit6s6t 6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottsdga megbizta a Bizottsdg elnok6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatrlrid6 : 20 19 . j anuilr
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g eln<ike

2/14. A Bizotts6g megt6rgyalta Rajhona J6zsef Lit6r, Kund.u.24. szitm alatti lakos k6relm6t 6s
5 igen szavazattal - a jegyzok<inyvh<iz melldkletk6nt csatolt HEB hatdrozatilal - 1,5 m3
szoci6lis c6l[ trizifa kisz6llit6srit dllapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humfn frt6kek Bizoffsig6nak
15 I 2019.(I.1 6.) HEB hatir ozata:

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzataHuman Ert6kek Bizottsiiga Rajhona J6zsef Liter,
Kund u.24. szitm alatti lakos rlsz3re 1,5 m3 szoci6lis cdlttiizifakisziilititsitt
6llapitotta meg.
A Humiin Ert6kek Bizottsdga megbizta a Bizottsilg eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 2019.januiir
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elnrike

2/15. A Bizotts6g megt6rgyalta Kaiser Milrtonn6 Litdr,Tincsics M. u. 12. sz6m alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzok<inlvhdz mell6kletk6nt csatolt HEB hatar ozatiyal -
1,5 m3 szoci6lis celu tizifakisz6llitris6t iillapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkorminyzataHumin Ert6kek Bizoffsiginak
1612019.(1.1 6.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<izs6g Onkormfunyzata Hum6n Ert6kek Bizottsriga Kaiser M6rtonn6
Lit6r, T6ncsics M. u. 12. szim alatti lakos r6sz6re 1,5 m3 szociiilis cdlir tiizifa
kisz6llitris6t rlllapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizottsiiga megbizta a Bizottsiig eln<ik6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hattirid6: 2019.janu6r
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts6g eln<jke



2/L6. A Bizotts6g meglitrgyaltaBadiczy G6bom6 Liter,Tdncsics M. u. 1. sz6m alatti lakos
k6relm6t 6s 5 igen szavazattal - a jegyzokcinyvh<iz melldkletk6nt csatolt HEB hatrirozatdval -
1, 5 m3 szociiilis cel0 tiizifa kisz6llit6sdt iillapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata Humin Ert6kek Bizottsigrinak
17 l2}l9.(1.16.) HEB hatirozata:

Lit6r Kozs6g dnkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga Bad,irczy G6born6
Lit6r, T6ncsics M. u. 1. sz6m alatti lakos r6sz6re 1,5 m3 szoci6lis celu tizifa
kisz6llitrls6t 6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2019.janu6r
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke

2ll7.Papp K6rolyn6 Lit6r, Bem u. 15. szim alatti lakos is benyfjtotta k6relm6t a szociilis c6hi
tizifinavonatkoz6an. Kozos hiztartilsban6ll6nyiva| aki rokkantnyugdijas. Ldnyfinak6lettiirsa
a kdzelmriltban elhunyt, 6tmenetileg neh6z helyzetbe kertiltek. Az egy fore jut6 jovedelem
meghaladja a rendeletben meghatdrozott cisszeget, de a Csal6dsegft6 Szolgdlat megtette
jelz6s6t. Szalai Attila szakmai vezetbjavaslata szerint atimrogatits odaftdldse indokolt.
A Bizotts6g megt6rgyalta Papp Krlrolyn6 Lit€r, Bem u.15. szitm alatti lakos k6relm6t 6s 5 igen
szavazattal- ajegyzok<inyvhoz mell6kletkdnt csatolt HEB hatrirozatitval- 1,5 m3 szoci6lis c6hi
tizifa ki sz6llit6srit 6llapitotta meg.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzata Humfn Ert6kek Bizottsigrinak
18 I 2019.(1.1 6.) HEB hatir ozata:

Lit6r Kozs6g 6nkormrin y zata Humrin Ert6kek B izotts6ga P app K6rol yn6 Litdr,
Bem u. 15. szdm alatti lakos rlszere 1,5 m3 szoci6lis cdlutiizifa kiszrillit6srit
6llapitotta meg.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

HatrlridS: 2019.janu6r
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elndke

3.) T6li rezsicsiikkent6ssel kapcsolatos tij6koztatis

Auerbach J6nos b?ottsfs elniike:
Felkdrte Bencze Eva jegyz6 asszonyt,
kapcsolatban.

Bencze Eva iegvz6:
Meg6rkezett a T6mogat6i okirat a Kormilny l6O2l2Ol8.(XI.27.) Korm. hat1rozat1val
kapcsolatban, mely a t6li rezsics<ikkent6sben korrlbban nem r6szesi.ilt, a vezetekes gitz-vagy
t6vfrit6stol elt6ro ftit<ianyagot felhaszn6l6 hiztartdsok egyszeri tiimogatils6r6l sz6l.

t6jdkoztassa a bizottsilg tagSait a napirenddel



Telepiil6si.ink a kor6bbi felm6r6s alapjim 82 hdztartilsra kapta meghiztart6sonk6nt a 12.000,-
Ft-ot. A tiimogatiis nem haszn6lhat6 fel a ttizeloanyag jogosulthoz tort6n6 sz6llft5si
kolts6geinek fedez6s6re, annak biztositiisa a titmogatitsban r6szesiilot terheli. Tobb T:i.zlppel
kapcsolatfelvdtelre kertilt sor. Ebb6l volt, aki jelezte, nem kfviin egyi.ittmtik<idni, volt, akinek
csak egyfajta tiizel6anyaga volt, igy a v6g6n a berhidai Szalkay 6s T6rsa Kft maradt. Ok
v6llaltiik, hogy biztositjrik 2 hiztartAs teszere a szenet, 67 hinafiits szdmfra a tizif6t, 6
hintartbsnak a prop6n-butiin palacko s ghzt, tov6bbrl 7 hiatartis szitmdra a brikettet. Meg kellene
kotni a kft-vel a szerziSdest, 6s janu6r 31-ig kiadni az utalvinyt, amellyel a Ti.iz6pen az igenylo
6tveheti a ttizel6anyagot.
K6rte abizottsirgot,hatitrozatban sziveskedjenek d<inteni a napirendi pontra vonatkoz6an, hogy
min6l elobb elindulhasson a kioszt6s.

Megk6rdezte a Hum6n Ert6kek Bizotts6g6nak tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
k6rd6s, hozzdsz6l6s van-e.

Miutdn nem volt dszrevetel, javaslat, a bizottsdg 5 igen szavazattal az alabbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humin Ert6kek Bizoffsigfnak
19 I 2019.(l.l 6.) HEB hati.r: ozata:

Lit6r K6zs6g OnkormanyzataHumrln Ert6kek Bizotts6ga t6mogada, hogy
a Korm6ny 160212018.(XI.27.) Korm. hatirozatival kapcsolatban, mely a t6li
rezsicsdkkent6sben kor6bban nem r6szesiilt, a vezet6kes g6z-vagy trivfritdstol
eltdro llit6anyagot felhaszniil6haztartilsok egyszeri t6mogat5sir6l szSl,Liter a
Berhida, Csokonai u. 3. sz. alatti Szalkay 6s Tiirsa Kft-vel krissrin szerziSddst a
tizeliSanyagok Hat6s6gibizonyitvrinnyal rendelkez6 szem6lyek rdszeret<irt6n6
ittadisira. Lit6r Kozs6g OnkorminTrzata a Hat6srlgi bizonytvinyokat 2}lg.

j anuiir 3 I -ig ittadja ig6nyl6k reszere.
A Hum6n Ert6kek Bizottsirya megbizta a Bizotts6g elnok6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatririd6: 2019.januiir 3 1.

FelelSs: Auerbach Jiinos bizotts6g elndke

4.) Pf,lyi.zat kiirisa szociilis b6rlakisokra

Auerbach J6nos bizottsig elniike:
Atadta a sz6t Bencze Eva jegyzo asszonynak , tiljlkoztassa a bizotts 69 tagtrait.

Bencze Eva iegyz6:
Elmondta, hogy a tavalyi 6vben, a kor6bbi d<int6snek megfeleloen m6dositiisra kertilt a lak6sok
6s helyis6gek bdrbeadrisrir6l sz6l6 rendelet. A szoci6lis bdrlak6sok lakrisbdrleti szerzrid6se
mindk6t lakiis vonatkoziisiiban 2019. m6rcius 3l-6n lejar. Gertner Bernadett lak6sv6s1rlitsa
lassan befejezodik, inform6ci6ink szerint februiir v6gdn, m6rcius elej6n kik6ltcrzik a szoci6lis
b6rlakrlsb6l. A szociillis b6rlakris fenntart6sira 2022. 12. O9-ig van kotelezetts6gtink. Ennek
lejaratittkcivet6en dtintheti el a Kdpviselo-testiilet, hogy mi legyen az Epilettov6bbi sorsa. Most
viszont ki kellene irni mindk6t lak6sra vonatkoz6an a palyUatot. A piiyizatot februir 7.



napjat6l kellene kiimi, a beadrls hatrfu:ideje 2019. febru6r 21. mpja lenne. A Hum6n Ertdkek
Bizottsiiga 2019. februrlLr 27-i iil6s6n tehetn6 meg javaslat6t a pitlyiu6ra vonatkoz6an, mig a
K6pviseki-testiilet februar 28-i iil6s6n meghozhatja ddnt6set. Meg kellene vizsgdlni, hogy
mikort6l keriiljenek kiad6sra a lakiisok, mert indokolt lenne egy mr.iszaki szeml6t tartani.
Amikor megiires edik a24lB. b6rlak6s, bejilr6s lenne sziiks6ges, mert elmond6s alapj6n vizesek
a lak6sok. Meg kellene ndzni,6s drinteni kellene egy esetleges fehij itris lehet6s6g6r6l.
Ennek eredm6nyek6nt el kellene d6nteni, hogy miircius l. napjtit6l, vagy esetlegesen 6prilis 1.
napt6l keriiljenek kiadiisra a lakdsok.

Auerbach Jdnos bizotts6s elniike:
Javasolta, hogy egy fati.ize16sii k6lyhdval esetleg meg kellene pr6b6lni killiteni, kisziiritani.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban k5rd6s, hozzbsz6l6s van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 kerd6s, hozzhszolirs nem hangzott el.

A Humdn irtdkek Bizottstiga 5 igen szavazattal elfogaddsra javasolta az alltbbi hatdrozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata Hum6n f rt6kek Bizottsdginak
20 I 20 19.(t.l 6.) H[B hat6rozata:

Lit6r Kdzs6g Onkorm6,nyzata Hum6n Ert6kek Bizottsiiga t6mogatja P lyizat
kiiriisiit a Liter, D6zsa Gyrirgy utca 24lA 6s 24/8. szrimri szoci6lis berlak6sra
vonatkoz6an. A piiyiaat 2019. febru6r 1. napjrin keriilne kiir6sra, a bead6si
hatdrid<i pedig 2019. februriLr 21. A ddntes hatri,rideje 2019. februrir 28.

A Humrln 6rtekek Bizotts 6ga megbizta a Bizottsiig elntik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatririd<i: 201 9. janurir 3 1.

Felel6s: Auerbach J:inos bizotts6g eln<ike

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga nllt iil6s6n egy€b hozz szokis, 6szrev6tel nem hangzott el, a
Bizottsrig Eln6ke az iil6st 16.30 6rakor bezdrta.

K.m.f.

a-/ /
Auerbach Jrinos

,fr4tb 
\:it^1,w#,M.bom6

Humrin Ert6kek Bizotts6grlnak Elndke Hum,6n grt6kek noort.ag,arut ,uglu



Szalkay 6s Trirsa Kft Tel: 88/454-210
Tel/Fax 88/454-54fl

Lit6r K0zs6g Onkormrinyzata
8l 96 Lit6r Almos u 37.

Arajfunlat rezsicsrikkent6ses ti.izel6re !

Hasogatott ttizifa:300 kg hez]iartfis: 12.000.-ft 67 hiatartds: 804.000.-ft.

Fabrikett: 120 kg : 8,5 csomag/hrLt.:l 2.000.-ft 7 httztartis : 84.000.-ft .

Szdnfekete: 200kg I hitr/.artis: 12.000.-ft 2he^art6s-- 24.000.-ft.

PB gazll.5 kg-os 2db lhadartits: 12.000.-ft 6h 
^artls:72.000.-ft.

A rezsicsrikkentdses ti.izelci risszesen:984,000.- azaz kilencsziiznyolcvanndgyezer Ft.

A sz6llitris atizifihoz 8 fordul6 + I fordul6 azegyeb termdkek, 7500.-ftlfordul6.

A PB palack megoldhat6 ha kds6bbi id6pontban tudnii kiv6ltani azig6nyl6.

Vrirjuk tisztelettel megrendeldsiiket!

Berhida 2019.01.11.

Udvcizlettel : Szalkaind Kov6cs Eva.



2019. fvr
RENDEZVENYTERVEZET

ERTL pALNf rrUvrl6otsr nAz Bs x6xyvrAn

Sportprogramok az inaktiv 16sztvev<ik figyelembev6tel6vel, a Mrivel6d6si H6z rendszeres,
d6lutrini foglalkoz6sainak keret6n beliil, ahogy a termek foglaltsiiga eA lehet6v6 teszi.

Januir 19. Nvuediias Klub tisztf iit6 iil6se (Miiv. Hriz):

Janufir 25. Magvar kultfra napia (Miiv. H6z):

ZagyvaBandalemezbemutat6 koncert 6s tdnchdz a Zildhg Kultur6lis
Egyesiilet szervez6sdben

Febrfir 22. Lit6ri Reformitus Altalrnos Iskola felsds farsansia (Miiv. Hriz):

Sziiltii Munkakdzriss6g szervez6s6ben.

Febru6r ? Nyugdijas Klub farsangi risszejdvetele a miivel6d6si h6zban

M6rcius 7. Gverekir[tsz6 d6lut{n n6napra k6sziil6dve

(Apr6 n6napi meglepet6sek: nemezelt vagy papir- szines vir6gok k6szit6se
gyerekek, i{ris6g r6szv6teldvel, anyiik napjrira)

Mircius?. - Nyugdijas Ktub N6napi mulatsdga a miivel6d6si hazban

M6rc. 14. Nemzeti iinnep (Iskolaudvar, Hosi Eml6kpark)

Kiemelt iillami rendezv6ny

Apritis l0-l l-12? Kiilt6szet napia (Miiv. Hriz):

K<inyvtiir szervez6s6ben

Aprilis 14. Ziildrisiiris 6s htsv6ti i6tsz6h6z (Miiv. H6z):

Apritis ? BMM mesen 6kez6s

Aprilis 27? Szt. Gviirsy nani Birkaf6z6 versenv (K<izpark)

Ki6llit6s (pl. piisztorfaragdsok) vagy el<iadiis a p6sztorkodds r6gi
hagyomiinyai16l vagy neprajzi el<iad6s a p6sztorok iratlan viselked6si
szok6sair6l, szent Gyrirgy napi szrimad6sr6l. Helyszin a K<izpark, abirkafi5zi5
verseny helyszindn, kiegdszit<i programk6nt.

Botforgatris, vagy dudris meghiv6sa, r6vid bemutat6/ vagy p6sztorkutyiik
ny6jterel6se-bemutat6



N46i.2 Di6szeei Vilmos sziilet6s6nek 6vfordul6ia alkalmib6l (aki a szib6riai 6s

mongol n6pek, majd a magyarok, 6si siimiin, k6sobb t6ltosok, hitvil6ganak
kutat6ja)

pl Raffai -Mikli6n Eszter (Zirc, Reguly A. Mrizeum igazgat6ja) meghiv6sa-
el6adrls a szib6riai hantikr6l 6s ki6llit6s/vagy m6s eload6

Mii.5 Anvik napia

M6i. 15: Ailat 6s niiv6nvszeretet vilisnapia Jitsz6hiz (Miv.Hhz)

{csigahiufest6s + nov6nyi magvakb6l falik6p k6szit6se gyerekeknek)

vagy

Gy6 gyniiv6nyismereti el6adis/ vetit6s

Mii.19 Madarak 6s F6k napia (Mtiv. Hitztdvarav. Kozpark):

Veszpr6mi Mad6rtani egyestilett6l egy meghivott el5ad6,

6s/vagy madirgyirizes

lslvagy Erd6szett6l egy meghivott el6ad6

apr6 k6zmtives foglalkoziis gyerekeknek az eloadbs v6g6n

C6lcsoport: Ovisok 6s Iskol6sok (d6lel6tti program!)

Mii.25. 
"Gyereknapi 

bolhapirc" (Mriv. H5z)

hasznhl! megunt j6t6kok ad6s-v6tele vagy cser6je

Jfni. 15. Ekkor rendezn6nX a MOGYOROSI NAPOKat, anyitivak6ci6

kezdetekor, mivel jrilius krizep6n tribb nagyobb megyei rendezv6nnyel van fed6sben.

Olyankor amrigy is tem6rdek a program minden telepiil6sen. Balaton parton fesztiv6l

fesztiv6lt 6r az eredeti jriliusi id6szakban!

Jfni. 10-15. Faszobr6sz svmpozium ??(Kozpark)

A Mogyor6si Napok el6rendezv6nyek6nt, el6zo h6ten kertilne megrendez6sre egy fafaragl

sympozium a Kozparkban, a nyilvSnoss6g el6tt. 5-6 meghivott vagy elozetesen, pillyintatis



soriin elbir6lt, alkot6k meghiv6sa. Lehet orsz6gos, megyei, de akrlr nemzetkozi is. Az alkot6k
jelkdpes iisszegti tiszteletdijat (50.000 Ft/fo) 6s 6tkeztet6st, szrill6st (Miiv.Hazban?) kapn6nak
a telepiil6snek felaj6nlott munk6k6rt, melynek elhelyezes6r6l Litdr Kozs6g Onkormiinyzata
szabadon rendelkezne.

(Megjegyzds: minn6l tcibb a tiszteletdij, anniil szinvonalasabb alkotrisok/alkot6k mrivei
keri.ilhetnek Lit6r koztertileteire. Ezert a tiszteletdijjdrt amator szintri mtiv6szeket lehetne
bevonni.)

5nap l6tviinyoss6g- 6rdeklod6k, kiv6ncsiskod6k bepillant6st nyerhetnek a k6sziilo koztdi
alkotrlsok munkafolyamatirba. Az anyagbeszerzls erd6szeti t6mogat6sokb6l val6sulna meg...

Finisszilzs a Mogyor6si napok 1. napjin.

Jrini.29 Zold,isGiia- 60 6ves (Kozpark)

Zdldig Kultur6lis E gyestilet szervez6s6ben

Jili 5-6-7.- Senior N6ptinc Tal6lkoz6 (Kozpark)

Jrilius 12-13??. - Mogyor6si Napok ? (Krizpark)

Aususztus 20. Nemzeti iinnep (Kat. templom)

Kiemelt rlllami rendezv6ny

Aue.29. A fotogrifia napja (MtivHaz)

Lit6ri fot6k ki6llit6sa- lakoss6gi felhiv6s

szeptember 7. szilva Unnep (zold6,g Kultur6li s E gyesiil et szervez6s6b en)

Szept. 28. Magvar n6pmese napia: (Miiv. H6z):

Feln6tteknek 6s gyermekeknek szr6l6 mesemondfs (kiiliin teremben !),
diafilmvetit6s, esetleg kisebb volumenii ryerekjr{tsz6. N6pi mesemond6 (Ag6cs
Gergo, Ecsi Gy<ingyi, Budai Ilona, Csernik Szende vagy Ily6s Szab6 Anna,
stb.)meghiviisa 6s <jnkdntes mes6lok a teleptil6srol.

A n6pmese napj6t els6 izben 2005. szeptember 30-an rendezt6k meg. A nap c6lja,
hogy a k<inptiirosok, az 6v6n6k, a pedag6gusok 6s a mesdvel foglalkoz6 szakemberek,
valamint a meseszeret6 gyerekek 6s feln6ttek ezen a napon megktildnboztetetttisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind m6s n6pek mes6i fel6. Benedek Elek szi.ilet6snapj a ez anap.



Okt6ber els6 hete - 6szi Kiinwtr{ri Napok- K<infi6r szervez6s6ben

Okt. 1 : A zene vilfgnapia: pl hangszerbemutat6 6s hangszersimogat6

Okt. ? Id6sek kiisziint6se Nyugdijas Klub iisszejiivetele (Mtiv. H6z):

Okt. 23. Nemzeti iinnep (Hosi eml6kmri)

Ki emelt flllami r endezv 6ny

November ? Nvugdiias KIub iisszeiiivetele -Liba nap

November 23 Katalin b6l (Zoneg Kultur6lis Egyestilet szervez6s6ben)

December 1.- Adventi gyertyagyrijt6s I.

December?. - Kar6csonyi k6zmiives j r{tsz6hriz

December 8.- Adventi gyertyagyfjtris II.

December 15.- Adventi gyertyagyfjtris III. Zoldig miisor

December 22.- Adventi gyertyagytrijtds IV.
Falukaricsony, Karicsonyi koncert (Kat. templom)

Lit6r,2079. januhr 14.

Lugossy Zsuzsa

mtivelSd6s szervezo



Lit6r Kdzs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humdn Ert6kek Bizotts6ga

SzAm: LitJ1l-212019. Trirgy: Papp Krirolpd telepiil6si tamogatasa
szociiilis tfizifrira

HATAROZAT

Litdr K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiilet6nek Humiin 6rt6kek Bizous iga - a
K6pvisel6-testiilett<il kapott 5trutrazott haliskdr6ben eljiirva a 1812019.(1.16.) HEB.
hatArozatAval

Papp l(irolyn6 (sz.n.: Bir6 Magdolna, szh: Edde, 1941.08.14. an: Szentes M6ria
TAJ: 058-664-863)

8196 Litdr, Bem J. u. /5

term6szetbeni iuttatisk6nt 1.5 m3 szocidlis c6hi tfizifa kiszillitisit rillapitott mee.

A hatrirozat fellebbez6sre tekintet ndlkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hat6rozat ellen, Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K6zds Onkormri.nyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a k6zl6sdt6l
szimitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS
Papp Krirolyn6 telepiil6si t irnogalis k6relmet nyrijtott be. K6relme indokak€nt el6adta, hogy
Linyrival ketten 6lnek, aki rokkantnyugdijas. Lrinyrlnak 6lettarsa a ktizelmriltban elhunlt,
ritmenetileg segits6gre szorulnrlnak. Trizifa biaositris6t kdri a bizotts6gt6l. Az egy fore jut6
jdvedelem Ssszege meghaladja a 1412018.(X.24.) szi.rn[ Onkormiinyzati rendeletben
meghatirozott jdvedelmet, de rend<iri, szocialis gondoz6i vagy csal6dsegit<i Szolgrilat jelz6se
eset6n is nyrijthat6 trlLrnogatiis olyan rendkiviili, siAg<is sziiks6g esetben, amikor az a
k6relmez6, vagy csal6dja 6letkdriilm6nyeit v eszdlyezteti.
Fentiek alapjrin a csakidsegit6 szolg6lat szakmai vezerlje elkdszitette a javaslat6t, mely
szerint a k6relem indokolt, ulrnogatiisra javasolja.

A bizottsrig, kdrelmez6 indokait 6s szoci6lis kdrtilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
rdszben megha&irozottak szerint d6nt6tt.

A hatitrozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgatriLsr6l 6s ellat6sok6l sz6lo 412015. gl.
27.) sz., valamint a term6szetb€n nyrijtott szociiilis c6hi ttizifa tamogatas jogosultsrigi
felt6teleir6l sz6l6 6nkormiinyzati rendelet alapjtin hoztam.
Jogorvoslati lehet<is6get az altalinos kdzigazgatfusi rendtartrisr6l sz6l(t 2016.6vi CL. tdrveny
I 16. $-a 6s I 1 8. g-a alapj6n biaositottarn.

Lit6r, 2019. janu.ir 17.

A hatirozatot kaoi6k:
1 ./ Papp Krirolynd Lit6r, Bem J. u. 15.
2./ Nyi lvrintartris
3./ lrallir



Lit6r K6zs6g 6nkormlinyzata K6pvisel6-testtlet6nek
Hum{n Ert6kek Bizottsriga

Szirn: Litl45-2/2019. T itrgy : Badirczy G6bom6 telepiil6si trirnogatrisa
szoci6lis tiizifrira

HATAROZAT

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek Humrfu: Ert6kek Bizottsiga - a
Kdpvisel<i+estiilettdl kapott 6truhrizott hat6skiir6ben eljrlrva - a 17 /2019.(1.16.) HEB.
halitrozatAval

Badrflczy Giborn6 (sz.n.: Farkas Rozilia, silt: 6zd, 1987.06.28. an: Nagy Erika
TAJ:090-220-261)
8196 Lit6r, F6 u. l.

Tart6zkodrisi helye: 8196 Lit6r, Tiincsics M. u. l.

term5szetbeni iuttatisk6nt 1.5 m3 szoci6lis c6h[ tiizifa kiszillitisit illapitott meq.

A hatinozat fellebbezdsre tekintet ndlkiil, azonnal vdgrehajthat6.
A hatirozat ellen, Lit6r Kdzs6g Onkormifuryzata Kdpvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Litdri
Kdztis Onkormrlnyzati Hivatalhoz benyirjtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a k6zl6s6t6l
szimitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

Badirczy Gribom6 telepiil6si rirnogatris kdrelmet nyujtott be. K6relme indokakdnt el<iadt4
hogy k6t gyermeket nevelnek, jelenleg csecsem6gondozisi dijat kap. Az egy ftire jut6
jdvedelmiik alacsony. Ttizifa biaositris6t kdri a bizotts6gt6l.
A bizotts6g, kerelmez<i indokait ds szoci6lis kortilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
r6szben meghatarozottak szerint ddntdtt.

A hatri.rozatot A szocialis 6s gyermekvddelmi igazgatrisr6l 6s ell6risokr6l sz6l6 4/2015. (1.
27 .) sz., valamint a term6szetben nytjtott szocidlis c6hi tiizifa trimogatrls jogosultsagi
felt6teleir6l sz6l6 dnkormrinyzati rendelet alapjrin hoztam.
Jogorvoslati lehet6seget az riltaliinos kdzigazgatrisi rendtartiisr6l sz6l6 2016.6vi CL. tdrvdny
I 16. $-a ds I 18. g-a alapjrln biztositottam.

Litdr, 2019. januir 17.

A hat{rozatot kaoi6k: I a& r..i, r (1i, (4 6r.-r'
l./ Badiczy Gribor Litdr, F6 u.l .

2./ Nyi lvrintartris
3.1 hatlin



Lit6r Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pviselii-testiilet6nek
Humin tirt6kek Bizottsriga

Szim: Lit/ 67 -212019. Tiirgy: Kaiser Mirtonn6 telepiil6si tamogatesa
szociiilis tiizifrira

IIATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkormiitryzata K6pvisel6-testiilet6nek Humin 6rt6kek Bizotts6ga
Kdpvisel6-testiilett6l kapott iitruhazott hatiskdrdben elj6rva - a 1612019.(1.16.)
hatitrozatAval

Kaiser M6rtonn6 (szh: Pacsa, 1945.04.04. an: Vajdai M6.,ria

TAJ: 061 029 774)
8196 Lit6r, Tiincsics M. u. 12.

term6szetbeni iuttatisk6nt 1.5 m3 szocidlis c6fti tiizifa kiszillitisit 6llapitott mee.

A hatirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatfuozat ellen, Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K6zds 6nkormiinyzati Hivatalhoz benyrljtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a kdzl6s6t6l
szAmitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

Kaiser M6rtonn6 telepil6si timogat6s k6relmet nyijtott be. Kdrelme indokakdnt el6adta, hogy
egyediil 61, nyugdija nagyon alacsony.
A bizotts6g, k6relmez6 indokait 6s szociiilis k<iriilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez<i
r6szben meghatilrozottak szerint d<int6tt.
A hatii.rozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s elletesok6l sz6l6 4/2015. (il.
27.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szoci6lis c6lu tr.hifa tii.rnogat6s jogosultsrigi
felt6teleir6l sz6l6 <inkormanyzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az iltaliinos kdzigazgatisi rendtartiisr6l sz6l6 2016.6vi CL. t6rveny
1 16. $-a6s 118. g-a alapj6n biztositottam.

Littr,2O19. januitr 17 .

A hatirozatot kapi6k
I ./ Kaiser Miirtonn6 Lit6r, Tiincsics M. u. 12.
2./ Nyilviintartiis
3./ lrattir

a

HEB



Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n Ert6kek Bizotts6ga

Szim: Lit/38-2/2019. Trirgy: Rajhona J6zsef telepiil6si tiimogatasa
szoci:ilis trizif:lra

HATAROZAT

Litdr Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpviseki-testiilet6nek Humrin Ert6kek Bizotts 6ga - a
K6pvisel6+esti ett6l kapott atruh6zott hatrisk6rdben eljrirva - a 15/2019.(1.16.) HEB.
halfuozatAval

Rajhona J6zsef (szh: Veszpr6m, 1967.08.1 I . an: Mih6lyi Terdz
TAJ:027494-132)

8196 Lit6r, Kund utca 24.

term6szetbeni iuttatrisk6nt 1.5 m3 szocidlis c6hi tfizifa kisz6llitisdt illaoitott mee.

A hatrirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal vdgrehajthat6.
A halinozat ellen, Litdr Kdzsdg Onkormfu:yzata Kdpvisel6-testiilet6hez cimzett, de a Litdri
Kiizds Onkormiinyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a k<izl6s6t6l
szimitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

Rajhona J6zsef telepiildsi trimogauis k6relmet nytjtott be. K6relme indokak6nt el6adta, hogy
egyediil dl, kev6s a jtivedelme. Trizifa bizosit6sAt k6ri a bizottsiigt6l.
A bizottsrig, kdrelmez6 indokait 6s szociiilis kiiriilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
rdszben meghatarozottak szerint diintdtt.

A hatArozatot A szociiilis 6s gyermekvddelmi igazgatisr6l 6s elllulsokr6l szolo 412015. (ll.
27.) sz-, valamint a term6szetben nyujtott szocirilis c6lir trizifa tirnogatils jogosults6gi
feltdteleir6l sz6l6 6nkormrinyzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet6sdget az Altalfuros kdzigazgatrisi rendtartiisr6l szolo 2016.6vi CL. t6rv6ny
1 16. g-a 6s I I 8. g-a alapj6n biaositottam.

Lit6r, 2019. janrutu 17.

A--z g/ ,r,,.t. *

A hatirozatot kaoirlk:
I ./ Rajhona J6zsef Lit6r, Kund utca 24.
2./ Nyi lvrintaruis
3./ lrattitr



Lit6r Kiizs69 6nkormrlnyzata K6pviselS-testiilet6nek
Humin 6rt6kek Bizottsriga

Sztm: Litl33-212019. Tilrgy: Sekk Zsuzsanna telepiil6si tdmogat6sa
szocialis ttizif,ira

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek Humiin Ertekek Bizotts iga - a
Kdpvisel6+estiilett6l kapott 6truhi2ott hataskdrdben eljriLrva - a 1412019.(1.16.) HEB.
hatitozat|val

Sekk Zsuzsanna (sz'. Zirc, 1968.12.'l I . an: Kopricsi Magdolna
T AI: 077 -454-867)

8196 Lit6r, D6zsa Gy. u. 15.

term6szetbeni iuttatisk6nt 1 m3 szoci6lis c6hi tiizifa kiszillit{sdt dllapitott mee.

A hat|rozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hathrozat ellen, Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
Krizds Onkormrl.nyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a kdzl6s6t6l
sziimitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

Sekk Zsuzsanna telepiil6si tiimogat6s kerelmet nyrijtott be. Kerelme indokak6nt el6adta, hogy
firival 6l egyiitt, mindketten k<izfoglalkoztat6sban vesznek r6sz. Kev6s a jdvedelmiik, ez6rt
tiizifa biztositris6t kdri a bizottsrlgt6l.
A bizottsrig, k6relmez6 indokait 6s szoci6lis kdriilm6nyeit figyelembe vdve, a rendelkez6
rdszben meghatiirozottak szerint d6ntdtt.
A hatdrozatot A szociilis 6s gyermekv6delmi igazgatasr6l 6s e1l6t6sokr6l sz6l6 412015.
(11.27 .) sz. <inkormrlnyzati rendelet alapjrin hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az dltalA.nos kdzigazgatilsi rendtart6sr6l sz6l6 2016.6vi CL. tdrv6ny
1 16. $-a6s 1 18. g-a alapjri.n biztositottam.

Lit&, 2019. janluhr 17 .

A hatrirozatot kapjrik:
1 ./ Sekk Zsuzsanna Lit6r, D6zsa Gy. u. 15.
2./ Nllvdntart6s
3./ lraltir



Lit6r Ktizs6g Onkormdnl'zata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n tirt6kek Bizottsriga

SzLm: Litl86-212019. Targy: Stadinger G6za telepiil6si trimogatdsa
titzifitra

HATAROZAT

Lit6r Krizs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilet6nek Hum6n Ert6kek Bizottsiiga a
K6pviselri-testiilett6l kapott 6truhazott hat6skdr6ben etjrirva - a 1312O19.(1.16.) HEB.
hatitozatiwal

Stadinger G6za (sz: Veszpr6m, 1958.06.24. an: Gerviin Julianna
TAJ: 021-970-898)

Tart hely: 8196 Lit6r, Arp6d u. I l.

term6szetbeni iuttat6sk6nt I m3 tiizifa kiszdllitrisit illanitott mee.

A hatarozat fellebbezdsre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatirozat ellen, Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testtletehez cimzett, de a Lit6ri
K6z6s Onkormrinlzati Hivatalhoz benytjtand6 fellebbez6ssel lehet dlni, a kdzl6s6t6l
sz6mitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

Stadinger G6za telepiil6si trlmogat6s k6relmet nyijtott be. Kdrelme indokakdnt el6adta, hogy
kdzfoglalkoztatott, fi6val 6l k<iz<is hr2tart6sban, aki munkan6lkiili, 2017. december 15.
napj6t6l till6skeres6si j6,rad6kot Sllapitott meg neki a Balatonalmridi J6,r6si Hivatal
Foglalkoztatilsi Osztiiya, de m6g nern foly6sitottrlk rdsz€re, igy j<ivedelme nincs. Tr.izifa
biztositas6t k6ri a bizotts6gt6l.
A bizofts6g, k6relmez6 indokait 6s szociiilis kdriilm6nyeit figyelembe vdve, a rendelkezri
r6szben meghat6rozottak szerint ddnt6tt.
A hatarozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s ell6t6sokr6l sz6l6 4/2015.
(I1. 27 .) sz., valamint a term6szetben nyijtott szociilis c6l[ tr.izifa tiirnogatAs jogosultsrlgi
feltdteleir6l sz616 dnkormii.nyzati rendelet alapjiin hoztam.
Jogorvoslati lehet<is6get az eltal6nos klzigazgatisi rendtart6sr6l sz6l6 2016. dvi cL. tdrv6ny
116. $-a 6s 1 18. g-a alapjan biztositottam.

Lit6r, 2019. janu6r 17.

A hatrirozatot kapi6k:

t" i"'*oif

Kxi*wi
bizottsag elntfii#'

1./ Stadinger G6zaLit€r, Arpaa u. t I .

2./ NyilvAntart6s
3./ Irattitr



Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humfn Ert6kek Bizottsiga

Szitnt: Lit/ 88 -2 / 2O I 9. Trirgy: Horv6th Istv6n telepiil6si tii.rnogat6sa
szocidlis tiizifiira

HATAROZAT

Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testiiletenek Humrin Ert6kek Bizottshga - a

K6pvisel6-testiilett<il kapott iitruhiiaott hatiskrir6ben elj6rva - a 12/2O19.(I.16.) HEB.
hatirozatin al

Horvith Istvin (szh: Papkeszi, 1953.O7 .21 . an: Perge Erzs6bet
TAJ: 018-004-229)

8 196 Lit6r, Tiincsics M. u. 14.

term6szetbeni iuttatisk6nt I m3 szociilis c6lf tiizifa kiszdllitrisdt 6llapitott mes.

A hatitrozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatfurozat ellen, Lit6r Kcizsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testi.ilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K<izris Onkorm inyzati Hivatalhoz benyujtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a krjzldsdt<il
sziirnitott l5 napon beltil.

INDOKOLAS

Horvith Istvrln teleptildsi tiirnogatas k6relmet nytjtott be. K6relme indokakdnt el6adta, hogy
egyediil 61, id6skoruak j6rad6kdban r6szesiil, ami nagyon kev6s, ez6rt tiizifa biztosit6sdt k6ri a
bizottsdgt6l.
A bizotts6g, k6relmez6 indokait 6s szoci6lis k6riilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
r6szben meghatiirozottak szerint d6nt6tt.
A hatri.rozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgatasr6l 6s ellat6sok6l szol6 412015. (1.
27 .) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szociiilis c6lt trizifa trimogatrls jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l6 6nkormrfuryzati rendelet alapjriLn hoztam.
Jogorvoslati lehet6sdget az 6ltaliinos kozigazgatisi rendtartiisr6l sz6l6 2016.6vi CL. tdrv6ny
1 16. $-a6s I 18. $-a alapjdn biztositottam.

Lit6r , 2019 . janu{r 17 .

A hatrirozatot kaoi iift :

1./ Horv6th Istvrin Liter, Tdncsics M. u. 14.
2./ Nllv6ntartris
3./ IralliLr

J6nos

?

eln<ike



Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n Ert6kek Bizotts6ga

Szim: Litl44-212019. T6rgy: M6hl J6zsef telepiil6si t6mogatesa
szociri.lis ti2if;ira

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g OnkormriLnyzata Kdpvisel6-testiilet6nek Humiin Ert6kek Bizotts 6ga - a
Kdpvisel6-testiilett6l kapott iitruhiizott hat6skdr6ben eljArva - a 1112019.(1.16.) HEB.
hatirozat|val

Mahl J6zsef (szh: Veszprern, 1958.04.21. an: Pepai Julianna
T AJ: 021-849-479)

8196 Liter, Trlncsics M. u. 23.

term6szetbeni iuttatisk6nt I m3 szociilis c6hi tflzifa kiszdllitdsdt 6llanitott mee.

A hatfuozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatlrozat ellen, Lit6r Kdzsdg OnkormriLnyzata K6pvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
Kdzds 6nkormiinyzati Hivatalhoz benyujtand6 fellebbez6ssel lehet 6tni, a kdzl6s6t6l
sziirnitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

Mrihl J6zsef telepiil6si trimogat6s kerelmet nyijtott be. K6relme indokak6nt el6adta, hogy
egyediil 61, a foglalkoztatiist helyettesit6 tiimogatiisa megsztint, jelenleg alkalmi munk6b6l
tartja el mag6t, ami nagyon kev4|,s, ezdrt tiizifabiaositasrit k6ri a bizotts6gl6l.
A bizotts6g, k6relmez6 indokait 6s szociiilis kciriilm6nyeit figyelembe vdve, a rendelkez<i
r6szben meghatarozottak szerint ddnt6tt.
A hatiirozatot A szociAlis 6s gyermekv6delmi igazgatrisr6l 6s ell6t6sokr6l sz6lo 4/2015. (Il.
27.) sz., valamint a termdszetben nyirjtott szocirilis c6hi ttiaifa tiirnogat6s jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l6 dnkormrfuryzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet<is6get az rlltalinos kozigazgatisi rendtartdsr6l sz6l6 2016.6vi CL. tdrv6ny
1 16. $-a 6s 118. g-a alapjan biztositottam.

Lit6r, 2019. januitr 17 .

A hatdrozatot kapiiik:
l./ Mehl J6zsef Lit6r, Tiincsics M. u. 23.
2./ Nyilv6ntart6s
3./ kattir



Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n Ert6kek Bizottsiga

Szim: Lit/ 47 -2/2O19 . Tdrgy: Juh6sz Zoltan telepiil6si t6mogatrisa
szocirilis tiizifrira

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kepvisel6-testiilet€nek Humrin Ert6kek Bizotts 6ga - a
K6pviselo+estilett6l kapott 6truhi2ott hatdskdrdben eljerva - a 10/2019.(1.16.) HEB.
hathrozatival

Juhisz ZoltAn (szh: Veszprdm, 1965.04.19. an: Nagy Gizella
TAJ: O26 070 880)

8196 Lit6r, D6zsa Gy.u.55.sz.
tart6zkodilsi helye: Lit6r, T6ncsics M.u.29.s2.

term6szetbeni iuttatrisk6nt I m3 szoci6lis c6hi tffzifa kiszillitrlsrit dllaoitott mee.

A hatirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6gehajthat6.
A hatirozat ellen, Lit6r Kcizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K<iz<is Onkormiinyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a kctzl6s6t<il
sziimitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

luhdsz Zoltin teleptil6si trimogat6s k6relmet nyrijtott be. K6relme indokak6nt et6adta, hogy
6lettiirsa jelenleg nem dolgozik, alacsony az egy f6re jut6 j<ivedelmiik.
A bizottsdg, k6relmez<i indokait ds szociilis k6rtilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez<i
r6szben meghatilrozottak szerint ddnt<itt.

A hatrirozatot A szoci:ilis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s ell6trisokr6t sz6l6 4/2015. (ll.
27.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szoci6lis cdlf trizifa trimogat6s jogosults6gi
feltdteleir6l sz616 dnkorm6nyzati rendelet alapjin hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get a ktizigazgatdsi hat6srigi eljiir6s 6s szolgriltat6s szabrilyair6l sz6l6
2016.6vi CL. tdrv6ny 116. g-a 6s 118. g-a alapjan biztositottam.

Lito,2019. janurir 17.

A hatrirozatot kapi6k:
1./ JuhAsz Zoltin 8196 Lit6r, D6zsa Gy.u.55.
2./ Nllv6ntart6s
3./ kattir



Lit6r Kiizs6g Onkormlinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n Ert6kek Bizotts6ga

Szhm: Litl52-212019. Tdrgy: Brenner Imre telepiil6si tdmogat6sa
tu,ziffua

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kepvisel6{estiilet6nek Hum6n Ertekek Bizotts iga - a
K6pvisel6-testiilett6l kapott 6truhtuott hatriskrir6ben elj6rva - a 9/2019.(1.16.) HEB.
hatirrozat|val

Brenner Imre (sz: Lit6r, 1956.11.16. an: Horv6th Ir6n
TAJ: 020-854-481)

8 196 Liter, TiiLncsics M. u. 27 .

term6szetbeni iuttat6sk6nt I m3 szociilis c6li tiizifa kisz6llitisdt 6llapitott meq.

A hatitrozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal vdgrehajthat6.
A hatitrozat ellen, Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
Kdz6s dnkorm6nyzati Hivatalhoz benytijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a kdzl6s6t6l
sziimitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

Brenner Imre telepiil6si tiirnogatris k6relmet nytjtott be. Kdrelme indokak6nt el6adta, hogy
egyediil 61, rokkantsiigi ell6trisban r6szesiil, ami nagyon kev6s. Tt2ifa biztositAsat kdri a
bizotts6gt6l.
A bizottsiig, k6relmez6 indokait 6s szoci6lis kdrtilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
r6szben meghatarozottak szerint d6nt6tt.

A hatiirozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s ell6t6sokr6l sz6l6 412015. (I.
21.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szocirilis cdlt tiizifa triLrnogatris jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l6 dnkormiinyzati rendelet alapjin hoztam.
Jogorvoslati lehet6sdget az eltal6nos k6zigazgatrisi rendtartrisr6l sz6\6 2016.6vi CL. trirv6ny
116. $-a 6s I 18. g-a alapj6,n biztositottam.

Lit6r,2019. januir 17 .

,24 /

A hat6rozatot kapi6k:
I ./ Brenner Imre Lit6r, Tiincsics M.u.27.
2./ Nyilvrintartris
3./ battilr



Lit6r Kdzseg 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizottsiga

Szitm: Lit/34-212O19. Tdrgy: Varga M6rta telepiil6si tirnogatiisa
szociiilis tiizifrira

HATAROZAT

Litdr Kdzs6g Onkormrinyzata K6pviselo+estiilet6nek Humiin Ertdkek Bizottsiga - a
Kdpvisel6-testiilett6l kapott itruhazott hatiiskiir6ben elj6r'va - a 812019.(1.16.) HEB.
h itrozztiyal

Varga M6rta (szh: Debrecen, 1977 .11 .23. an: Osztolyk6n Etelka
TAJ:084-l l6-914)

8196 Litdr, D6zsa Gy. u. 65. sz.

term6szetbeni iuttatisk6nt I m3 szocidlis c6hi tflzifa kisz{llitisrlt Allapitott meq.

A hatiirozat fellebbezdsre tekintet ndlkiil, azonnal vdgrehajthat6.
A hatrirozat ellen, Lit6r K6zsdg Onkormiinyzata Kepviset6-testiilet6hez cimzett, de a Litdri
Kdz6s Onkormfuryzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a k6zl6s6t6l
szAmitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

varga Mdrta telepiildsi trirnogatiis k6relmet nytjtott be. K6relme indokak6nt et6adta, hogy
kdzfoglalkoztatasban vesz r6szt, k6t gyermek6t egyediil neveli, az egyik kiskoru, a miisiknak a
tanul6i jogviszonya megsziint, nem dolgozik. Kevds a jtivedelm 

", "urt 
tiirifa biztositris6t k6ri

a bizottsiigt6l.
A bizotts6g, kdrelmezd indokait 6s szoci6lis kdrtilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
rdszben meghatiirozottak szerint d6nt6tt.
A hatilrozatot A szoci6lis 6s gyermekvddelmi igazgauisr6l 6s ellatrisokr6l sz6l(t 4/2015. (ll.
27.) sz-, valamint a term6szetben nyijtott szocirilis cdhi ttizifa tri.rnogat6s jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l6 dnkormdnyzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az rlltakinos kdzigazgalisi rendtartiisr6l sz6l(t 2016.6vi CL. tdrvdny
1 16. $-a 6s I 18. g-a alapjrin biaositottam.

LiGr, 2019. jarr:ut:r t7 .

A hat6rozatot kapi{k:
1./ Varga M6rta Litdr, D6zsa Gy.u.65.
2./ Nyi I vrintart:is
3./ kattitr



Lit6r Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin 6rt6kek Bizottsriga

Szitn: Litl12-212019. T6rgy: Ad6m Liszl6 Zoltin telepiil6si trimogat6sa
szociiilis ttizif,iLra

HATAROZAT

Litdr Kcizsdg Onkormrfuryzata K6pvisel6+esti.ilet6nek Humiin Ertekek Bizotts itga - a
K6pvisel6-testi.ilett<il kapott 6truhaz ott hatrlsk<ir6ben elj6rva - a 7 /2019.(I.1q HfB.
hatirozatival

Adim Liszl6 Zoltin (szh: Veszprern, 1983.12.01. an: Horv5th Ildik6
T AJ: 039-434-577)

8196 Liter, Arpdd u. 1.

term6szetbeni iuttat6sk6nt I m3 szocirilis c6hi tffzifa kiszdllitdsrit dllanitott mee.

A hatttrozat fellebbez6sre tekintet n6lktil, azonnal v6grehajthat6.
A hat6tozat elten, Litdr K6zs6g OnkormriLnyzata K6pvisel6-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K6zijs Onkorm6nyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbez6ssel lehet elni, a kcizl6s6t<il
szrirnitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

l\dArn Llszll Zoltrin telepiil6si tilmogatas k6relmet nyrijtott be. Kdrelme indokakdnt el6adta,
hogy rokkantsrigi ellitAsban r6szesiil, ami nagyon alacsony, munkrit v6llani nem tud. Egyiitt 6l
beteg 6desanf6val. Tiizifa biztositris6t kdri a bizottsdgt6l.
A bizottsrlg, kdrelmez6 indokait 6s szociiilis kdrtilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
r6szben meghatiirozottak szerint ddnt6tt.
A hatrlLrozatot A szociflis 6s gyermekvddelmi igazgatrisr6l 6s ell6tasokr6l szol6 412015. (\.
27.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szociiilis cdhi ttizifa t6mogates jogosultsrigi
felt6teleir6l sz6l6 dnkormrinyzati rendelet alapjin hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az iiltaliinos klzigazgatisi rendtart6sr6l sz,6l,6 2016.6vi CL. t6rv6ny
1 16. $-a6s I 18. g-a alapj6,n biztositottam.

Lit6r, 2O19. jaruar 17 .

A hatSrozatot kaniik:

1 ./ Adirl Litszll Lit€r, Arprid u. I .

2./ Nllv6ntartes
3./ Irattir



Lit6r Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testfitet6nek
Humin Ert6kek Bizottsiga

Szirn: Litl39-212019. TriLrgy: Prevics Laszl6 telepiil6si trimogatrisa
szocirilis trizifiira

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkormdnyzata K6pvisel6{estiilet6nek Humrin Ertdkek Bizotts 6ga - a
K6pvisel<i-testiilettril kapott rltruhrizott hatriskdrdben eljArva - a 612019.(1.16.) HEB.
hatfuozat|val

Lit6r, 2019. janurir 17.

A hatdrozatot kanidk:
l./ Prevics Liszlo LiI€r, Bem J.u.l .

2./ Nyi Ivantartris
3./ Irattit

Prevics Lriszl6 (szh: Vrirpalota, 1961 .06.23. an: Zsohar Etelka
T AJ: 023-877-597)

8196 Lit6r, Bem J. u. I .

term6szetbeni iuttatdsk6nt I m3 szociilis c6hi tffzifa kiszillitisit illaoitott mee.

A hatrirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal vdgrehajthat6.
A hatitrozat ellen, Lit6r K6zsdg Onkorm6Lnyzata Kepvisel<i-testiiletdhez cimzett, de a Litdri
Kdzds Onkormrfuryzati Hivatalhoz benyujtand6 fellebbezdssel lehet dlni, a k6zl6s6t6l
sz:imitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

Prevics Lrlszl6 telepiil6si tiirnogatiis k6relmet nyrijtott be. K6relme indokakdnt el6adt4 hogy
kdzds hriztarkisban 6l fekv6beteg 6desanyjrival, aki rilland6 ripol6sra szorul, ez6rt munk6t
viillani nem tud. Apokisi dijban i6szesiil, ami nagyon kev6s, ezdrt tiizifa biaositris6t k6ri a
bizottsrlgt6l.
A bizotts6g, k6relmez6 indokait 6s szocirilis kiiriilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
rdszben meghatrl.rozottak szerint drintdtt.

A hatiirozatot A szoci6lis 6s gyermekvddelmi igazgatrisr6l 6s ell6uisokr6l sz6lo 412015. (r.
27 -) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szocidlis c6hi trizifa tri.rnogatiis ioffi*aglfelt6teleir6l sz6l6 dnkormrinyzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet6sdget az iiltaldnos kcizigazgat6si rendtarLrsr6l szol6 2016.6vi cL. t<irvdny
I I 6. g-a 6s I 18. g-a alapjdn biztositotram.



Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Hum6n Ert6kek Bizottsiga

Szirn: Lit/32-2/2O19. Tirgy: Hajdu Csaba telepiil6si tiimogat6sa
tiiz.ifhra

HATAROZAT

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiiletenek Hum6n 6rtekek BizottsAga a
K6pvisel6-testtilett6l kapott 6truh6zott hat6sk6r6ben eljArva - a 5/2019.(1.16.) HEB.
hatirozatival

Hajdu Csaba (szh: G<idrill6, I 958.1 L08. an: Kalam6sz Mdria
T Al: 022-215-112\ 8196 Litir, Trincsics M. u. I 3

term6szetbeni iuttat6sk6nt I m3 szoci6lis c6I[ tiizifa kiszrillitisdt illapitott mee.

A hatirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatfuozat ellen, Lit6r Kcizs6g Onkormiinyzata K6pvisel6{esti.ilet6hez cimzett, de a Lit6ri
Kclz<is dnkormiinyzati Hivatalhoz benyrijtand6 fellebbezdssel lehet 6lni, a kcizl6s6t6l
szdmitott l5 napon beliil.

INDOKOLAS

Hajdu Csaba telepiil6si t6mogatis kerelmet nyijtott be. K6relme indokakdnt ekiadta, hogy
feles6g6vel 6l k<izds hriztart6sban, aki rokkantnyugdijas. A rokkantnyugdijb6l 6lnek, ami
nagyon kev6s. K6relmez<i munkan6lkiili, semmi ell6tiisban nern r6szesiil, ez6rt llzifa
biztosit6sdt k6ri a bizotts6gt6l.
A bizottsiig, kdrelmez6 indokait ds szoci6lis kciriilm6nyeit figyelembe v6ve, a rendelkez<i
r6szben meghatiirozottak szerint d6ntdtt.
A hatinozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l es elliitiisok6l sz6l6 4/2015. (Il.
27.) sz. <inkormrl.nyzati rendelet alapjrin hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az iiltaLinos kdzigazgatdsi rendtartiisr6l sz6l6 2016.6vi CL. t6rv6ny
1 16. $-a 6s 1 I 8. g-a alapjrin biztositottam.

Lit5r,20l9. jaruin 17 .

A hatrlrozatot kaoirik:
l./ Hajdu Csaba Liter, Tiincsics M. u. 13.
2./ Nllvantart6s
3./ Illaltir



Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtlet6nek
Humin Ert6kek Bizottsdga

Sz6rn: Litl35-212019. Trirgy: Petres Gabriella telepiil6si Uirnogatrisa
szocirilis tiizifiira

HATAROZAT

Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek Humiin Ertdkek Bizotts irya - a
Kdpvisel6-testiilett6l kapott 6truhazott hatriskdrdben eljiirva a 4/2019.(1.16.) HEB.
hatirozatfval

Petres Gabriella (szh: Veszprdm,1964.04.15. an: Rostris Irdn
TAJ: 074-559-121)
8196 Lit6r, F<i u. 3.

term6szetbeni iuttatdsk6nt I m3 szociflis c6hi ttzifa kiszillittsrlt :illaoitott mee.

A hatdrozatot kaoi6k:
l./ Pehes Gabriella Litdr, F6 u.3.
2./ Nyi I vrintartris
3./ Irafiin

A hatirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatiaozat ellen, Lit6r Krizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet6hez cirnzetl, de a Lit6ri
Kdz6s Onkormrlnlzati Hivatalhoz benlujtand6 fellebbezdssel lehet 6lni, a k6zl6s6t6l
szimitoft l5 napon beltil.

INDOKOLAS

Petres Gabriella teleptil6si ui.rnogakis k6relmet nyrijtott be. K6relme indokakdnt el6adt4 hogy
egyedtil 6l egy kis hriaban, kdzfoglalkoztatiisban vesz r6szt, kev6s a jdvedelme. Trizifa
biaositrisrit k6ri a bizonsAgt6l.
A bizottsdg, kdrelmez6 indokait 6s szociilis kdriilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
reszben meghaUirozottak szerint d6nt6tt.

A halirozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgatrisr6l 6s ell6tasok6l szol6 412015. (il.
27.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szocirllis c6hi tiizifa trirnogauis jogosultsrigi
felt6teleir6l sz616 dnkormrinyzati rendelet alapjrln hoaam.

{gCglvoslati lehettisdget az riltaliinos kbzigazgatbsi rendtartrisr6l sz6lo 2016.6vi CL. t6rv6ny
I 16. $-a6s I18. g-a alapjrin biZositottam.

Lit6r,2019. januin 17 .



Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizottsriga

Szhm: Litl36-212019. Tirgy: Bakonl G6zrln6 telepiil6si tiimogatAsa
szocirilis tfuifiira

II AT ARO ZAT

Lit6r Kdzs6g dnkormrlnyzata Kepvisel6-testi.ilet6nek Humiin Ert6kek Bizotts Aga - a
K6pviseki-testiilett6l kapott atruh6zott hatiiskdr6ben eljrirva - a 3/2019.(I.16.) HEB.
hatitrozatival

Bakonyi G6zin6 (sz: Sz6rddi Piroska szh: P6pa, 1962.06.23. an: Varga Erzs6bet
T AJ: 073-529-291)

8196 Lit6r, T6ncsics M. u. 15.

term6szetbeni iuttatr{sk6nt I m3 szociilis c6hi tiizifa kiszillitdsit illapitott mes.

A hatiirozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil, azonnal vegrehajthat6.
A hatirozal ellen, Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilet6hez cimzett, de a Lit6ri
K6zds Onkormanyzati Hivatalhoz benyijtand6 fellebbez6ssel lehet 6lni, a krizl6s6t6l
sziimitott 15 napon beliil.

INDOKOLAS

Bakonyi G6zan6 teleptil6si t6mogat6s kerelmet nytjtott be. Kdrelme indokakdnt el6adta, hogy
egyediil 61, kozfoglalkoztat|sban vesz r6szt, ami nagyon kev6s, ez6rt t:uzifa biaosit6s6t kdri a
bizottsigt6l.
A bizottsrig, k6relmez6 indokait 6s szoci6lis kdriilmdnyeit figyelembe v6ve, a rendelkez6
r6szben meghatrirozottak szerint d6nt6tt.
A hatiirozatot A szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s ell6t6sokr6l sz6l6 4/2O15. (ll.
27.) sz., valamint a term6szetben nyrijtott szociiilis cdlt trizifa tamogat6s jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l6 dnkorminyzati rendelet alapj6n hoztam.
Jogorvoslati lehet6s6get az 6ltaLinos kdzigazgathsi rendtartdsr6l sz6lo 2016.6vi CL. tdrv6ny
116. $-a 6s 118. g-a alapjrin biztositottam.

Lit6r, 2O19. janr,tin 17 .

A hatii.rozatot kapj rik:
1./ Bakonl GEzinE Liter, T6ncsics M. u. 15.
2./ NllvriLntartris
3.1 battir



Lit6r Kiizs69 6nkormllnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humdn Ert6kek Bizottsriga

SzAm:Litl85-212019. T:irgy: D6nes Siindor Csaba telepiildsi &imogat:isa
tizifira

HATAROZAT

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel<i+estiilet6nek Humrin 6rt6kek Bizous irya - a
Kdpvisel6-testiilett6l kapott 6truhazott hatriskdrdben eljrirva - a 2/2019.(1.16.) HEB.
hatinozatival

D6nes Sindor Csaba (szh: Veszpr6m, 1968.09.30. an: Bagi Eva
TAJ: 028-282-165)

8196 Litdr, Bajcsy-Zs. u. 39.

term6szetbeni iuttatisk6nt I m3 szociilis c6hi ttzifa kiszrlllitrflsrit illapitott meq.

A hatlrozat fellebbezdsre tekintet n6lkiil, azonnal v6grehajthat6.
A hatitrozat ellen, Lit6r K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel6+estiilet6hez cimzet! de a Litdri
Kdz6s 6nkormrinyzati Hivatalhoz benyirjtand6 fellebbezdssel lehet 6lni, a kitzl6s6t<il
szilmitott 15 napon beltil.

INDOKOLAS

D6nes Siindor Csaba telepiildsi trirnogatris k6relmet nyujtott be. K6relme indokakdnt el<iadta,
hogy ipolrisi dijban rdszesiil, ezert ttnifa biztosit,isit k6ri a bizottsigt6l.
A bizottMg, kdrelmez6 indokait 6s szociiilis kdriilmdnyeit figyelembe vdve, a rendelkez6
r6szben meghatrirozottak szerint ddntiitt.

A hatii.rozatot A szoci6lis 6s gyermekvddelmi igazgatasr,ll6s elkitrisokr6l sz6l6 4/2015.
(ll. 27.) sz., valamint a termdszetben nyijtott szociiiLlis c6hi hizifa t6mogatris jogosults6gi
feltdteleirdl sz6l6 iinkormrfuryzati rendelet alapjrin hoztam.
Jogorvoslati lehet6seget az riltaliinos klzigazgatlsi rendtaruisr6l sz6lo 2016.6vi CL. tiirvdny
I 16. $-a ds I I 8. g-a alapjrin biztositottam.

Litdr, 2019. janu.ir 17.

A hatirozatot kaoi6k:
I ./ Ddnes Srindor Litdr, Bajcsy-Zs.u.39.
2./ Nyi I vrintartris
3./ lrattitr


