
Lit6r Ktizs6g Onkormi nyzata
Hum6n Ert6kek Bizottsriga

Elniik6t6l

MEGniVO

Tilekoztatom, hogy Lit6r Kdzs6g Onkorminyzatinak Humin Ert6kek Bizottsiga
2018. februrir 22-6n (csiitiirtiik) 16.30 6r5fi61 nyilvrlnos bizotts6gi lil6st tart, melyre
tisztelettel meghivom.
Megj elen6sdre felt6tlen sz6mitok !

Napirendi javaslatok:

1.) A szem6lyes gondoskodris kiir6be tartozS ellftisok (nappali elkitris, 6s hfzi
segits6gnyfjtfs) szem6lyi t6rit6si dijfr6l sz6l6 rendelet

2.) Szav azatszrimkil6 Bizottsrig tagi ainak feliilvizs gdlata

3.) Civil szervezetek programjainak trlmogatfsa 2018. 6vben - p6lyizati felhivfs

A meghiv6 6s a nyilvrinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtalilhat6k a www.liter.hu
portrllon!

Liter, 2078. februrir 1 3.

Auerbach Jinos sk
Humdn Ert dke k B i zo tts dgdnak

elnoke



Lit6r Kiizs6g Onkormri nyzata K6pvisetd-testiilet6nek
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Kdsztilt Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzataHum6n Ertdkek Bizotts6giinak 2018. febru6r 22-6n 16,30
6rakor tartott nyilvfnos iil6s6r6l.

Az ii l6s h elye : Lit6r Onkorm 6n y zat tanicsterm e

Jelen vannak: Auerbach Jiinos
Luk6ts Gribor Akos
Kertdszn6 K6rp6ti Katalin
Rokalyn6 Csizmadia Margit
Ujv6ri Attilen6

Benczee Eva
Kondics Istvrin
Varga Mih6ly
Feketdnd N6meth Ibolya

bizottsilg elndke
bizottsrigi tag
bizotts6gi tag
bizottsiigi tag
bizotts6gi tag

jegyziS

k6pviselS
kdpvisel6
ig.vezet6 f6tan6csos

Meghivottak:

Auerbach J6nos koszont<itte a Hum6n Ert6kek Bizotts6ga tildsdn megjelenteket. Az iildst 16,30
6rakor megnyitotta. Meg6llapitotta, hogy a bizotts6g hatitrozatkepes, a megv6lasztott 7
bizotts6gi tag kriziil 5 jelen van.
Heffler G6born6 bizotts6gi tag betegsdg miatt, B6di J6nos bizottsrlgi tag egy6b elfoglalts6g
miatt t6volmarad6st jelentett be.

Jegyzokrinyv hitelesitonek felkdrte Ujv6ri Attilind bizotts6gi tagot.

Az iilds jovosolt napirendje:

l.) A szem6lyes gondoskodis kiir6be tartozit eltitrlsok (nappali eltitris 6s hizi
segits6gnyfjtis) szem6lyi t6rit6si dijfrril szt6l6 rendelet

2.) Szav azatszimlil6 Bizottsig tagi ainak feliilvizsgilata
3.) Civil szervezetek programjainak tfmogatisa 2018. 6vben - pilyizati felhivris

A Bizottsdg tagiai 5 igen szavazattal elfogadtdk a napirendi javaslatot.

Napirend tirgyal{sa

i diirir6lszemClyl teritesi diii16
e I 6 t e rj e s zt d s a j e gz 6 kd nyv m e I I d kl e t d t kd p e z i)

Auerbach Jfnos bizottsig elntike:

A napirendi ponttal kapcsolatban iltadta a szotBencze Eva jegyz| asszonynak.



Bencze Eva iegyz6:

Litdr krizs6gben a szem6lyes gondoskod6s kordbe tartozo nappali ell6t6si 6s hdzi
segits6gnytijt6si feladatokat a Balatonalm6di Csalid- 6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Szoci6lis
Szolg6lat l6tja el a Balatonalmrldi Szoci6lis T6rsul6son keresztiil.
A hdzi segitsdgnyrijt6s alapszolgriltat6s <inkciltsdgei 6s intdzmdnyi t6ritdsi dijai a szociiilis
segitds ds szemdlyes gondoz6s tevdkenysdg szerinti bont6sban keri.ilt meg6llapitrlsra, szoci6lis
segit6s egy gondozitsi or6ra jut6 onkoltseg 2.101.-Ft, intezmenyi t6rit6sin dij 1.890.-Ft. A
szem6lyi gondoz6sn6l egy gondoz6si 6rira jlut6 dnkdltsdg 2.101.-Ft, intezmenyi t6ritdsi dij 150-
Ft. Ezeket az osszegeket javasolja abizottsirg a kdpviselo-testiiletnek elfogadisra.

Auerbach Jrinos bizottsrig elntike:

Megkdrdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kdrd6s, hozz6sz6l6s van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzisz6ltts nem hangzott el.

A Hum6n Ertdkek Bizotts6ga 5 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alilbbihatdrozatot:

Lit6r Kiizs6g dnkormrin yzata Humf n E rt6kek Bizottsrigin ak
1 9/20 1 8. (II .22.) IJEB hatfrr ozata:

Litdr K<izs6g OnkormrinyzataHumLin Ertdkek Bizotts6ga elfogadrisra javasolta
Litdr Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete fe16 a Balatonalm6di
Szoci6lis T6rsul6s iital biztositott hiui segitsdgnyrijt6s ell6tils6nak egy
gondoz6si 6r5ra jut6 <inkolts6gdt, mely szoci6lis segfts6g eset6n 2.101.-Ft/ora,
szemdlyi gondoz6s eset6n 2.101.-Ftl6ra. Elfogad6sra javasolta tov6bb6 ahini
segits6gnyrijtiis ell6tilsnak intdzmdnyi t6rit6si dijiit, mely szoci6lis segit6s

eset6n 1.890.-Ft/6ra, szem6lyes gondoziis eset6n 150.-/Ftl6ra.
A Humiin Ertdkek Bizotts6ga megbizza a Bizottsirg elntikdt a sziiks6ges
int6zked6sek megt6teldre.

Hat6rido: azontal
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts6g eln<ike

Bencze Eva iegyz6:

A kcivetkezo kdrdds az, hogy szem6lyi t6rit6si dij legyen-e bevezetve. Ha igen, figyelembe

kellene venni az egy fore es6 jovedelmeket, ds jovedelems6vokat kell bevezetni. Ha bevezetjtik,

ez megkozelit6leg f6l milli6 forint bev6telt jelentene 6ves szinten, 6s lehet, hogy igy nem is

venndk tribben igdnybe a szolg6ltatilst.

Auerbach Jdnos bizottsig elniike:

Nem javasolta a tdrit6si dij bevezetds6t, nem szeretne a gondozottakt6l pdnzt k6rni, szerinte

penzertnem is venndk igdnybe a segitsdget.



Rokalvn6 Csizmadia Mareit bizottsfei tas:

Van egy j6l mtikcido kozossdg, ha tdrit6si dij lenne bevezetve, senki nem vennd ig6nybe ezt az
ell6t6si rendszert.

Varea Mihfly k6pvisel6:

Amig elbirja a kolts6gvetds, ne legyen bevezetve t6ritdsi dij.

Auerbach Jrinos bizottsig elniike:

A Bizotts6g megt6rgyalta a szemdlyes gondoskod6s k<ir6be tartoz6 nappali ell6t6s es hdzi
segits6gnyrijtiis szemdlyi tdritdsi dij616l sz6l6 rendelet t6rgyti napirendi pontot, es az a javaslata,
hogy maradjon 6rv6nyben a tavalyi rendelet, nem kfv6nnak t6ritdsi dijat bevezetni.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kdrdds, hozzitszolits van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 k6rdds, hozzitszolits nem hangzott el.

A Hum6n Ertdkek Bizottsirya5 igen szavazattalelfogad6sra javasolta azalihbihatirozatot:

Lit6r Kiizs6g dnkormf n y zata Humin E rt6kek Bizottsf grln ak
20 t 20 18. (ll.zD IdfrB h at{r oz ata z

Litdr Krizsdg Onkorminyzata Hum6n Ertdkek Bizottsiga nem javasolta
elfogad6sra Litdr Kozs69 Onkorm6nyzataKdpvisels-testiilete fel6 a szem6lyes
gondoskod6s kcirdbe tartoz6 nappali elkit6s es hini segitsdgnyrijtis szem6lyi
t6ritdsi dij616l sz6l6 rendelet-tervezetet. Javasolta, hogy maradjon 6rv6nyben a
412017 . (III.6.) dnkorm6nyzati rendelet.

A Hum6n Ertdkek Bizottsdga megbizza a Bizottsiig elncikdt a szi.iksdges
int6zkeddsek megtdtel6re.

Hat6rid6: azonrtal
Felelos: Auerbach Jiinos bizottsrig elncike

Auerbach Jrlnos bizottsrig elniike:

A napirendi ponttal kapcsolatban iltadta a sz6tBencze Eva jegyzii asszonynak.

Benczefi)va iewzd:

Tilekoztatta a Bizottsitg tagtrait, hogy a szavazatszitmlil6 bizottsitg tagjait 6s a p6ttagokat
teleptildsi szinten kell megv6lasztani.

2 r) Szavaza tszrim l6ki B izottsf s tas i ainak feliilvizs gilata
(Ir d s o s e I 5 t e rj e s z t d s a j e g1,,2 6 ko nlnt m e I I d kl e t d t kd p e z i)



A kikiilddtt nyilatkozatok alapjtn egy kivdtel6vel mindenki v6llalta a szavazatszirmliili
bizottsiigi tags6got.

A Szavazatszttmlii6 Bizotts6g tagSaira az alihbijavaslatot tette:

Bindisn6 Prieger Anita D6zsa Gy.u.33.
Csige Istvilnnd Lehel u.2.
Dancs6 G6bor Ftizfa u.l 1.

Fekete Tam6s Dozsa Gy.u.lO/A.
Frank Csaba Templom u.2lCl5.
Halmy Gyulin6 Patak u.11.
Horvfth Istv6nn6 Bajcsy-Zs.t-37.
Kertdsznd K6rp6ti Katalin Huba u.10.
Lakics Krisztiiln Ahos u.12.
Varga Ferencnd Hegyalja u.4.

Auerbach Jrinos bizottsf g elniike:

A Bizotts6g megt6rgyalta a szavazatszed6 bizottsrlg tagjainak feli.ilvizsg6lata cimti napirendi
pontot, 6s elfogad6sra javasolta a szavazatszdmliil bizottsiigba az eloterjesztdsben felsorolt
tagokat.

Megkdrdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban k6rdds, hozz6sz6l6s van-e.

A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzhsz6lits nem hangzott el.

A Hum6n prtdtek Bizotts6ga 5 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az ali.},bihatdrozatot'.

Lit6r Kiizs6g Onkormrin y zata Humrin E rt6kek Bizottsr{gr[nak
21 12018.(11.22.) HEB h ati r ozataz

Lit6r Kcizs6g OnkormrinyzataHumiin Ert6kek Bizotts6ga elfogad6sra javasolta

Lit6r Krizsdg Onkormimyzata K6pvisel6-testi.ilete fel6 a szavazatszitmlii6
bizotts6gba az alihbi tagokat:

Bindisnd Prieger Anita D6zsa Gy.u.33.
Csige Istv6nnd Lehel u.2.

Dancs6 G6bor Ftizfa u.1 1.

Fekete Tam6s D6zsa GY.u.10/A.
Frank Csaba TemPlom u.2/C15.

Halmy Gyul6n6 Patak u.l1.
Horv6th Istv6nn6 BaicsY-2s.u.37.
Kert6szn6 K6rpriti Katalin Huba u.10.

Lakics Kriszti6n Ahos u.12.

Varga Ferencnd HegYalja u.4.

A Hum6n Ert6kek Bizottsiga megbizza a Bizotts6g elnok6t a sziiks6ges

int6zked6sek megtdtel6re.

Hat6rido: azownl
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g eln<ike



3. Civil szervezetek nrogramiainak timosatisa 2018. 6vben - pflvizati felhivis

Auerbach Jinos bizottsfs elniike:

Tijekoztatta a Humdn prtdkek Bizottsiig6nak tagjait, hogy Litdr K<izs6g Onkormiinyzata
piiydzatot ir ki a ,,Civil szervezetek programjainak t6mogatisa20l8. 6vben" cimmel.
A p6'lydzat c6lja: A civil szervezetek tiirsadalmi szerepv6llal6s6nak segit6se, az
dnkormilnyzattal val6 partneri kapcsolat el<imozditdsa 6s a helyi szervezet krizdletre gyakorolt
hat6sinak nrivel6se az cinszervezodo kozciss6gek 6,ltalvegzettazonkiizerdekri tevdkenysdgekre,
amelyekkelhozzf$intlnakaz rinkormiinyzatkotelezo 6s cinkdnt v6llalt feladatainak ell6t6srihoz.
P dbtdzatot nvilj thatnqk be

a) Lit6r Krizsdg Onkormiinyzata illetekessdgi teriiletdn mrik<id6 6s ott t6nyleges tevdkenys6get
folytat6:

- Tdrsadalmi szervezetek,amelyeket a bir6s6g apiiyinatbenyrijt6sakor nyilv6ntart6sba vett,
6s az alapszab6l yuknak me gfe le I o tev6keny sd gtiket tdnyl e ge s en fo lytatj rlk

- Egyhdzak.
b) Azok a szervezetek, amelyek ugyan nem litdri sz6khellyel keriiltek bejegyzdsre, 6m

tev6kenys6gtiket Lit6r krizsdg lakoss6ga 6rdekdben fejtik ki, 6s amelyeket a bfr6s6g a
piiyiuat benyrijtrisakor nyilv6ntart6sba vett, valamint az alapszabrllyuknak, illetve az alapit6
okiratuknak me gfelel6 tevdkenys6 giiket tdnyle ge s en fo lytatj 6k.

A nem ilyen form6ban mtikcido <inszervezoddseket a kdlts6gvetdsben biztositott eloirfunyzat
terhdre - az Onkorm ilnyzat nevdre sz6l6 sz6mla ellendben - az <inszervezodo csoport munkrij6t
segitve biztositja. Itt az lnszervez6do csoportokat 6rti - kiemelten a MrivelSd6si hrlzon beliil
mir reg6ta megl6vo kisktiz<iss6geket -, melyek munkijukkal segftik a telepiil6s kultur6lis
6let6nek szinvonalasabb6 t6tel6t. Ilyenek a Nyugdijas Klub, K6zimunka Szakkdr, Csivitel6
Ovoda 6s B6lcs6de Sztiloi Munkakrizrissdge, a Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola Sziil6i
Munkakdzdssdge, azok, akik nem bejegyzett civil szervezetek, ds nincs <jn6ll6 kdnywezet6stik.
Csak azok a civil szervezetek kaphatnak timogat6st, akik atavalyi tiimogat6sr6l elsz6moltak.

Lit6r K<jzsdg Onkorminyzata dves kriltsdgvetdsdben a keret<isszeget t6rsadalmi szervezetek
reszdre 3.000.000.-Ft-ban, az egyhinak r6sz6re 400.000.-Ft-ban hat6rozta meg. A pily|zat
benyrijtris6nak hatiirid eje 2018.m6rcius I 5.

Az igeny elhet6 t6mo gatris mdrt6k er ol az allbbi ri s sze geket j avaso lta :

Sporttev6kenys6gre: 150.000.-Ft
Term6szet-, kcirnyezet-, 6llatv6delemre 80.000.-Ft
Krizrend 6s kcizbiztons6g vddelmdre 150.000.-Ft
Kultur6lis, kcizmtiveloddsi tevdkenysdgre 1.500.000.-Ft
Eg6szs6giigyi, szociiilis tevdkenysdgre 50.000.-Ft
I{fsrlgi, neveldsi, oktatrisi tevdkenysdgre 100.000.-Ft
Lak6kdzciss6g ds 6rdekkdpviseleti tevdkenys6gre 50.000.-Ft

A bizottsrlg megtdrgyalta a Civil szervezetEk programjainak tiimogatisa2OT8. 6vben - piiy1zat
kiiriisa cimti napirendi pontot, ds 5 igen szavazattal elfogadiisra javasolta az ali,;1bihat1rozatot:



Lit6r Kiizs6g Onkormrln yzata Hum6n Ert6kek Bizottsf ginak
22 I 20 I 8.(11.22.) IJEB h atfrr ozata z

Lit6r Krizsdg Onkorminyzata Hum6n prtekek Bizotts6ga elfogadta a ,,Civil
szervezetek programjainak t6mogatisa 2018. dvben - pl.lyiuat kiiriisa"
napirendi pontot azzal,hogy az ig6nyelheto t6mogat6s m6rtdke:

Sporttevdkenys6gre: 150.000.-Ft
Term6szet-, kdrnyezet-, 6llatvddelemre 80.000.-Ft
Kiizrend 6s kdzbiztons6g v6delmdre 150.000.-Ft
Kultur6lis, kcizmriveloddsi tevdkenysdgre 1.500.000.-Ft
Eg6szsdgtigyi, szociilis tev6kenys6gre 50.000.-Ft
Ifiris6gi, neveldsi, oktatisi tevdkenysegre 100.000.-Ft
Lak6k<izciss69 6s drdekk6pviseleti tev6kenys6gre 50.000.-Ft

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata 6ves ktilts6gvet6s6ben a rendelkezdsre 6116

keret<isszeg mdrtdke:
Tdrsadalmiszervezetek: 3.000.000.-Ft
Egyhdzak: 400.000.-Ft.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizza a Bizottsilg elndk6t a sziiks6ges
intdzkeddsek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2018. m6rcius 15.

Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

A Humrin Ertdkek Bizotts6ga nyilt i.il6s6n egy6b hozzhszllirs, 6szrev6tel nem hangzott el,

Auerbach Jilnos bizotts6g elntike az i.il6st 17,20 6rakor bezirta.

K.m.f.

.?'"-/
Auerbach J6nos

,ri
,[4il*,. fu^ ttJ,---
tfiv6ri Attil6n6

Hum6n Ert6kek Bizotts6giinak tagiaHum6n



ElornnrpszrEs
A szem6lyes gondoskodis kiir6be fartoz6 ellitfsok

szem6lyi t6rit6si d ij 616l sz6 16 ren d elet feliilvizs gilata

Tisztelt Kdpvisel6-testtilet !

Tisztelt Bizotts6g!

BalatonalmSdi Csal6d-6s Gyermekj6ldti Kcizpont ds Szoci6lis Szolg6lat 2018.6vi k<iltsdgvetds
kiad6si eloirdnyzatifi tartalmaz6 kimutatiist megkiildte, melyben az id6sek nappali ellitris
kiadrisa 6 909 353 Ft, valamint a t6rsul6si meg6llapod6s alapj6n fizetend6 hozzilitrulis
345 468 Ft.
2018.6vi ktilts6gvet6s6nek bev6teli eliSirirnyzata az id6sek nappali eltritrls esetdn 5 316 019
Ft

H6zi segits6snyrijt6s
Szoci6lis segitds 6s szemdlyi gondozfs eset6n kiadrisi eloirimyzata 11672 878, valamint a
trirsulrlsi meg6llapod6s alapj6n fizetendohozzi$irrulirs 583 644 Ft.

2018. 6vi kriltsdgvetds6nek bev6teli ellirinyzata szoci6lis segit6s esetdben 125 000 Ft,
szemdlyi gondoz6s eset6n 8 548 783 Ft.

K6rem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Balatonalm6di Csal6d-6s Gyermekj6ldti K<izpont ds

Szoci6lis Szolg6lat 6ltal a hini segitsdgnyrijt6s ell6tiis6ra kalkul6lt cink<ilts6gi-, illetve
int6zm6nyi td rit6 s i dij akr6l drintsdn a hatir ozati j avas I at al apj 6n.

Az Onkormfunyzat szemdlyes gondoskodiis kordbe tartoz6 ell6t6sok szemdlyi t6ritdsi dijdr6l
sz6l6 rendelet6ben fentiek alapj6n a hizi segits6gnyrijtis szemdlyi tdritdsi dijait m6dositani
sztiksdges.

Fentieket figyelembe v6ve keriilt rltdolgoz6sra csatolt rendelet tervezetiink melyet k6rem, hogy
a Tisztelt Kdpvisel6-testtilet me gvitatni 6s elfo gadni sziveskedj en !

Litdr,2018. februir 14.

Szedl6k Attila sk

polgfrmester



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

Honlap : www. I iter.hu E-mail : I iter(d.l iter. hu

JELENLEGI RENDELET

Lit6r Kiizs6g 6n kormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 t2017. (III.6.) Onkormrlnyzati rendelete

a szem6lyes gondoskodis kiir6be tartoz6 elkitisok (nappali ell6tfs, 6s h6zi
segits6gnyfij tf s) szem 6lyi t6rit6si dij 6rt6,l

Lit6r K<izsdg Onkorminyzatinak K6pviselo-testtilete - Magyarorszdg alaptdrvdnye 32. cikke
(l) bekezd6s a) pontj6ban ds a (2)bekezd6sben, valamint a szoci6lis igazgatdsrol 6s szociillis
elliltiisokr6l sz6l6 1993. evi III. torv6ny (a tov6bbiakban Szt.) 92. $ (1) -(2)bekezd6s6ben kapott
felhatalmaz6s alapjiln, Magyarorszhg helyr dnkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX
Tcirvdny 13. $ (1) bekezdds 8. pontjSban meghat6rozott feladatkcir6ben elj6rva a kcivetkez6ket
rendeli el:

A k6pvisel6-testiilet azetkeztetes igdnybev6tele ndlktil mtik<id6 nappali ellitris szemdlyi
t6rftdsi dijet 0,-Ftlfolelli.itirsi nap dsszegben rlllapitja meg.

A k6pviselo-testi.ilet ahLzi segits6gnyrijt6st igdnybe vev6k rdszere 0,-Ftlfol6ra szemdlyi
tdrit6si dijat 6llapit meg.

(l) E rendelet20lT.6prilis l. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Jelen rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejtileg hatiiyirt veszti Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtiletdnek a szemdlyes gondoskod6s kcir6be tartoz6
ell6t6sok (nappali ell6t6s es hizi segitsdgnyrijt6s) t6ritdsi dijair6l sz6l6 l/2014.(II.3.)
dnkorm6nyzati rendelete.

1. $

2.$

3.$

Szedl6k Attila
Polgilrmester

BenczeEva
Jegyzo



El6rBnlnszrES
A Balatonalmidi Szociilis Trirsulis 6ltal biztositotlhi.zi segits6gnyrijtris
ellftrisinak 2018.6vi iinkiilts6gi 6s int6zm6nl t6rit6si dijfnak elfogadfsa

Tisztelt Kdpviselo-testi.ilet !

Tisztelt Bizotts6g!

Lit6r Krizsdg Onkorm imyzata a hini segitsdgnyrijt6st a Balatonalm6di Szoci6lis Tdrsul6son
kereszttil biztosida.

A szociillis igazgatisrol ds szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. tcirv6ny (atov6bbiakban:
Szt.) 92.$ (l) bekezdds b) pontja drtelm6ben a szemdlyes gondoskod6st nffit6 ell6t6sokr6l,
azok igdnybevdteldrol, valamint a frzetendo tdritdsi dijakr6l, ha a fenntart6 <inkorminyzati
t6rsul6s, akkor a tiirsul6si meg6llapodiisban erre kijeldlt telepiildsi cinkorm6nyzat a tilrsul6si
me 96l lapodiisban me ghatir ozottak szerint rendeletet al kot.

Ennek megfelel6en Balatonalm6di V6ros Onkorm6nyzata rendeletben iilapitja meg, hogy a
Balatonalm6di Csal6d-6s Gyermekj6l6ti Krizpont ds Szoci6lis Szolg6lat lit6ri hini
segits6gnyrijt6st igdnylok esetdben a szolg6ltat6st milyen <inkciltsdgi 6s intdzmdnyi tdrftdsi dijjal
tudja biztositani.

Az Szt. 63.$ (2) bekezddse drtelmdben ahini segits6gnyrijt6s keretdben szoci6lis segitdst vagy
szemdlyi gondoz6st kell nyrijtani.
Az Szt.63.$ (3) bekezddse drtelmdben a szoci6lis segit6s keretdben biztositani kell

a) a lak6kcirnyezeti higienia megtartits6ban val6 kozremtikciddst,
b) ahilztartisi tev6kenys6gben val6 k<izremrikod6st,
c) a veszdlyhelyzetek kialakul6siinak megelozdsdben ds a kialakult veszdlyhelyzet

elh6rft6s6ban tdrtdno se gitsdgnyrij t6st,
d) szi.iksdg esetdn a bentlak6sos szoci6lis intdzmdnybe tcirtdno bekolt6zds segftds6t.

AzSzt.63.$ (4) bekezddse drtelmdben a szemdlyi gondoz6s keretdben biztositani kell
a) az ellitirst ig6nybe vevovel a segit6 kapcsolat kialakit6s6t ds fenntartiis6t
b) a gondoz6si ds 6pol6si feladatok elvdgzdset,
c) a (3) bekezd6s szerinti feladatokat.

A fentiekben rdszletezettek miatt a hazi segitsdgnyrijt6s alapszolgriltatds cinkcilts6gei 6s
intdzm6nyi tdritdsi dfjai a szoci6lis segitds, illetve a szemdlyi gondoziis tevdkenys6g szerinti
bontiisban keri.ilt me gril lapit6 sr L az akibbiak szeri nt :

Egy gondozirsi orira jut6 rinkciltsdg:
Intdzmdnyi t6ritdsi dij (Ftlgondoz6si 6ra):

Ezen d{jak elfogadrisilt k<ivetrjen m6dositani
dijakr6l sz6l6 rendeletdt.

Liter,2018. febru6r 14.

sztiksdges az <inkorminyzat szemdlyi t6rft6si

Szedkik Attila sk
polgiirmester

Szoci6li
2.101,- Ft
1.890,- Ft

Szemdlvi
2.101,-

150,-
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Lit6r Kdzsdg Onkorm iny zata Kdpvisel6-testiilete megt6rgyalta 6s elfogadta
a Balatonalmridi Csal6d-ds Gyermekj6l6ti Kozpont ds Szoci6lis Szolg6lat
6ltal biztositott hitzi segits6gnyrijt6s ell6t6s6nak egy gondoz6si 6r6ra jut6
<ink<iltsdg6t, mely szociiilis segftds esetdn

2.101 Ftlora, szemdlyi gondoz6s esetdn 2.101 Ftlora osszegben keri.ilt
meg6llapit6sra.

A K6pviselo-testiilet elfogadta tov6bb6 a hiui segitsdgnyrijt6s ell6t6siinak
intezmenyi tdrit6si dij6t, mely szoci6lis segit6s esetdn 1.890 Ft/6ra, szemdlyi
gondoz6s eset6n 150,- Ft/6ra <isszegben keriilt meg6llapit6sra.

A K6pviselo-testtilet megbizza a Polg6rmestert, hogy dontdsdr6l 6rtesitse
Balatonalm6di V6ro s 0nkorm6n y zatifi .

Felel6s: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal



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

Honlap:www. I iter.hu E-mai I : liter(E I iter. hu

TERVEZET

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pviseld-testiilet6nek
.. t2018. (II.....) 6nkormfnyzati rendelete

a szem6lyes gondoskodrls kiir6be tartozil ellitisok (nappali ell6tfs, 6s h6zi
segits6gnyfijtis) szem6lyi t6rit6si dijir6l

Lit6r Ktjzs6g Onkormhnyzatbnak Kdpviselo-testtilete - Magyarorszhg alaptdrvdnye 32. cikke
(1) bekezd6s a) pontj6ban 6s a(2)bekezd6sben, valamint a szoci6lis igazgatisr6l 6s szocirilis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. tdrvdny (atov6bbiakban Szt.) 92. $ (1) -(2)bekezd6s6benkapott
felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorszitg helyi cinkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX
T<irvdny 13. $ (1) bekezdds 8. pontj6ban meghat6rozott feladatkcir6ben eljima a krivetkez6ket
rendeli el:

1. $ Ahdzi segits6gnyrijt6st igdnybe vevo jrivedelmi viszonyai alapj6n a szemdlyi tdritdsi dij
mdrtdkdt az 1 . melldklet tartalmazza.

2.$ Mentesiil tovribb6 a szemdlyi tdritdsi dij fizetdse al6l a 70 dv feletti hizi segits6gnyrijt6st
ig6nybe vevo gondozott.

3.$ A szemdlyi tdritdsi dijat az ig6nybevett idoszak ut6ni h6nap 8. napj6ig kell befizetni.

4. $ (l) E rendelet2Dl8. .... .. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Jelen rendelet hat6lyba ldpdsdvel egyidejtileg hatiiyitt veszti Litdr K<izsdg
Onkormiinyzata Klpviselo-testiiletdnek a szemdlyes gondoskod6s kordbe tartozo
ellritrisok (nappali ell6t6s es hini segitsdgnyrijt6s) tdrit6si dijair6l szol6 4/2017.(III.6.)
dnkorm6nyzati rendelete.

Szedl6k Attila
Polg6rmester

Bencze Eva
Jegyzo



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

Honlap:www.liter.hu E-mail: liter@liter.hu

1. melldklet

A hini segfts6gnyrijt6st igdnybe vev6 jdvedelmi viszonyai alapjhn a szem6lyi t6rit6si dij
m6rtdke:

Sor-
szirm

Egy fore es6
jovedelem (a

mindenkori <iregs6gi
nyugdijminimum %o-

rlban)

H6zi segitsdgnyrijt6s szem6lyi tdritdsi dij ai

Fizetendo szemdlyi t6rit6si
dij

(a me96llapitott intdzmdnyi
t6rit6si dii o/o-iban

Fizetend6 szemdlyi tdrit6si
dij

(Ftlf5/6ra)

szoci6lis
segitds

szemdlyi
sondoziis

szoci6lis
sesitds

szemdlyi
sondoz6s

A B C D E

1 <250 Yo 0% 0% 0.- 0.-

2. 250 -350 %
J.



Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
4l20l7. (lII.6.) Onkormdnyzati rendelete

a szem6lyes gondoskod{s kdr6be tet1..ozit ellStdsok (nappali ell{t{s, 6s hdzi
segits6gny rijt{s} szem6lyi tdrit6si d ij :116l

Liter Kozsdg OnkorminyzatAnak Kepvisel6-testtilete - Magyarorszi{g alaptOrv6nye 32. cikke
(l) bekezd€s a) pontjiban is a (2) bekezdesben, valamint a szoci6lis igazgat6sr6l es szoci6lis
elkitisokr6l sz6lo 1993. 6vi IIL torv6ny (a tovibbiakban Sa.) 92. S ( I ) '(2) bekezddseben kapott
felhatalmaziis alapjin, Magyarorszig helyi rinkorminyzztairol sz6lo 2011. evi CLX}(XTX
Torv6ny 13. $ il) bekezdes 8. pontjiban meghatarozott feladatktir6ben eljirva a k6vetkez6ket
rendeli el:

l. $ A kepviselo-teshilet az&kener*s igdnybevetele nelki.il milkod6 nappali ell6tis szem6lyi
t6ritesi dijAt 0,-Frfblellitasi nap osszegben 6llapitja meg.

2. $ A k6pvisel6-testulet ahini segitsdgnyujtist igenybe vevSk rdszdre O,-Ftlfol1raszemelyi
terit6si dijat allapit meg.

3. {i (l) E rendelet 2017. iprilis t napjin lep hatilyba.

\2) Jelen rendelet hatilyba lep6sevel egyidejiileg hatrilyit veszti Liter Kozseg
Onkorminyzata Kepvisel6-testtletdnek szem6lyes gondoskodis kordbe tartoz6
ellitrisok (nappali ell6tis es h6zi segitsegnyujtas) tdritdsi dijairol sz6l6 l/2014.(II.3.)
onkorminyzati rendelete.

Szedl6k Attila
Polgirmester

b*^u-z-)
Bencze Eva

Iegyz6



Ltrn ru KozOs ONron*tiNYZArr
Htv,q,r,4t

8196 Lit6r, Almos u.37. Tel./Fax:88/598-016
Kcizponti e-mail: liter(2liter.hu

El6teriesztis

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtiletdnek 2018. febru6r 22. napjdn
tartand6 iil6sdre a

Szav azatszri m Lil6 b izotts i g ta gi ain a k me gvflasztris a n ap iren d i p o n th oz

Tisztelt Kdpvisel6-testiilet !

A vfiasztdsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. trirvdny (tov6bbiakban: Ve) drtelmdben a
vilasztiisok lebonyolit6i a v6laszt6si szervek, melyeknek kdt tipusa van: a viiasztitsi
bizottsrigok 6s a v6lasztrlsi irod6k.

A v6lasztiisi iroda vezetoje a jegyz6, tagjai a hivatal dolgoz6i kriztil kertilnek kinevezdsre.

A viiasztitsi bizotts6gok a v6laszt6polgrirok fi.iggetlen, kizirolag a tiirv6nynek al6rendelt
szervei, amelyek els6dleges feladata a viiaszttrsi eredmdny meg6llapitisa, a vdlasztilsok
tisztasighnak, ttirvdnyessdgdnek biztosit6sa, a pirtatlans6g drvenyesitdse 6s szi.iksdg eset6n a
v iiasztirs tdrvdnyes rendj 6nek helyreiillitilsa.

A v6laszt6si bizotts6gokra vonatkoz6 rendelkez6seket a Ve. II. fejezete tartalmazza.
Ve. 14 $ (4) A Nemzeti Vrilaszt6si Bizottsrlg legal6bb hdt, a szavazatszirmlil6 bizotts6g,
valamint az egy szavazokonel rendelkez6 telepi.il6sen a helyi v6lasztiisi bizotts6g legal6bb <it,

a teriileti v6lasztiisi bizotts6g, az orszitggytil6si egy6ni v6laszt6kertileti v6laszt6si bizottsrig 6s

a tdbb szavaz6konel rendelkezo telepi.ildsen a helyi v6laszt6si bizotts6g legal6bb h6rom tagb6l
al.

A Ve. 24. $-ahatdrozza meg a bizotts6g megv6laszt6s6nak idej6t, ds a tagjaira inditv6nyt tevo
szemdlydt:
24. S (1) A szavazatszirmkil6 bizottsiig h6rom tagSitt 6s sztiks6ges sz6mban p6ttagokat a
telepi.ildsi onkormdnyzat kdpvisel6-testiilete az orszdggytildsi kdpviselok 6ltal6nos
viiasztitsdnak kittiz6s6t kcivetoen, legk6sobb a szavazds napja elotti huszadik napon viiasztja
meg; szemdlyiikre a helyi viiasztitsi iroda vezetoje tesz indftvrinyt.

A szavazatszimlii6 bizottsrig tagjait ds a p6ttagokat teleptil6si szinten kell megv6lasztani- Ez
biztosit megfelelo rugalmass6got a HVI vezetoje szftmira, hogy sziiks6g szerint ossza be a
tagokat az egyes szavazlkdrcikbe. A HVI vezetdjdnek termdszetesen lehet6sdge van arra,
hogy trijdkoztassa a kdpvisel6-testtilet tagjait, hogy ekizetes elkdpzeldsei rr.rint melyik
SZSZB tag vilrhat6an melyik szavaz6korbe keri.il, de az indftv6nyban a tagokat 6s a
p6ttagokat nem szay az6krirhriz rende lve ke I I fel tiintetni.



Ltrsru KOz0s ONxonuiNYZArr
Htv,qr,4t

8196 Lit6r, Almos u. 37. Tel./Fax: 88/598-016
Kdzponti e-mail: liter@liter.hu

A Szavazatszitmlii6 BizottsSg tagSaira/p6ttagSaira az alilbbrjavaslatot teszem:

Bindisn6 Prieger Anita
Csige Istv6nn6
Dancs6 G6bor
Fekete Tamils
Frank Csaba
Halmy Gyul6nd
Horv6th IstvSnnd
Kertd szn6 Khrpifii Katal in
Lakics Krisztiiin
Varga Ferencn6

Dozsa Gy.u.33.
Lehel u.2.
Frizfa u.1 1.

D6zsa Gy.u.l0/A.
Templom u.2lCl5.
Patak u.1 1.

Bajcsy-2s.u.37.
Huba u.10.
Almos u.12.
Hegyalja u.4.

K6rem, ho gy j avaslatomat me gvitatni sziveskedj enek.

Liter,2018. februfr 14.

Bindisnd Prieger Anita
Csige Istv6nn6
Dancs6 G6bor
Fekete Tam6s
Frank Csaba
Halmy Gyul6n6
Horvrlth Istv6nn6
Kert6sznd Kirp6ti Katalin
Lakics Kriszti6n
Varga Ferencn6

Bencze Eva
jegyzt5

Hatfrozatrjavaslat

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
. 12018.(11.22.) LKt. hat{r ozata

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testtilete a 2018. 6prilis 8.

napjitra kittizott orszrlggyril6si kdpviselok viiasztirsira a

szavazatszdml6l6 bizottsrig tagSaira/pSttagSaira tett javaslatot
j6virhagyja.

D6zsa Gy.u.33.
Lehel u.2.
Fiizfa u.l l
D6zsa Gy.u.10/A.
Templom u.2lCl5.
Patak u.1 1.

Bajcsy-Zs.u.37.
Huba u.10.
Ahos u.12.
Hegyalja u.4.

A Kdpvisel6-testiilet felkdri a iegyzot, hogy a tagok/p6ttagok

polg6rmester elotti eskiit6teldrol, a szavazatszdmliio bizotts6g tagjainak

k6rzetekbe val6 besorol6s616l gondoskodjon.

Felelos: Bencze Evaiegyzo, HVI vezeto

HatSrid6: 201 8. m6rcius



Lit6r Kiizs6g On kormrl ny zata
8196 Litdr. Almos u. 37.

Honlap: wrvw. liter.hLr

Tel./Fax: 88/598-016

E-mai l: i gazgatas@litcr.hu

ELOTERJESZTES

a 2018. febru:ir 22-i Hum6n lirt6kek Bizottsiginak iil6s6re
a ,,Civil szervezetek programjainak trimogatisa 2018. 6vben" napirendi ponthoz

Tisztelt Bizottsigi Tagok!

Trijdkoztatom a Humiin Ertdkek Bizottsrigrinak tagjait, hogy Lit6r K<izseg Onkorm6nyz ah pelyizatot irt
ki a ,,Civil szervezetek programjainak t6mogatiisa 201 8. dvben" cimmel.

A prilvdzat cilia

A civil szervezetek t6rsadalmi szerepvfllal6s6nak segitdse, az itnkormenyzattal val6 partneri kapcsolat
el6mozdftiisa ds a helyi szervezet kciz6letre gyakorolt hatris6nak nOvel6se az dnszervezridti koz<issdgek
riltal vdgzett azon koz6rdekii tevdkenysdgekre, amelyekkel hozzitlirulnak az onkorm6nyzat kdtelezo ds
iinkdnt v6llalt feladatainak ell6tiisiihoz.

Pti lv dzatot ny iilhatna k be :

a) Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata illet6kessdgi teriiletdn miikddti ds ott t6nyleges tevdkenysdget folytat6:
- Tdrsad mi szemezetek, amelyeket a bfr6srig a piiyinat benytjt6sakor nyilv5ntart;isba vett, ds az

alapszab6lyuknak megfeleki tev6kenysdgi.iket tdnylegesen folytatj6k,
- Egyhdzak.

b) Azok a szervezetek, amelyek ugyan nem litdri szdkhellyel keriiltek bejegyzdsre,6m tev6kenys6giiket
Lit6r k6zsdg lakossiiga drdekdben fejtik ki, ds amelyeket a bir6srig a piiyivat benyrljtrisakor
nyilv6ntartrlsba vett, valamint az alapszabilyuknak, illetve az alapit6 okiratuknak megfelel6
tevdkenysdgiiket t6nylegesen folytadrik.

A pdlvdzati anvas tartalmi kellikei:

Az a palyazati program t6mogathat6, amely a kiizs6ghez kapcsol6d6, vagy a kiizs6gi lakosokat
6rint6 programok szervez6s6re i16nyul. A pirlyinati program c6lkitfiz6seiben kialakitott
szempontok alapiiin a kiivetkez6 piiyazati kateg6riiik valamelyik6nek meg kell jelennie a
pAlyinati programban: sporttev6kenys6g; term6szet-, ktirnyezet-, 6llatv6delem; k<izrend 6s
krizbiztonsdg v6delme; kultu16lis, kiizmrivel6d6si tev6kenys69; e96szs6giigyi, szociilis
tev6kenys6g; ifjrisiigi, nevel6si, oktat6si tev6kenys6g; lak6kiizdss6gi 6s 6rJekk6pviseleti
tev6kenys6g.

Tdmogatds mdrtdke. iinrdsz

Egy pAlyAz_6 csak 1 pdly;izati programj6nak k<ilts6geire ny(ithat be piilyezatot.
Az ig6nyelhet6 temogatesi dsszeg pelyezati kateg6ridnk6nt keriil meghatirozdsra.



Pdlydzati kategdrio Tdmogatds moximdlis
mdrtdke 2078. (Ft)

Tdmogatds maximdlis
mdrtike 2077. (Ft)

aJ Sporttev6kenys6g 150.000

bl Term6szet-, krirnyezet-, iillatv6delem 80.000

cl Krizrend 6s kcizbiztons6g v6delme 150.000

d) Kultu16lis, kcizmiivel6d6si tev6kenys69 1.500.000

e)

n
Ee6szs6si.isvi, szocidlis tev6kenys6g 50.000

IfifsSei, nevel6si, oktat6si tev6kenys6g 100.000

c) Lak6krizriss6g 6s 6rdekk6pviseleti
tev6kenvs6s

50.000

ApAly1z6 6ltalbiztositand6 iinriszmdrtdkeT0o/o,amely lehetsajStforriisb6lsz{rmaz6 p6nzbeni,

term6szetb eni hozzAjilrul6s 6s rink6ntes munka is. A pdlytfrzaton iginyelt tdmogatdsi iisszeg a
szervezet adott 6vi programjainak megval6sftdsdra is a programok megval6sftdsdhoz
sziiksdges tdrgyi eszkiiziik beszerzisdre fordfthat6. Aplly{zati program foly6 6v janudr 01 -
december 37.koz6 eshet, tobb 6ven 6tivel6 program eset6ben az ig6nyelt t6mogatds felhaszndldsa
a foly6 6v december 31-ig tart6 programr6szre tort6nhet.

Rendelke zd sre dll6 keretii s sz eg :

A t6mogatdsra Lit6r Kozs6g 0nkorm6nyzata 6ves kolts6gvet6s6ben rendelkez6sre ell6

keretrisszeg m6rt6ke:
20lB.6v

T drsa d a lmi szerve ze te k 3.000.000 Ft
Eqvhdzak 400.000 Ft

A pdlydzaton nem vehetnek rdszt

A pillyAzaton nem vehetnek r6szt a pdrtok, a munkaad6i 6s munkav6llal6i 6rdekk6pviseleti
szervezetek, a biztosit6 egyesiiletek, alap(tv6nyok, kozalap(tv6nyok, nonprofit gazdasigi

tiirsasiigok, 6s azok a szervezetek, amelyek az elmrilt 3 6vben onkormdnyzati tdmogatdsban

16szesiiltek 6s annak felhaszn616sdval nem, vagy nem szabdlyszeriien szSmoltak el.

A odlvdzatbenvrtitdsa

Apdlyilzatot az erre a c6lra rendszeresitettpdlydzati adatlapon kell elk6sz(teni 6s benyfjtani
kiitelezf meilekteteivel egyiitt postai fiton vagy szem6lyesen 2 eredeti p6ld6nyban, zArt

borft6kban az alSbbi cimre:
LITER KOZSEG OXXONUANYZATA

8196 LITER, ALMOS U,37.
A borit6kon k6rjiik feltiintetni a ,,PALYAZA7"' megjekil6st'

ApAlyAzatikiirfs 6s az adatlap 6Wehet6 Lit6r Kozs6g 0nkorm6nyzata (8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Hivataliiban tigyf6lfogadiisi id6ben, az Ertl Piiln6 Miivel6d6si HAz 6s Ktinyvtdrban (8196 Lit6r,

ond u. 1.) vagy letolthet6 a Lit6r Inform6ci6s Portiilr6l (www.liter.hu).

Hidnyp fitldsra nincs lehet6 sdg !

A o6lvizatok benvf itisi hatirideie:

l. szakasz: Foly6 6v mircius 15. napja 12'00 6riig



2. szakasz: ApiiyAztatds m:isodikszakaszdban foly6 6vaugusztus h6 31. napia 10.00 6r6iglesz
lehet6s6g p6ly:izatok benyfjt6s6ra, a rendelkez6sre ell6 keretiisszeg kimeri.il6s6ig.
Amennyiben a rendelkez6sre 6116 keretrisszeg az 1. szakaszban kimeriil, nem kertil sor a 2.

p Aly lztatAsi s za kas z ra.

Ervdnytelen pdtydzat

Erv6nytelen p6lyiizatnak min6stil a hatdrid6 lej6rta ut6n benyri jtottpillyAzat, a hi6nyosan kit6ltott
pAlyAzat, tovdbb6, haapiiylzatot a jelen felhivds 6.) pontj6ban szerepl6, benyrijtisra nem jogosult
szerv ezet nyf jtotta b e.

A pdlydzat elbirdldsa

ApiiyAzatokat Lit6r Kozs69 0nkorm6nyzatAnakHumdn Ert6kek Bizotts6ga biriijael, a benyrijt6si
hatdrid6t krivet6 els6 {il6s6n. A dtint6sr6l a pAly1z6k iriisbeli tAjlkoztatlst kapnak.

T dm oa atd s. el szdm oI d si kti tel e ze tts 6 o

A tdmogatds biztosftSsa t6mogat6si szerz6d6s form6jdban trirt6nik. A nyertes pSlyAzatot benyrijt6
f6llel Lit6r Krizs6g 0nkorminyzata tdmogatAsi szerz6d6st krit.
A t6mogat6sban r6szesiil6 hiteles(tett szdmla 6s bizonylati mdsolatokkal, valamint szriveges
beszSmol6val koteles elszdmolni a r6sz6re biztositott t6mogatds osszeg6nek felhaszndl6s6r6l a

pSlyinati program teljes(t6s6t krjvet6 60 napon beliil, de legk6s6bb a foly6 6vet krivet6 6v janu6r
15-ig.

K6rem a bizottsiig tagjait, hogy a ,,Civil Szervezetek programjainak t6mogatilsa 2018. dvben" napirendi
pontot megtiirgyalni sziveskedjenek.

Liter, 2078. febru6r I 4.

Szedlik Attila sk.
polg6rmester
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LrrER xozsEc otuxonnaANYzATA

pArAztrt rErHivAsa

,,Civil szervezetek programjainak tdmog atdsa 2 0 78."

7l A ndlvrfizat cdlia
A civil szervezetek t6rsadalmi szerepvdllal6sdnak segit6se, az rinkorm6nyzattal val6 partneri kapcsolat

ellmozditAsa 6s a helyi szerve zetkdzlletre gyakorolt hat6s6nak ndvel6se az onszervez1d1 kozoss6gek

iiltal v6gzett azon koz6rdekfi tev6kenys6gekre, amelyekkel hozzljArulnak az rinkormAnyzat ktitelez6 6s

rink6nt v6llalt feladatainak ell6t6sdhoz.

2l Pdlvdzatot nvrtithatnak be

a) Lit6r Kozs69 0nkorm6nyzata illet6kess6gi teriilet6n m(kod6 6s ott t6nyleges tev6kenys6get folytat6:

- Tdrsadalmi szervezetek, amelyeket a bir6siig a pAlylzat benyfijtiisakor nyilv6ntart6sba vett, 6s az

alapszab6lyuknak megfelel6 tev6kenys6griket t6nylegesen folytatjdk.
- Egyhdzak.

b) Azok a szervezetek, amelyek ugyan nem lit6ri sz6khellyel kertiltek bejegyz6sre, 5m tev6kenys6giiket

Lit6r kozs6g lakoss6ga 6rdek6ben fejtik ki, 6s amelyeket a bir6s6g a pllylzat benyfijtiisakor
nyilvdntartdsba vett, valamint az alapszabdlyuknak illetve az alapit6 okiratuknak megfelel6

tev6kenys6 giiket t6nylegesen folytatj6k.

3l A ndlvdzati anvaa tartalmi kellikei
Az a pllyAzati program t6mogathat6, amely a krizs6ghez kapcsol6d6, vagy a kozs6gi lakosokat 6rint6
programok szervez6s6re irdnyul. Apiiylzati program c6lkitfiz6seiben kialakitott szempontok alapjiin a

kovetkez6 pAlylzati kateg6ridk valamelyik6nek meg kell jelennie a pAlyAzati programban:

sporttev6kenys69; term6szet-, krirnyezet-, 6llatv6delem; kozrend 6s kozbiztons69 v6delme; kultur6lis,

ktizmiivel5d6si tev6kenys6g; e96szs6giigyi, szoci6lis tev6kenys6g; ifjrisdgi, nevel6si, oktatdsi

tev6kenys6g; lak6krizoss6gi 6s 6rdekk6pviseleti tev6kenys6g.

4) Tdmooatds mdrtdke, iinrdsz
Egy piiyirz6 csak 1 pllylzati programjdnak k<ilts6geire nyrijthat be piilyiizatot.

Az i96nyelhetS t6mogatdsi risszeg piiylzati kate96ri6nk6nt keri.il meghatSrozdsra.

A pAlyirz6 6ltal biztosftand6 iinrdsz mdrtdke 70o/o, amely lehet saj6t forr6sb6l sz6rmaz6 p6nzbeni,

term6szetb eni hozzilSrul6s 6s rink6ntes munka ls. A pdlydzaton igdnyelt tdmogatdsi iisszeg a

szervezet adott 6vi programjainak megval1sitdsdra is a programok megvalfs{tdsdhoz sziiksdges

tdrgyi eszkiiziikbeszerzdsdre fordfthat6. ApitlyAzati program foly6 6v janudr 01 - december 31. ktiz6

eshet, tobb 6ven 6t(ve16 program eset6ben az ig6nyelt t6mogat6s felhaszn6l6sa a foly6 6v december 31-

ig tart6 program16szre ttirt6nhet.

Pdlydzati kategdria Tdmogottis maximdlis
mdrtdke 2018. (Ft)

a) Sporttev6kenys69

b) Term6szet-, ktirnyezet-, iillatv6delem

cJ Kiizrend 6s ktizbiztonsiig v6delme

dl Kulturiilis, ktizmiivel6d6si tev6kenys69

e) Eg6szs6giigyi, szociilis tev6kenys6g

0 Ifi risiigi, nevel6si, oktatiisi tev6kenys6g

c) Lak6kiiziiss69 6s 6rdekk6pviseleti tev6kenys69



5) Rendelkezdsre dll6 ke retiisszeg
A tdmogatdsra Lit6r Kozs6g Onkormdnyzata 6ves kdlts6gvet6s6ben rendelkez6sre 6116 keretosszeg
m6rt6ke:

2OlB.6v

Tdrsadalmi szervezetek 3.000.000 Ft

Egyhdzak 400.000 Ft

6l A ndlvdzaton nem vehetnek rdszt
ApAlylzaton nem vehetnek rlszta pdrtok, a munkaad6i 6s munkavdllal6i 6rdekk6pviseleti szervezetek,
a biztosft6 egyestiletek, alapftvSnyo[ kozalapfwinyok, nonprofit gazdasSgi tdrsasdgok, 6s azok a

szervezetek, amelyek az elmrilt 3 6vben onkormdnyzati t6mogat6sban r6szesilltek 6s annak
felhaszndl6s6val nem, vagy nem szabdlyszeriien sz6moltak el.

7l A odlvdzot benvfiitdsa
ApllyAzatotazerre a c6lra rendszeresitettptfilydzatiadatlapon kellelk6szfteni 6s benyrijtanikiitelezd
mell6kleteivel egyiitt postai riton vagy szem6lyesen 2 eredeti p6lddnyban,zArt borit6kban az al6bbi
c(mre:

LITER KOZSEG OruXONT.AANYZATA

8196 LITER, ALMOS U,37,

A borft6kon k6rjiik felttintetni a ,,CIVIL pAtVAZnf' megjekil6st.

A pAlyAzati ki[rds 6s az adatlap dwehet6 Lit6r Krizs6g Onkormdnyzata (8196 Lit6r, Almos u. 37.)
Hivataldban tigyf6lfogad6si id6ben, az Ertl P6ln6 Mfivel6d6si HAz 6s Kcinyvtdrban [8196 Lit6r,
Ond u. 1.) vagy letolthet6 a Lit6r Informici6s Portiilr6l [www.liter.hu).

H i dnyp 6tl d sra nincs lehetfi s i g I

A pAly inatok benyf itdsi hat6ridei e :

1. szakasz: oly6 6v m6rcius h6 15. naDia l2.OO 6rA

2. szakasz: A p6lydztat6s miisodik szakaszdban foly6 6v augusztus h6 31. napja 10.00 6r6ig lesz
lehetSs6g pAlylzatok benyfijtdsdra, a rendelkez6sre 6116 keretosszeg kimertil6s6ig. Amennyiben a
rendelkez6sre iill6 kerettisszeg az 1. szakaszban kimeriil, nem ker[il sor a 2. pAlylztat6si szakaszra.

8) Ervdnyteten pdlvdzat
Erv6nytelen p;ilyiizatnak min6stil a hat6rid6 lej6rta ut6n benyri jtott p1lyAzat, a hi6nyosan kitrjltott
pllyAzat, tovdbbd, ha a pilyAzatot a jelen felhivds 6.) pontjdban szerepl6, benyrijtdsra nem jogosult
szerv ezet nyrijtotta be.

9) A pdlydzat elb[rdldsa
A pllylzatokat Lit6r Kozs6g onkormdnyzatAnak Hum6n Ert6kek Bizottsdga birdlja el, a benyrijtasi
hatiirid6t krivet6 els6 til6s6n. A dont6sr6l a pAlylz6kirdsbeli tAjlkoztatAst kapnak.

to)
A t6mogat;is biztosftisa t6mogatd si szerz6d6s formdj6ban trirt6nik. A nyertes pilly1zatotbenyfjt6 f6llel
Lit6r Kozs69 0nkormd nyzatatdmogatdsi szerz6d6st kcjt.
A t6mogatdsban 16szesi.il6 hitelesftett szdmla 6s bizonylati mdsolatokkal, valamint szciveges
beszSmoldval kdteles elszSmolni a r6sz6re biztositott tSmogatas risszeg6nek felhasznSldsdr6l ap'lyAzati program teljesit6s6t krivet6 60 napon beltil, de legk6s6bb afoly6 dvetkiivetT 6v janudr 1S-ig.



PALYAZATI ADATLAP

Civil szerueztek programjainak tdmogatdsa 201 8.

1. A p6lyilzo szewezet neve:

2. A pitlyitz6 szervezet cime:

l16nyit6sz6m

Utca:

Telefon:

Ad6sz6ma:

K6pviseli:

Helys6gn6v:

HAzszAm:

E-mail:

N6v:

Telefon:

3. Kerii.ik jelezze mire k6ri a t5mogatist:

! Rrogram megval6slt6sa

L_-J Program megvalosit6sa 6s a megvalosit6s6hoz szUks6ges t5rgyi eszkdz beszerz6se

4. A paly6zati program megfelel az al6bbi min6sit6snek (al6htiz6ssal jeltilje):

a) sporttev6kenys6g

b) term6szet-, k6rnyezet-, 6llatv6delem

c) kozrend 6s kozbiztons6g v6delme

d) kultu16lis, kdzmtivel6d6si tev6kenys6g

e) eg6szs6gUgyi, szoci6lis tev6kenys6g

f) ifjtis6gi, nevel6si, oktat6si tev6kenys6g

g) lakokozdss6gi 6s 6rdekk6pviseleti tev6kenys6g.

5. P itly 6zati prog ra m megva l6s itSsi nak i deje :

Tervezett kezd6s idoPontja:

Befejez6s tervezett id6Pontja :

0 6



6. Program r6szletes leir6sa:

A program 6ltal 6rintett lit6ri lakosok sz6ma: ... td

7. A pitlyAzati program krilts6gvet6se (Ft):

A reRvezerr pRocRAm xolrsece:

SnlAr roRnAs:
-Ft

EcyEe ronnAs:
-Ft

leEruyelr OnxonuAnyzATl rAuooerAs : -Ft
OsszeseN:

-Ft



8. A pirlyitz6 banki adatai (amennyiben nem rendelkezik banksz5mlasz6mmal,
k6rjti k jekiln i sziveskedjen) :

A sz6mlatulajdonos banksz6mlasz6ma

A sz6mlavezetS hitelint6zet neve:

E n, 6ltalam k6pviselt szervezet nem rendelkezik banksz6mlasz6mmal.

9. P 6ly6zat kiitelez6 mel l6kletei :

. PAlyAzo szervezet birosigi nyilv6ntartisba v6tel6t igazolo dokumentum m6solati
peld6nya (OnszervezodS k6zdss6gek eset6ben a legal6bb 1 6ve tdrt6no folyamatos

mfikod6s igazol6s6ra szolg616 dokumentum m6solati peld6nya).

. PAlyAzo szervezet alapszab6lyinak, alapito okiratinak m6solati peld6nya.

. PAlyAzo szervezet banksz6mlasz6m6t tartalmazo 60 napn6l nem r6gebbi
sz6mlakivonat m6solati peld6nya.

1 0. P AlyAzo nyi latkozatai:

Kijelentem, hogy Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata ,,Civil szeruezetek programjainak
tdmogatitsa" t1rgyl r6szletes pitly1zati felhiv6s6nak tartalm6t megismertem.

Kijelentem, hogy a pAlylzatomban szereplo adatok a valos6gnak megfelelnek.

Az 6ltalam k6pviselt szervezetnek a pdlylzat beny0jt6s6nak idopontj6ban klztarlozlsa
nincs.

Kijelentem, hogy hozzAjArulok a pillyAzalban k6zolt adataim Onkorm6nyzat altali
nyilv6ntart5sban tort6no rdgzites6hez.

Tudom6sul veszem, ha pillyitzatom hat6rido ut6n, hi6nyosan, illetve valotlan adatokkal
adom le, pAly1zatom elutasit6sra kerUl.

Kelt: _,2018 6v ho nap

P.H,

sze rvezet k6pv i sel 6i 6 n ek al 6i r 6s a


