
Lit6r Kiizs6g dnkormi nyzata
Humin Ert6kek Bizottsiga
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Tifiekoztatom, hogy Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Humfn Ert6kek Bizottsriga
2018. fprilis 26-6n (csiitiirtiik) 17.00 6rft6l nyilvrlnos bizotts6gi til6st tart, melyre
tisztelettel meghivom.

Megj elen6sdre feltdtlen sz6mitok !

Napirendi javaslatok:

1.) Uj biilcs6de 6s v6d6n6i szolgilat 6piilet 6pit6se tirgyf etjrlrrls

2.) Ma gd olna j rit6kfilm Bt6di Mriria Magdoln rir6l

A meghiv6 6s a nyilvrinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtakilhat6k a www.liter.hu
portilon!

Lit6r, 2018. 6prilis 20.

Auerbach Jfnos sk
Humdn Ertdke k B izotts dgdnak

elnoke



Lit6r Kiizs6g 6nkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humfn Ert6kek Bizottsfga

JELENLETI iV

a 2018. riprilis 26-6n tartott nyilt iil6sen megielentekr6l
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Lit6r

Almos utca 37
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FAIR alreodser adatkezelesi nyilvanbrtasi uonostio: C0937-0002
Jelen kiadmany hiteles kiadmanynak minosulo elektrcnikus alkatmaassl meghozo$ automati:alt egyedi daint6s(ci szolo
elektronikus ta.iekoaaiist tartalmaz,

lktat6sz6m : IKT-201 8-61 8-l 1 -00001 350

Nemzetgazdas6gi Miniszt6rium Region6lis

f ejlesztesi Programok6rt Felel6s Helyettes
Allamtitkdrrs6g

Veszpr6m, 2018. 6prilis 5.

Tirgy: Ertesites t5mogat5si k6relm6nek
t5mogat5s6rol

Tisztelt LIER x6zsEc OruxonuAruyzerel

Orommel 6rtesitjtjk, hogy a(z) A foglalkoztat6s 6s az 6letminos6g javit6sa csal6dbar6t, munk6ba 6ll6st
segit6 int6zm6nyek, kozszolg6ltat6sok fejleszt6s6vel c. felhiv6s6ra beny(jtott, TOP-1.4.1-16-VE1-2017-
00018 azonosit6sz6mmal nyilv6ntartott t6mogat6si k6relm6t az Magyar Allamkincstdr Veszpr6m Megyei
lgazgat6s6g vezetoje

223 I 84 031 Ft
<isszegfi t6mogat6sra 6rdemesnek it6lte az alabbiak szerint:

A T6mogat6si Szezod6s megkdt6s6ig szUks6ges az alibbi szempontok teljesUl6s6t al6tdmasztani:

- A Kedvezm6nyezettnek gondoskodnia kell a projekt elok6szit6se 6s tervez6se, majd megvalosit6sa
sor6n arr6l, hogy a Felhiv6s 3.4,,A projekt m(szaki-szakmaitartalm6val6s a megval6sit6ssal kapcsolatos
elvSr6sok" 6s a 3.6. ,,Projekttel kapcsolatos egy6b elv6r6sok" pontj6ban felsorolt, a beruh6z5s tartalma
eset6ben relevdns szempontoknak 6s felt6teleknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal
szuks6ges igazolni."

T6jekoztatjuk tov6bb5, hogy az On t6mogat5si k6relmere vonatkoz6 d6nt6st a Pllydzali E-Ugyint6z6s
felUleten modj6ban 6ll megtekinteni.

A t6mogat6s folyosit6s6nak elofeltetele a(z) LITER KOZSEG ONKORMANYZATA es a(z) Magyar
Allamkincst6r Veszpr6m Megyei lgazgatos6g kozotti t6mogat6si szezod6s megkot6se.

T6jekoztatjuk, hogy a t5mogat6si szez6d6s tervezet6t 6s annak megkdt6s6hez szUks6ges inform6ciokat,
teend6ket a krivetkez6 6rtesit6siinkben kUldjiik meg.

T6jekoztatjuk, hogy e dont6s ellen a 27212014 (X|.05) Korm6nyrendelet 152. $-ban foglaltak alapj6n a
ddnt6s k6zhezv6teletol sz6mitott 10 napon belUl, indokolt, a megsertett jogszab6lyi vagy a felhiv6sban
foglalt rendelkez6st egy6rtelm(en megjelol6 kifog5st nyrijthat be, amennyiben az elj6r6s jogszab6lys6rto,
illetve felhiv6sba iitk6zo. A kifog6s be6rkez6s6tol az azl elbir6l6 ddnt6s kdzl6s6ig a kifog6sban
foglaltakkal osszefUggo hatdridok nyugszanak.Felhivjuk figyetm6t, hogy amennyiben kifog6s6ban nem
jel6li meg a megs6rtett jogszab5lyi vagy felhlv6sban foglalt rendelkez6st, kifog5sa 6rdemi vizsg6lat n6lkUl
elutaslt6sra kerUl. T6jekoztatjuk tov6bb6, hogy a kifog6s beny(jt6s6ra rendelkez6sre 6116 hat5rido jelen
6rtesit6s Pitlyizati e-Ugyint6z6s felUleten tort6no elso megtekint6s6t, teh6t a k6zhezv6telt k6vet6 naptol
veszi kezdet6t. (Amennyiben az 6rtesit6s megtekint6se az elk0ld6s napj6t kovet6 h6t napon belUl nem
tdrtenik meg, a dokumentumot k6zbesitettnek tekintjrik.)
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FAIR alrendser adalkezel6sl nyrlv6ntadesi eonosit6r 00937-0Q02
Jelen kiadmany hjteles ki.dmanyngk min6sul6, elektronikus aikalmazassl meghozott automatizan Egyedi d(stesrol solo
elek$onihus tijdkoAatast tad.haz.

Kifog6s6t a PAlyAzati e-Ugyintez6s felUlet Kifog5skezel6s modulj6ban tal6lhat6 adatlap kitdlt6s6vel 6s
elkUld6s6vel elektronikus (ton nyfjthatja be, ahol lehet6s6ge van mell6klet csatol5s5ra is.

KdszdnjUk a felhiv6s ir5nt tan0sitott 6rdeklodeset. Felhivjuk szives figyelmet, hogy az Eur6pai Uni6 6ltal
t6rsfinanszirozott valamennyi pAlyAzati lehetos6grol t6jekozodhat a www.szechenyi202O.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Nemzetgazdas6g i M i n iszt6rium
Region6lis Fejlesztesi Programok6rt

Felel6s Helyettes Allamtitk6rs6g
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Lit6r Kiizs6g Onkorm finyzata
8196 Lit6r. Almos u.37.

Honlap: rvww.liter.hu
Tel./Fax: 88/598-010
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,,Mogdolno jdtdkftlm Bddi Mdria Magdolndrdl'
t6rgyri napirendi ponthoz

Litdr Kozsdg Onkorm6 nyzatinak K6pviselo-testiilete

20l8.dprilis 26.

Tisztelt K6pviselo-testiilet !

Buv6ri Tam6s filmrendezo, producer B6di M6ria Magdolna dletdt bemutat6 j6rt6kfilm
elkdszit6s6hez kdrte az onkormitnyzat t6mogat6s6t, mely veszprdmi dsszefog6ssal val6sulna
meg. A k6sziil6 filmalkot6s cdlja, hogy a jelent6s kereszt6ny kultusszal rendelkezo vdrtanrir6l
6s emberr6l - kinek Boldoggri avatiisi elj6rSsa folyamatban van - egy korszeti, az ut6kor
szitmitra hasznos, a fiatal gener6ci6t is megsz6lit6 mozg6kdp-memo6r k6sziilj<in. A film,
amelyben a rnagyar trirtdnelem elevenedik fel, kiilonosen drdekes 6s aktu6lis lehet ma, amikor
a keresztdny szellemisdgti fiatalember tdrekvdseit, ndzeteit, 6lmait az rdo elorehaladt6val
egyre sokr6tribb perspektiv6b6l szemldlhetj tik.

Mint tudjuk, B6di M6ria Magdolna Szigligeten sztiletett, gyerekkor6t K<jvesk6lon tdltdtte,
majd Balatonftizfon dolgozott, ds 1945 m6rcius6ban Litdren halt meg. F-zert, a producer
elgondollsa szerint egyfajta region6lis osszefog6ssii is v6lhat ez az egydbkdnt veszpr6mi
osszefog6ssal kdsziilo j 6t6kfi lm.

A Magdolna cimri jitdkfilm a veszprdmi SzeretFilm Sttdi6 6s helyi v6llalkoz6k
koprodukci6j6ban, Veszprdm V6ros ds a Szaldzi6num Erseki Turisztikai Kcizpont
t6mogat6s6val, egyiittmrikoddsben az Europa Kultur6lis Fov6rosa 2023 piiyitzattal val6sul
meg. Krilts6gvetdse kb. 14-15 Milli6 Forint. Mindazon6ltal magas szinvonalon val6
elkdsziil6s6re garanci6t nyrijt a gyitrt6 veszprdmi filmstridi6 Szeretfdld cimti elozo j6tdkfilmje,
amely Iancu Laura regdnydbol kdsziilt, ds orsz6gos moziforgalmazix utin,2018. februrirj6ban
a IV. Magyar Filmh6t versenyfilmjek6nt is bemutat6sra keriilt.

A tervek szerint a j6t6kfilm 2019. nyafira kdsziilne el, s az alkot6k remdnyei szerint ahazai
moziforgalmaz6son tril, mdlt6n sz6mithatna egy nemzetkozi fesztiv6lon val6 bemutatkoz6sra.
Elk6sziil6sdben fontos szempont tov6bb6 az is, hogy a B6di M6ria Magdoln6r6l kdsztil6
jritdkfilm - a Magyarorsz6gon 6lo kultusz egyik eros bizonys6gakdnt - t6mogathatn6,
elosegithetnd kereszt6ny vdrtanunk Boldogg6 avat6s6t,

Kdrem On<iket, a napirendi pontr6l donteni sziveskedjenek!

Az el1terjesztdst kdszftette: Sdrdi Jdnosnd
Szedl6k Attila sk.

polg6rmester



laq-hlzot|.

JEGvz,6xONvv

K6sztilt Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzataHumiin Ertdkek Bizotts6ginak 2018. rlprilis 26-6n 17,OO

6rakor tartott nyilvrlnos til6sdr6l.

Az ii l6s h elye : Lit6r Onkorm6n y zat tanircsterm e

Jelen vannak: Auerbach J6nos bizotts6g elncike
B6di J6nos bizottsrigi tag
Heffler G6born6 bizotts6gi tag
Luk6ts G6bor Akos bizottsilgi tag
Kert6sznd K6rpriti Katalin bizotts6gi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsrigi tag
Ujv6ri AttiLind bizottsilgi tag

Meghivottak: Szedl6k Attila polg6rmester
Benczefva jegyzo
Feketdn6 Ndmeth Ibolya ig.vezeto fotaniicsos

Auerbach J6nos, a bizotts6g elncike kciszdntdtte a Hum6n Ertdkek Bizotts6ga i.il6s6n
megjelenteket. Az tildst 17,00 6rakor megnyitotta.
Megrlllapitotta, hogy abizottsitgi tagok k<iztil mindenki jelen van.

Jegyzokrinyv hitelesit6nek felkdrte Heffl er G6bornd bizottsiigi tagot.

Az iilds javosolt napirendje:

t. Uj ntitcs6de 6s v6d6n6i szolgflat 6piilet 6pit6se trirgyrfi eljfris

2. Magdolna jrlt6klilm B6di M6ria Magdolnfr6l

A Bizottsdg tagjai 7 igen szavazattal elfogodtdk a napirendi javaslatot.

Napirend trirgyakisa

f . U; ntitcsdde 6s v6d6n6i szolgilat 6piilet 6pit6se trirgyrl eljrirfs
(Irdsos elfterjesztds a jegyzdkonyv melldkletdt kdpezi)

Auerbach Jrlnos bizottsris elniike
A napirendi ponttal kapcsolatb an ittadta a szot Szedl6k Attila polg6rmesternek.

Szedlik Attila pole{rmester
Til€koztatta abizottsitg tagiait, hogy a Nemzetgazdas6gi Minisztdrium Region6lis Fejlesztdsi
Programokdrt Felelos Helyettes Allamtitkrirs6g drtesitette Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatdt,hogy
a foglalkoztat6s 6s az eletminosdg javit6sa csal6dbar6t, munk6ba 61l6st segito intdzm6nyek,



kozszolgiiltat6sok fejlesztdsdvel cimti felhiv6sra benyrijtott t6mogat6si kdrelmet a Magyar
Allamkincst6r Veszprdm Megyei lgazgatositg vezetoje 223 884 031.- Ft cisszegri t6mogat6sra
drdemesnek itdlte.
Az Onkormfnyzata bolcsode dpi.iletdt egyi.itt szeretnd dpiteni a v6donoi szolgitlat6piiletdvel. A
kolts6gvet6sben van 16 valamennyi eloir6nyzat. Javasolta, hogy az epilet bont6s6t ds 6pit6s6t
egy kivitelezo vdgezze. A mrijus 3-i testiileti iil6sen a kiviteli tervek k6szitdj6t vilasztjuk ki,
majd m6jus vdg6n kozbeszerz6st kell kiirni, jriniusban a kivitelez6t kell kiv6lasztani, 6s
jriliusban, amikor bezitr az ovoda h6rom h6tre, akkor kell megkezdeni az dpitkezdst az ovoda
6ptileten beliil, ut6na az ij egyseg dpitdsdre kertil sor. Kiegdszit6skdppen elmondta, hogy az
6voda konyh6j6nak bovitdsdre piiyizatot szeretne benyrijtani, ahol maximum 40 milli6 forintra
lehet p6ly6zni 6 milli6 forintos cinrdsszel.

Auerbach Jr[nos bizottsfs elniike
Megkdrdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatb an hozzitsz6liis van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 hozzdsz6lits nem hangzott el.

A Hum6n Ert6kek Bizottsdga 7 igen szavazattal elfogad6sra javasolja az alihbihattrozatot:

Lit6r Kiizs6g 6n korm iny zata Humf n E rt6kek Bizottsrl grlnak
33/20 I 8.(IV.26.) HEB hatilr ozataz

Litdr K<izsdg Onkorm6 ny zataHum6n Ertdkek B izotts6ga elfo gadisra j avasolj a
Litdr Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete fel6, hogy az rij brilcsode 6s

v6don6i szolgiiat dptilet dpitesdnek megkezdds6t egyiittesen kezelj e.

A Hum6n Ertdkek Bizotts6ga megbizza a Bizotts6g elnok6t a sztiks6ges
intdzked6sek megtdteldre.
Hat6rid6: azonnal
Felelos: Auerbach Jiinos bizotts5g elnoke

2. Magdolna jrit6kfilm B6di Mdria Magdolnfrril
(Irdsos elSterjesztds a j eg,,z6kdnyv melldkletdt kdpezi)

Auerbach J{nos bizottsis elniike
A napirendi ponttal kapcsolatban iiadta a szot Szedlfk Attila polgdrmesternek.

Szedk{k Attila poleirmester
Tilekoztatta abizottsdg tagjait, hogy Buvdri Tam6s filmrendezo, producer az cinkormitnyzat
titmogatdsifi kdrte a B6di M6ria Magdolna dlet6t bemutat6 j6t6kfilm elk6szitds6hez.
A ,,Magdolna" cimti j6t6kfilm a veszprdmi SzeretFilm Stfdi6 6s helyi v6llalkoz6k
koprodukciojitban, Veszprdm V6ros 6s a Szaleziinlm Erseki Turisztikai Kdzpont
tirmogatisilal, egytittmrik<iddsben az Eur6pa Kultur6lis Fov6rosa 2023 piiyitzattal val6sul
meg. Kciltsdgvet6se kb. 14-15 milli6 forint. A j6tdkfilm 2019. nyarira k6szi.ilne el, mely
nemzetkozi fesztiv6lon val6 bemutat6sra is mdlt6n sz6mithatna.



Auerbach Jinos bizottsds elniike
Megkdrdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kdrdds, hozzisz6lirs van-e.

Bridi Jinos bizottsiei tae
Ez afjJm el6segithetn6 B6di Mriria Magdolna Boldogg6 avatisitt.

Auerbach Jinos bizottsds elniike
A bizottsrig megtilrgyalta a ,,Magdolna" jat6kfilm B6di M6ria Magdoln6r6l t6rgyri napirendi
pontot, ds javasolta, hogy t6mogassa az rinkorminyzat a j6tdkfilm elkdszit6s6t, de a pdnztigyi
bizotts6g tegyen javaslatot az risszegre.

A napirendi pontra vonatkoz6 kdrdds, hozzirszolits nem hangzott el.

A Hum6n Ertdkek Bizotts6ga 7 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alitbbihatdrozatot:

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{n y zata Humf n E rt6kek Bizottsri ginak
34120 1 8.(IV.26.) HEB hat{r ozata:

Lit6r Krizsdg Onkorm inyzata Humiin Ertdkek Bizotts6ga t6mogatiisra javasolta
Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzataK6pviselo-testtilete fe16 a,,Magdolna" cimti j6t6kfilm
elk6szft6sdtazzal, hogy a p6nztigyi bizotts6g tegyenjavaslatot az dsszegre.

A Hum6n Ertdkek Bizottsdgamegbizta a Bizotts6g tagtritt a sztiks6ges intdzked6sek
megt6tel6re.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga nyilt i.ilds6n egy6b hozzitszolits, dszrev6tel nem hangzott el, a

620,7-a
Auerbach J6nos

Humiin Ertdkek Bizotts6g6nak

.{tw dl*{
Heffler G6born6

Hum6n Ertdkek Bizotts6g6nak tagjaElnoke


