
Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata
Hum6n Iirt6kek Bizottsiga

Elniik6t6l

MEGHIVO

T6j6koztatom, hogy Litdr Kdzsdg Onkorm lnyzatdnak Humrin Ert6kek Bizottsiga
2018. mdjus 30-rin (szerda) 14.00 6rit6l nyilv6nos bizotts6gi iildst tart, melyre tisztelettel
meghivom.

Megjelen6sdre feltdtlen szamitok!

Napirendi iavaslatok:

f.) Balatonalm6di Csakid - 6s Gyermekjtil6ti Kiizpont 6s Szocidlis Szolgrilat
beszdmol6ja

2.) Besz:imoli a Bendola Csakidsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat tevek6nys6g6r6l

3.) Beszdmol6 a Gyermekjril6ti 6s Gyermekv6delmi feladatok el}itris6r6t

4.) Dt6zsa Gyiirgy utcai szocirilis b6rlakds iigye

5,) Rendelet a kieg6szit6 szocidlis tiizifa-timogatfLs helyi szabdlyair6l

6.) Csivitel6 6voda 6s Biilcs6de Alapit6 Okiratrinak mtidosit:isa

7.) Peda96gusnapijutalom

8.) Vegyes iigyek

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

Litdr,2018. m6jus 16.

Auerbach J6nos sk
Humdn irt dke k B izotts dgdnak

elndke



JEGYZ6K6NYv

K6sziilt Lit6r Kdzs6g Onkormanyzata Humiin 6rt6kek Bizottsrigrl,nak 2018. m6jus 30-6n 14.00
6rakor tartott nyilvinos iil6s6r6l.

Az iil6s helve: Lit6r dnkormrinyzat tan6csterme

Jelen vannak: Heffler Giibom6 bizotts6gi tag
Kert6szn6 Krirp6ti Katalin bizotts6gi tag
Rokatyn6 Csizmadia Margit bizottsiigi tag
Ujv6ri Attil6n6 bizottsilgi tag

Bencze Eva jegyzi
Srirdi Jrinosnd ig.vezeto f<itanricsos

Meghivottak:
Szedl6k Attila polg6rmester
Lugossy Zsuzsa mrivel<id6sszervez6

Heffler G6bom6 k6szcint<itte a Humen Ertekek BizottsAga iil6s6n megielenteket, 6s t jlkoztatta
<iket, hogy Auerbach J6nos elndk ur az iil6sen csalddi okok miatt nem tud rdszt ven:ri, ez6rt a
bizottsrigi iildst 6 vezeti le. Az iil6st 14,00 6rakor megnyitotta.
Meg6llapitotta, hogy a bizotts6gi tagok kdziil 4 f6jelen van, Auerbach Jiinos csakidi okok miatt,
mig Lukiits G6bor Akos 6s B6di J6nos bizotts6gi tag egy6b elfoglalts6g miatt t6volmarad6st
jelentett be.
Jegyztikdnyv hitelesit6nek felk6rte Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsrigi tagot. A
jegyz6kdnyvet S6rdi J6nosn6 vezeti.

Az iilis iavasolt napirendie:

1.) Balatonalm6di Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti K6zpont 6s Szociiilis Szolg6lat besz6mol6ja

2.) Besz6rnol6 a Bendola Csakidsegit6 6s Gyermekj6l6ti SzolgSlat tev6kenys6g6r<il

3.) Beszrimol6 a gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatok ell6trlsr6l

4.) D6zsa Gydrgy utcai szoci6lis b6rlakiis iigye

5.) Rendelet a kieg6szit6 szociiilis tfizifa-tALrnogatas hell szabrilyair6l

6.) Csivitelo 6voda 6s Bdlcs<ide Alapit6 Okirat6nak m6dosit6sa

7.) Pedag6gusnapi jutalom

8.) Vegyes iigyek

A Bizottsiig tagjai 4 igen szavazaltal elfogadtrik a napirendi javaslatot.



Napirend trlrgyalisa

latonal 6s Szoci6lis
e I 5 t erj e s zt d s a j e gtz 6 ka nyv me I I d kl e t d t hi p e z i. )

Heffler Giibornd bizotts6e tagia. tildsvezeto:
Mindenki kdzhez kapta Balatonalm6di Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kozpont 6s Szoci6lis
Szolgilat 2017. 6vben vegzett gyermekj6l6ti 6s szemdlyes gondoskod6st nyujt6
tev6kenys6g6rol sz6l6 besz6mol6t. Tdj€koztatja a megjelenteket, hogy intezmdnyvezeto
asszony egy6b hivatalos elfoglalts6ga miatt az til6sen nem tud r6szt venni.

Y irja a hozzflszol6sokat, 6szrev6teleket.

Miut6n nincs 6szrev6tel, amagar6sz6rol annyit szeretne elmondani, hogy a szoci6lis 6tkeztet6s
tekintet6ben ad6dnak probldm6k az edenyzetek minos6g6ben. C6lszeni lenne Sttdrni a mar sok
helyen hasznillt 6s elterjedt mtianyag, eldobhat6 dobozok haszniiatira. Itt szeretnd felhivni a
figyelmet ahiui segits6gnyirjtilsban dolgoz6knak, hogy az etkeztet6s sor6n haszniit ed6nyek
minos6g6re nagyobb hangsrilyt kell fektetni.

Szedkik Attil a pol s6rmester:
Elmondta a megielenteknek, hogy ? napokban egyeileto t6rgyal6st folytattak Sajtos Ildik6
intdzm6nyvezet6 asszony 6s BenczeEvajegyz6 asszony r6szvdtel6vel. A megbeszdl6s fd pontja
a szoci6lis 6tkeztet6s volt, mind a sz6llit6s, mind pedi g az edlnyzetek vonatkoziis6ban.
Drasztikus viitoztatisralesz szi.iksdg. Nagyon megn6tt azonszociirlis 6tkeztet6sben r6sztvevok
sz6ma, akik h6zhozsziilitdssal kiv6nj6k igdnybe venni a szolgiitatist. Ezt rcivid id6n beli.il
sztiks6ges lesz feltilvizsghlni, tov6bb6 azt gondoljrlk, hogy sztiks6ges lenne fejleszteni az eb6d
kisz|llitirsinilhaszniit ed6nyeket, ezertvitrhatoan az 6thord6ban t<irtdn6 kisz6llit6s megszrinik,
ifiveszi a helydt egy egysdges, modernebb, eszt6tikusabb 6s minden igdnyt kieldgito
csomagol6s. Term6szetesen a v6ltoz6sokat ki kell dolgozni, kolts6gsz6mit6sokat kell v6gezni,
a szolgiltat6s dij6nak megfizet6s6re tobb s6vot kell alkotni, 6s term6szetesen ez alapjin
sziiks6gess6 v6lik a rendelet m6dosit6sa is.

Heffler Gdborn6 bizotts6e taqia. til6svezet6:
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tov6bbi k6rd6s, hozzbszolits van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6an tribb k6rd6s, hozzitszolils nem hangzott el.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alihbihatirozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkormrln yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
35/201 S.O .30.) HEB hatirozata:

Lit6r Kozs6g dnkormdnyzata Humen Ert6kek Bizotts6ga elfogad6sra javasolta
Lit6r Kcizs6g 0nkorm6nyzataKdpvisel6-testtilete fel6 a Balatonalm6di Csal6d-
6s GyermekjSl6ti Krizpont 6s Szoci6lis Szolg6lat 20L7.6vi besz6mol6j6t.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta Heffler Griborn6 bizotts6gi tagot a
sziiks6ges int6zked6sek megt6tel 6re.

Felelos: Heffler G6born6 bizotts6g tagja
HatSrido: azonnal



6s Gyerm
(lrdsos elSterj esztds a j egtzdkdnyv mellekletet kepezi.)

Heffler Gribomd bizottsrie taqia" til6svezeto:
Thjdkoztatja a megielenteket, hogy Szalai Attila szakmai vezeto egydb hivatalos elfoglalts6ga
miatt az til6sen nem tud r6szt venni. A kiktildott besz6mol6t mindenki megismerte, virja a
hozzisz6lilsokat, 6szrev6teleket.

Rokallin6 Csizmadia Mareit bizotts6si tae:
Ism6telten szeretn6 elmondani, hogy b6r azon szerencs6s telepiil6sekhez tartozunk, ahol
nincsenek napi szinten elofordul6, srilyos probl6m6k, de v6lemdnye szerint fontos a jelzo-
teamek szerepe, hiszen tobbek kozt ezen a f6rumon van lehet6seg az esetlegesen felmertil6
probl6m6k megismer6s6re, azok megvitatiisdra. ltt alakulhat ki szorosabb munkakapcsolat az
azonos, illetve kapcsol6d6 teriileten dolgoz6 koll6gak kozt.

Heffler G6born6 bizotts6e tagia. iil6svezet6:
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tov6bbi k6rd6s, hozzirszolils van-e.

Miut6n nincs, a Hum6n Ert6kek Bizotts6ga 4 igen szavazattal elfogadrisra javasolta az alilbbi
hatirozatot:

Lit6r Kiizs6g dnkorminyzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
36/20 I 8.(V.3 0.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<jz s6g 6nkorm6 ny zata Hum6n Ert6kek B izotts 6ga elfo gad6sra j avasolta
Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testi.ilete fel6 a Bendola Csal6dsegito
6s Gyermekj6l6ti Szolgiilat 2017 .6vi besziimol6j6t.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizza Heffler G6born6 bizotts6gi tagot a
sztiks6ges int6zked6sek megt6telere.

Felel6s: Heffler G6born6 bizotts6g tagja
Hat6rido: azonnal

3.) Besz6mol6 a evermeki6l6ti 6s svermekv6delmi feladatok ell6tisr6l
(Irdsos elSterjeszttis a jegzrikonyv melldkletdt kdpezi.)

Heffler Gribornd bizotts6e tagja. illdsvezeto:
Az irisos eloterjeszt6sbol mindenki megismerhette a gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi
fel adatokr6l sz6l6 tdj 6ko ztat6t.
Y 6rja a besz6mol6hoz kapcsol6d6 6szrev6teleket, hozzisz6lAsokat.

Rokalyn6 Csizmadia Mareit bizottsiei tae:
Szeretnd megiegyezni, hogy a besz6mol6ban szereplo idoszakos gyermekfeli.igyelet, a
jit6kkolcstinz6s 6s a babamasszits szolgiitat6st tartalmaz6 1512007. (XII.12.) rendeletet, mely
a szem6lyes gondoskod6st nyujt6, napkozbeni ell6tiist biztosit6 gyermekj6l6ti alapell6tisok
mtikod6sdrol sz6l, sztiks6ges lenne feltilvizsg6,lni,6s hatiilyon kiviil helyezni.



Heffler G6bomd bizotts6s taqja. til6svezeto:
Megkoszonte a Hivatal reszerol kdszitett reszletes besz6mol6t a gyermekj6l6ti 6s
gyermekv6delmi feladatok ell6t6s6r6l. A napirendi pontra vonatkoz6 tov6bbi k6rd6s,
hozzdsz6lits nem hangzott el.

A Hum6n Ert6kek Bizottsilga 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alilbbihatirozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Hum6n Ert6kek Bizoffsiginak
37 12018.N.30.) HEB hatir ozataz

Lit6r Kozs 6 g 6nkorm 6 ny zata Hum 6n Ert6kek B izottsiiga el fo gad6sra j av aso lta
Litdr Kcizs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete fel6 a gyermekj6l6ti 6s
gyermekv6delmi feladatok ell6t6s6r6l sz6l6 2017. 6vi besz6mol6t.
A Hum6n Ert6kek Bizottsfga megbizza Heffler G6born6 bizottsilgi tagot a
szi.iks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elncike
Hat6rido: azonnal

4.) D6zsa Gyiirsv utcai szociilis b6rlakis iisve
(Ir d s o s e I 6 t erj e s z t d s a j e g1,, z ci konyv m e I I d kl e t d t kd p e z i. )

Heffler G6born6 bizotts6g tagia. tildsvezeto:
A Lit6r, D6zsa Gyorgy utca24. sz6m alatti <inkormanyzati szociiiis b6rlak6sban, mindk6t lak6s
esetdn lejir ab6rleti szerzodes.
Javasolja, hogy eloszor a24lA lak6s iigy6t vitassa meg a bizotts6g.
A be6rkezett k6relem alapj6n elmondja, hogy Csisz6r Mikl6s 6s Turi Gabriella aLit6r,D6zsa
Gytirgy utca 241A. sz6m alatti onkorm6nyzati szociitlis b6rlak6st, amennyiben lehets6ges,
tovabb szeretn6k b6relni, miut6n b6rleti szerzoddsi.ik 2018. augusztus 3l-6n lej6r.
Lit6r KOzs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testi.ilet6nek l0/2008.(IX.9.) rendelets alapjim,mely a
lak6sok 6s helyisdgek b6rl6s6r6l sz6l, nincs lehetos6g tov6bb a b6rleti szerzodes rijabb
meghosszabbit6s6ra, mert a rendeletben megltatirozott rit 6v azidei 6v augusztus 31 napj6val
lej6r.
Fentiek alapjinlit6r Kozs6g Onkormrinyzattnakki kell irnia a pillydzatotl-it6r, D6zsa Gyorgy
utca 24lA szitm alatt levo 66 m2 2 szobds cisszkomfortos cinkormanyzati berlak5s szoci6lis
alapon tcirt6n6 b6rbead6siira.
A pilydzat benyujtrisi hat6rideje 2018. augusztus 15. napJa lenne, a nyertes piiyin6
20l8.szeptember 1. nappal vehetn6 ig6nybe azingatlant.

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

Kert6szn6 Kiim6ti Katalin bizotts6si tas:
Szeretnd megk6rdezni, hogy az elmrilt idoszakban a Hivatal feld jeleztek-e probl6mi,i' az ott
lak6k vonatkoz6s6ban, esetlegesen felmeri.ilt-e dijh6tral6k, mert ngy 1rzi,hogy egy csendesebb
id6szak van, a b6rlok rendben fizetnek, 6s a szomszddok rcszerol sincs probl6ma.

S6rdi J6nosnd i s. vez. fotan.. j e g),zokonyvvezeto :

Val6ban, az ut6bbi id6ben nem volt bejelentds, egyik lak6val szemben sem jeleztek probl6m6t.
Akozizemi dijak, valamit a lakb6r vonatkoz6sriban sincs elmarad6s.



Heffler G6born6 bizotts6g taeia. iil6svezet6:
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tovribbi k6rd6s, hozzisz6l6s van-e.

Miutrln nincs, a
hathrozatot:

Humiin Brtetet Bizottsdga 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alilbbi

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
38/20 1 S.(V.30.) HEB hatirozata:

Lit6r Kozs6g Onkorminyzata Humin Ert6kek Bizotts6ga t6mogatja, hogy a
Littr, D6zsa Gytirgy utca 24lA sz. alatti onkorm6nyzati b6rlak6s szoci6lis
alapon ttirt6n6 b6rbead6sara vonatkozo piiyizat kiir6sra kertljrin az alilbbiak
szerint:
aphlyhzat beadrlsrlnak hat6rideje: 2018. augusztus 75., az ingatlan szeptember
l. napj6t6l veheto ig6nybe.
A Hum6n Ert6kek Bizottsiiga megbizza Heffler G6born6t a sztiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Heffler G6born6 bizotts6g tagja
Hat6rido: azonnal

Heffl er Giiborn6 bizottsriq tagi a. i.ildsvezeto :

Javasolja megvitatni a Liter, Dozsa Gyorgy utca 24/8. sz6m alatti onkorm6nyzati szociiiis
b6rlak6s iigy6re.
Gertner Bernadett lak6sb6rleti szerzod6se 2018. jrinius 21. napjixal lej6r. Elmondiisa alapliln
k<imyezo telepi.ildsen sikertilt egy ingatlant megviis6rolnia. Jelenleg az adds-vltel bonyol6dik,
mely v6lhetoleg m6g nem fog lez6rulni jtnius 2l-ig-Ezertkerte, hogy lehetos6g szerint b6rleti
szerzodese 2018. augusztus 31. napj6ig kertiljcin meghosszabbit6sra. Amennyiben elobb sikeri.il
az adils-vdtelt lebonyolitani, rigy a szoci6lis b6rlak6sb6l is elobb ki fog kcilt<izni.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozzisz6l6s van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga4 igen szavazattal elfogaddsra javasolta az alf})bihatirozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
39/20 1 8.(V.30.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<izs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga timogatja, hogy a
Liter, Dozsa Gyorgy utca 2418. sz. alatti onkorm6nyzati szociillis b6rlak6s
lak6sb6rleti szerzodese Gertner Bertnadettel keriiljrin meghosszabbit6sra 2018.
augusztus 31. napj6ig.
A Lit6r, D6zsa Gyorgy utca 2418. sz. alatti <inkorm6nyzati b6rlak6s szociiilis
alapon ttirt6no bdrbead6srira vonatkoz6 pilydzat kiir6sra kertiljon az alibbiak
szerint:
apiiyinat beadis6nak hat6rideje: 2018. augusztus 15., az ingatlan szeptember
1. napj6t6l veheto ig6nybe.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizza Heffler G6born6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Heffler G6born6 bizotts6g tagja
Hat6rido: azonnal



5.) Re lis tiizifa-tr{
e I 6 t e rj e s z t d s a j e g,,z 6 kd nyv me I I d kl e t d t kdp e z i. )

Heffler G6bornd bizottsils tasja. iil6svezeto:
Minden bizotts6gi tag elott ismert, hogy korminyzati dont6s alapjdn azoningatlantulajdonosok
szimlii,itn, akik rendelkeznek vezet6kes foldghz bekritessel, a nemzeti Kcizmrivek iiltal
kibo csrij tot t szirmlilj 6n I 2. 0 00, -Ft-o s j 6v6iriis tort6nik rez si csokkent6s cim6n.
A korm6ny a 115212018.(IlI.27 .) Korm. hatirozathban telepiil6si.ink r6sz6re 17 erdei k<ibm6ter
kemdnylombos tizifit biztosit, szoci6lis cdhi tizifavisirliishoz kapcsol6d6 kieg6szfto
trimogatis jogcim6n. Ennek kiosztrisilhoz kapcsol6d6 feltetelrendszert lenne sziiks6ges
megvitatni.

Bencze Evajegyz6:
A rendelet-tervezet mindenki szimira ismert. A tervezetet lehets6ges, hogy esetlegesen m6g
tov6bb kellene gondolni. Elsodlegesen az lenne a c6l, hogy fel kellene m6rni a teleptil6sen
felmeriil6 igdnyeket, mindazokat, akik jogosultak a kieg6szito timogatitsra, 6s azok szirmifi is,
akik nem rendelkeznek ghzszolgiitatdsi szerzoddssel, 6s nem jogosultak a kieg6szito
tiimogatSsra.

Heffler G6bornd bizotts6e taqia. til6svezeto:
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tov6bbi k6rd6s, hozzitsz6lits van-e.

Miut6n nincs, a Hum6n Ert6kek Bizotts6ga 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alfhbi
hatirozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
40/201 8.(V.30.) HEB hatirozata:

Lit6r Kozs6g dnkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga t6mogatja rendelet
alkot6s6t a kiegdszito szocirilis tiizifa-tirnogat6s helyi szabftlyairol. a2. $ (2) a.
viltozat elfogad6s6val, azaz: ,,A kieg6szito szoci6lis cdhi tlUrzifa tirmogatisira
elony't 6lveznek azok a litdri lakosok, akiknek a csal6dj itban az egy fore jut6
jovedelem nem haladja meg az 6regs6gi nyugdlj mindenkori legkisebb
risszeg6nek 300oA-ilt, (85 000,-Ft)."
Tov6bb6 t6mogada a teleptil6sen t<irt6no igdnyfelm6rdst, mindazok
vonatkoz6sriban, akik jogosultak a kieg6szit6 t6mogat6sra, €,s azoket is, akik nem
rendelkeznek gizszolg6ltatdsi szerz6ddssel, 6s nem jogosultak a kieg6szito
t6mogat6sra.
Az igdnTrfelm6r6s leadrisi hat6rideje 2018. jirnius 1 1.

A Hum6n Ertekek Bizotts6ga megbizza Heffler G6born6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Heffler Griborn6 bizottsiig tagja
Hat6rido: azonnal



(Irdsos elfterjesztds a jeg,tzdkdnyv melldkletdt kdpezi.)

Heffl er G6born6 bizottsiie taqi a. iil6svezet6 :

K6ri Rokalynd Csizmadia Margit intdzm6nyvezetb asszonyt, a napirendi ponttal kapcsolatban
sziveskedj e n t6j 6koztat6st nyrij tani a b izottsi g r eszer e.

Rokalyn6 Csizmadia Mareit bizotts6gi tae. Csivitelo Ovoda 6s Bolcsode intdzmdn),vezetdjg
Elmondja a megjelenteknek, hogy az Alapit6 Okirat m6dosit6s6t jogszab6lyi v6ltozilsok miatt
szi.iks6ges kiigazitan| A 4.3 bekezd6sben a szakszolgiitatts vonatkoz6s6ban sziiks6ges
viitoztatni, tov6bb6 a feladat ell6t6si helyenk6nt felveheto maxim6lis gyermek, tanul6l6tsziim
m6dosit6sa v6lt sziiks6gess6. igy u kovetkez6 nevel6si 6vben, a brilcsodei beruhaz6s
megval6sit6sa sor6n, az 6vodai csoport kialakit6sa ut6n, miir 5 csoportban tudunk majd
dolgozni.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozzdsz6l6s van-e.
A napirendi pontra vonatkoz6 k6rd6s, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta az alilbbihatirozatot:

Lit6r Kiizs6g Onkormin y zata Hum6n Ert6kek Bizottsiginak
41 12018.N.30.) HEB hatir ozata:

Lit6r Krjzs6g dnkorm6nyzata Hum5n Ert6kek Bizotts6ga titmogatja a Csivitel6
Ovoda 6s Bcilcsode Alapit6 Okirat6nak m6dosft6s6t.

A Humin Ert6kek Bizotts6ga megbizza Heffler G6born6t a szi.iks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felelos: Heffler Grlborn6 bizotts6g tagja
Hat6rido: azonnal

7r) Pedas6susnapi iutalom
(lrdsos el1terjeszttis a jegzdkdnyv melldkletdt kdpezi.)

Heffler G6born6 bizottsSe taeia. iil6svezet6:
Az ir5sos el6terj eszt6sb6l mindenki megismerhette az eloterj esztdst.

Rokalvn6 Csi Bdl
Az el6terjeszt6st csak annyival kiv6nja kieg6szfteni, hogy azidei 6vben ism6t sok plusz feladat
meri.ilt fel az int6zm6ny vonatkoz6sdban, hiszen az idei 6vben int6zm6nyi tanfeliigyeleti
ellenorzds volt.

Heffl er Gdbornd bizottsde taqi a. i.il6svezet6 :

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tovrlbbi k6rd6s, hozzirszolirs van-e.

Miut6n nincs, a Hum6n Ert6kek Bizotts6ga 4 igen szavazattal elfogadisra javasolta az alihbi
hathrozatot:



Lit6r Kiizs6g dnkorminyzata Humin Ert6kek Bizottsigfnak
4212018.N.30.) IIEB hathroztta

Lit6r Kozs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6ga t6mogatja
Pedag6gusnap alkalmrib6l a Csivitelo Ovoda 6s Brilcsode dolgoz6inak a
kozterheket figyelembe v6ve 575.000,-Ft + jrlrul6kai keretrisszeg erejdig
o s szegri j ut almazilst nyrij t, a tir gy ev i tartal 6ka terh6re.

A Hum6n Ert6kek Bizottsrlga megbizza Heffler G6born6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felekis: Heffler G6born6 bizottsig tagja
Hat6rid6: azonnal

8r) Veeyes iisvek
(Irdsos eldterjesztds a jegtzdkdnyv mellikletdt kdpezi.)

Heffler G6born6 bizottstis tagia. til6svezeto:
Szeretettel kcisztinti Lugossy Zstzsa mtivel6d6sszervezot. a napirendi pont keretein beliil a
XVIII. Mo gyor6si Napok rendezvdnyr6l t5j 6koz6dhatunk.

Lugossy Zsuzsa mrivelod6sszervez6:
A kiadott eloterjeszt6sbol mindenki sz6m6ra megismerheto a rendezv6ny kcilts6gvet6se.
Term6szetesen ez tartalmaz mar t6nylegesen ismert krilts6geket, 6s tervezett kolts6geket.
Megdrkezett a nyomd6t6l is egy plak6t elozetes. Itt tdbb verzi6 is van, el kellene drinteni, hogy
melyik szin legyen. Az elozetes besz6lget6sek alapjiin v6lhetoen a bord6 szin marad,hiszen ez
jellemzoen az elmrilt id6szakban megjelent nyomtatv6nyokon, meghiv6kon m6r rendszeresen
megjelent.
Y irja a k6rd6seket, 6szrev6teleket.

Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6ei tae:
Ortit annat, hogy elk6sziilt a programelozetes, hiszen az informitci6t ad
esetlegesen nem ismerik a felldpoket.

azok szhmira is, akik

Heffler Gribornd bizottsrls tagia. il6svezeto:
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tov6bbi k6rd6s, hozzisz6l6s van-e.

Amennyib en nincs, a bizotts6g a thj €koztat6st egyhangul ag elfo gadta.

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga nyilt til6s6n egy6b hozzisz6lits, 6szrev6tel nem hangzott el, a
Bizotts6g Eln<ike az til6st 16.15 6rakorbezirta.

d,ilt, fi'fr^'
Heffler GAborn6

Hum6n Ert6kek Bizotts6g6nak tagja
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Lit6r Kiizs6g 6nkormdn yzata K6pviseld-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizottsf ga

JELENLETI iV

a 2018. mrijus 30-6n tartott nyilt iil6sen megielentekr6l

Auerbach J6nos

B6di Jdnos

Heffler G6bornd

Luk6ts Gribor Akos

Kertdsznd Ktirp6ti Katalin

Rokalyn6 Csizmadia Margit

Ujvriri Attil6nd
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Meehivottak:

Szedkik Attila

Bencze Eva

Kondics Istv6n

Varga Mih6ly

S6rdi J6nosn6

polgiirmester
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