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T6jdkoztatom, hogy Lit6r Kiizs6g onkormanyzat6nak Humdn f rtot<eL Bizottsiga
20tf. lrinius 20-in (szerda) 14.00 6rlt6l nyilvinos bizottsrigi iildst tart, melyre tisztelettel

meghivom.

Megielen6s6re feltdtlen szfunitokl

Napirendi javaslatok:

1.) Civil Szervezetek pilyizatinak kiirisa II' fordulti

2.\ Timogatisi k6retem bentlakisos festdi iskoLlban vaki r6szv6telhez

3.) Vegres iiryek

A meghiv6 6s a nyilvrinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtal{lhat6k a www.liter.hu

portilon!

Lit6r, 2018. jtnius I 5.

Auerbach Jinos sk
Humdn Erft ke k B izo t t s d gdnak

elniike
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K6sziilt Lit6r Krizs6g 6nkorm6nyzata Hum6n Ertekek Bizothag6nak 2018. 06.20-6n 14.00
6rakor tartott nyilvinos iil6sdrril.

Az iil6s helve: Litdr dnkorm6nlzat tan6csterme

Jelen vannak: Auerbach J6nos bizotts6g etnrike
Heffler Gilbom6 bizotts6gi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizotts6gi tag
Ujv6ri Attil6n6 bizottsiigi tag

Meghivottak:
Szalai Attila Bendola Csal6dsegit6 6s

Gyermekj616ti Szolg6lat
Bencze Eva jegyzo
Srirdi Jrinosn6 ig.vezeto fritan6csos

Auerbach J6nos, a bizottsrlg eln6ke k<iszdnt<itte a Humin Ertekek Bizotts6ga iil6s6n
megielenteket. Az i.il6st 14.00 6rakor megnltotta.
Megiillapitotta, hogy a bizotts6gi tagok kdziil 4 f6 jelen van, B6di Jrinos, Luk6ts Giibor Akos 6s
Kert6szn6 K6rpriti Katalin bizottsrigi tag egy6b elfoglaltsilg miatt t6volmarad6st jelentett be.

Jegyz6kcinyv hitelesit6nek felk6rte Heffler Giibom6 bizotts6gi tagot.
K6ri, hogy egy fjabb napirendi pont keriiljdn felv6telre, m6gpedig lez6Lrult a lit6ri Templom
utcai epit6si telkek 6rt6kesit6se, 6s a be6rkezett pirlybzatr6l kellene d6nteni.

Az lis javasolt napirendje:

1.) Civil Szervezetek pilyrlzatdnak kiir6sa - II. fordul6

2.) T6mogatisi k6relem bentlakfsos festdiskoliban val6 r6szv6telhez

3,) PAlyinaf, a Lit6r, Templom utcai telkek 6rt6kesit6s6re 633/5 hrsz.

4.) Vegyes iigyek

A Bizottsdg tagjai 4 igen szavazattal elfogadtdk a napirendi javaslatot.



Napirend t6rgyal6sa

1) Civil Szervezetek pilyinatinak kiirisa - II. fordul6
(Irdsos elfterjesztds a jeg,tzdkdnyv melldkletdt kdpezi)

Auerbach
Megk6rte Bencze Eva jegyzo asszonlt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tudnival6kr6l
t6j 6koztass a a bizottsitg megj elent tagj ait.

Bencze Eva iewz6:
Ismertette, hogy a Civil Szervezetek Programjainak T6mogatistra kiirt elso fordul6 lezitrult.
Minden 6rv6nyes phlyizatot benyujt6 rcsz5re a thmogaths foly6sit6sa megtrirt6nt. A kor6bbi
6vek gyakorlat6nak megfeleloen meghirdet6sre kertilh et apilyizat II. fordul6j a, itt abe6rkez6si
hat6rid6 2018. augusztus 31. A rendelkez6sre 6116 keretrisszeg 600.000,- Ft. Ennek apllyir;ati
kateg6ri6nk6nti kiir6s6r6l lenne szi.iks6ges d<inteni. A tewezett kiir6sban a T6rsadalmi
szervezetek szdmira 575 000,-Ft, mig az egyhizakrlszere 25 000,-Ft keretrisszeg szerepel. Itt
tartotta sziiks6gesnek elmondai, hogy a Tilrsadalmi szervezeteken beltil, a kozrend 6s

k<izbiztons6g v6delme c6lir t6mogat6sra vilrhat6an a Lit6ri Polgiiror Egyesiilet fogja benyrijtani
piiyilzatii. Az egyesiilet mtikod6se vesz6lybe keri.ilt, miut6n g6pj6rmtiad6 tartozisakeletkezett.
Elmondta, hogy 201 1. 6vben a Polg6r6r Egyestilet haszn6lati meg6llapoddssal vette ifi amagyar
6llam tulajdon6t kdpezo,6s a Heves Megyei Rend6r-F6kapitrinysrig vagyonkezelds6ben rlll6
g6pj6rmtivet haszn6latra. Az elmrilt id6szakban a c6gaut6 ad6 befizet6se nem trirt6nt meg,
miut6n az egyesi.ilet vitatta is ennek megfizet6st. A k6sobbiekben nem tudja lesz-e esetlegesen
ebben viitozis, de ezt most meg kell fizetni. Az egyesi.ilet elnoke rdszletfizetdst k6rt, az elso
r6szlet befizet6se meg is tort6nt, viszont sztiks6ge lenne a fennmarad6 <isszeg utaldsa is. Ez6rt
lenne sziiks6ges a Kozrend 6s kozbiztons6g v6delme kateg6ri6ban 550 000,-Ft-os keretosszeget
meg)tatirozni. A fennmarad6 50.000,-Ft kiirris6r6l kellene m6g donteni.

Auerbach J6nos bizottsis elniike:
Val6ban elgondolkodtat6, hogy egy szervezetnek, mely a krizrend, kozbiztons6g v6delme
c6lj6b6l tev6kenykedik, val6j6ban kozfeladatot l6t el egy szinten, mi6rt kell c6gaut6 ad6t
frzetni?

Rokalvn6 Csizmadia Mareit bizoffsigi tae:
Elmondta, hogy v6lem6nye szerint m6g a ny6ri t6boroz6sok t6mogat6s6ra c6lszeru pilydzatot
kiirni. Mind a katolikus egyhiz, mind pedig a Zoldig Kultur6lis Egyestilet szervez nyh1r
t6boroztat6st.

Auerbach Jinos
a v6lem6nyeket, igy a bizotts6g javaslata az alitbbiak szerint alakult: krizrend 6s

kozbiztons6g v6delme kateg6ri6ban a keretosszeg 550 000,-Ft, kultur6lis, kcizmtivelod6si
tev6kenys6g kateg6ri6ban a kerettisszeg 25 000,-Ft, valamint az iflusitg| nevel6si, oktat6si
tev6kenys6g kateg6riitban a keretosszeg 25.000,-Ft. A Civil Szervezetek Programjainak
Timogat6s6ra kiirand6 piiyhzat II. fordul6j 6ban ezen risszegek szerepeljenek.
Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e k6rd6s, 6szrev6tel.

A napirendi pontra vonatkoz6 tobb k6rd6s,hozzdsz6liis nem hangzott el.

A Bizottsdg megtdrgyalta a napirendi pontot, ds 4 igen szavazattal qz aldbbi hatdrozatot hozta:



Lit6r Kiizs6g dnkormrin yzata Humin Ert6kek Bizottsiginak
43 t20lS.Nl.20.) tItrB hatrir ozata:

Liter Ktizsdg dnkormdnyzata Hum6n Ert6kek Bizottsilga d<intritt a ,,Civil
szewezetek programjainak t6mogat6sa a 2018 6vben" ,,2018.II. fordul6"

'"'ffi:::;i:ffi )#,:ltl#};::fl:tlffi ;"trTL?fi ff1g550000,.F,,
kultur6lis, kcizmtivelod6si tevdkenys6g kateg6ri6ban a keretrisszeg25 000,-
Ft,
az iflusitg| nevel6si, oktat6si tev6kenys6g kateg6riitban a keretrisszeg
25.000,-Ft.

A p6ly 6zat benyirj t6srlnak hat6ridej e : 2 0 I 8. augusztus 3 I .

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnrik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: folyamatos
Felelos: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke

2.) Timoeatisi k6relem bentlakisos fest6iskol{ban val6 r6szv6telhez

Auerbach J6nos bizoffsig elniike:
Thjekoztatta a megjelenteket, hogy bentlak6sos festoiskola indul Vrirosber6nyben. A
fest6iskola 10 napos, szines, 6rdekes programokat biztosit a resztvev6k szixnira. Els6sorban
olyan di6kok jelentkez6setvitrjdk, akik tehets6gesek a k6pz6mtiv6szetek ter6n. A t6borvezet6
Borsn6 Simon Gy<irgyi mtivdsztanar. Veszeli Lajos az iskola mriv6szeti vezetoje, aki klasszikus
fest6st, 6s akvarell technik6t oktat. A fest6iskola kdlts6ge 60.000,-Ft/f6. A Lit6ri Reformiltus
Altal6nos Iskola r6sz6r5l 2 diek szeretne r6szt venni a programban. A kolts6g tartalmazza a
sz6ll6st, 6tkeztet6st, a programokat (fiird6s, mfzeuml6togat6s), 6s a szinvonalas oktat6s
kolts6geinek egy kis r6sz6t is fedezn6.
A K6pviselo-testtilet eloterjesadsdben di6konk6nt 30.000, - 30.000,-Ft t6bori kolts6gek
t6mogat6si dsszeg szerepel.
Elmondta, javasoln6, hogy ilyen esetekben is a jdvedelem vizsg6lata megttirt6njen, hiszen
j<ivedelemvizsgiiat folyik a telepiil6si t6mogatrlsi k6relmek elbir6l6sa sor6n is.

Bencze Eva iegvz6:
Ti\6koztatta a megjelenteket, hogy jelen esetben nem mag6nszem6ly, teh6t nem a sziil6 kdri a
t6mogatrlst, a ket di6k nem is lett megnevezve. Amennyiben t6mogat6st biztosit az
6nkorm6nyzat, rigy az osszega Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola rlszlrekertil 6tutal6sra.

Bizottsitginak tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban

Miutdn nem volt 6szrev,ltel, hozzdszilds, a bizottsdg 4 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot
hozta:

Megkdrdezte a Hum6n
k6rd6s, hozziszilirs van-e.



Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizottsrlgrinak
44 12018.{V1.20.) Hf,B hat6rozata :

Liter K<izs6g dnkorm6nyzata Humrin Ert6kek Bizottsriga tdmogatja, hogy a
Lit6ri Reform6tur AltalAno. Iskola r6sz6re 2 di6k tiboroztatrisrihoz 60.000,-Ft
t6mogatiis nyrijtrisiira keriiljcin sor, amelyet k6t dirikj6nak t6bori k6lts6geihez
haszn6lhat fel a Balatonalm6di-Vdrdsber6ny bentlakrisos fest6iskoliiban tiirt6n6
r€,szv6telhez.
A Humiin Ert6kek Bizotts 6ga megbizta a Bizotts6g elndk6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid<i: azonnali
Felel6s: Auerbach J6nos bizotts6g elncike

3.) Pilvizat a Lit6r. Templom utcai telkek 6rt6kesit6s6re 633/5 hrsz.

Auerbach Jinos bizottsip elniike:
Atadta a sz6t Bencze Eva jegyzo asszonynak, ismertesse a Templom utcai telek 6rt6kesit6s6re
b edrkezett p itly iaatot.

Bencze Eva iegyz6:
Elmondta, hogy a Templom utcai 3 meghirdetett 6pitesi telekb6l az utols6ra is 6rkezetlpAlyiaat.
A beadott piiyizali anyag megfelel a kiiriisnak, a kdtelez6 mell6kletek becsatoldsra keriiltek.
A pirly z6 Kondics Zoltin litdi lakos, 6s Tak6cs Andrea veszprerni lakos.

Heffler Giborn6 bizottsigi tas:
Elmondta, tiriil a telek 6rt6kesit6s6nek, hiszen fiatalok epitenek ide csalidi hrizat, akik rigy
drinttittek, hogy csalidjukkal a jdv6t itt k6pzelik el.

Rokalyn6 Csizmadia Marsit bizottsigi tas:
SzriLrniira kiildn iircim, hogy a hrirom telekb6l kettonek a tulajdonosa gyermekkori bar6t, egyiitt
tdltdtt6k 6ltal6nos iskolai 6veiket, bar6tsiiguk a mai napig megmaradt, 6s most szomsz6dok is
lesznek.

Auerbach J6nos bizotts6e elnirke:
Miut6n t6bb k€rd,6s, hozzitsz6lis nem hangzott el, a bizottsdg 4 igen szavazattal az allbbi
hatirozatot hozta'.

Lit6r Kiizs69 Onkormrinyzata Humin lirt6kek Bizottsigrlnak
45/2018.N[.20.) Hf B hat6rozata:

Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzata Hum6n Ert6kek Bizottsiiga t6mogatja, hogy Lit6r
Kcizsdg dnkorm inyzata a Litdr, 63315 helyrajzi szrimri 638 m2 t6rm6rt6kri
ingatlant brutt6 3 950 000 Ft <isszeg6rt 6rt6kesitse Kondics Zoltin 8196 Lit€r,
D6zsa Gydrgy utca 41. 6s Tak6cs Andrea 8200 Veszpr6m, Cholnoky J. utca
23/4. szirn alatti lakosok rdsz6re.
A Humrln Ert6kek Bizotts 6ga megbizta a Bizotts6g eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Auerbach J6nos bizottsiig elnrike



4.) Vegyes iigyek

Auerbach Jinos bizoffsie elniike:
Elmondta, hogy a vegyes iigyek napirendi pont keret6n beliil egy k6relem 6rkezett, melyben
Gy6rffy Bali.zs alapit6 tag k6rte a Liter n6v haszniilatiinak engeddlyez6s6t, egy ldtrehozand6
alapitvany elnevez6s6hez. Az alapitviny tewezett neve: Lit6ri Vadilszati 6s L6technikai
Alapitvriny.
Elmondta, azt gondolja, hogy minden olyan kezdem6nyezls, ami pozitivan kapcsol6dik a
teleptil6s nev 6hez, t6mogathat6.

Megk6rdezte a Hum6n Ert6kek Bizotts6g6nak tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
k6rd6s, hozzhsz6lits van-e.

Miutrin nem volt 6szrev6tel, hozz6sz6lirs, a Hum6n Ert6kek Bizottsiga tudomilsul veszi Lit6r
nev6nek haszniiatitt, aLiteriYadilszati 6s L6technikai Alapitv6ny elnevez6s6ben.

A Hum6n Ert6kek Bizottsdga nyilt iil6s6n egy6b hozzisz6lits, 6szrev6tel nem hangzott el, a
Bizottsrlg Eln<ike az til6st 15.30 6rakorbezirta.

K.m.f.

ar A/
Auerbach Jilnos

Hum6n Ert6kek Bizotts6gilnak Elnrike Humiin

Wa,
Heffler
Ert6kek

6tr[*'
daborne
Bizotts6ganak tagja



Lit6r Kiizs69 6n korm{n y zata K6pvisel6-testiilet6nek
Humfn Ert6kek Bizottsriga

JELENLETI iV

a 2018. jrinius 20-6n tartott nyflt til6sen megielentekr6l

*#Auerbach Jiinos

B6di J6nos

Heffler Gribornd

Luk6ts Gribor Akos

Kert6sznd Krlrp6ti Katalin

Rokalyn6 Csizmadia Margit

Ujv6ri Attil6nd

Cfl,*ILL fit*,i

elnrik

bizottsrigi tag

bizotts6gi tag

bizottsrigi tag

bizottsiigi tag

bizottsiigi tag

bizotts6gi tag
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5) Rendetkezdsre d 16 keretii.sszeg

A t6mogat6sra Lit6r Kozs6g Onkoim6nyzata 6ves kiilts6gvet6s6ben rendelkez6sre all6 keretdsszeg

m6rt6ke:

6) A otfibtdzaton nem vehetnek r6szt

A p6ly6zaton nem u"hutn"k .6rr iflok, a munkaad6i6s munkavallal6i 6rdekk6pviseleti szervezetek,

a biztosit6 eryesiiletek, alapiwrinyok, kiizalaplwenyok' nonprofit gazdaslgi tirsaslgok' 6s azok a

szervezetek, amelyek az elmrilt 3 6vben onkorm5nrzati temogatasban r6szesiiltek 6s annak

felhaszn6l6s6val nem, vary nem szabilyszer(en sz6moltak el'

7) A pdlydzat ber\viitdsa
A palyezatot az erre a c6lra rendszer esitett pdlyriLzati adotlapon kell elk6sziteni 6s benyriitani kiitelezd

me l&eteivel ewrit postai riton vary,r"-jly"r"n 2 eredeti p6ld;inyban, zart borit6kban az allbbi

clmre: 
LITER KozsEG 6NKoRMANYZATA

8196 LITER. ALMOS U. 37.

A borit6kon k6riiik feltiintetni a "CIWL 
P4LYAZAT megjeltil6sL

A pilyizati kiiris 6s az adatlap awehet6 Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata (8196 Lit6a Almos u. 37'l

Hivatalabanugyf€Ifogad{Sitd6ben,azErtlP6In6Mlivel6d6siHSz6sKiinyvt6rban[8195Lit6r,
Ond u. 1.J vagy letolthet6 a Lit6r Informici6s Portilr6l (www'liter'hul'

Hidnypdtlds ra nincs lehetd s6g !

A pily6zatok benyriiLisi hat irideie:

l. rr"krrrt

2. szakasz: A p6ly6ztatis m6sodik szakaszSban foly6 6v aususztus h6 31. naDia 10.00 6r'is lesz

Iehet6s69 pilyazatok benyfjt5sira, a rendelkez6sre 6116 keretosszeg kimeriil6s6ig. Amennyiben a

rendelkez6sre iill6 keretosszeg az 1. szakaszban kimertil, nem keriil sor a 2. p6ly6ztatisi SzakaSzra'

8) Erv i nytele n pdly dzat
Erv6nytelen p6lydzatnak min6siil a hatirid6 le,erta uten benyfitott pAlyizat" a hianyosan kitdltdtt

pilyizat, tov6bb:i, ha a pilyirzatot a ielen felhivis 6.) pontjiban szerepl6, benyriitiisra nem logosult
szervezet nyi jtotta be.

9) A ptilvdzat elbfrdldsa
A palyizatokat Lit6r Kiizs6g onkorminyzatinak Hum6n Ert6kek Bizottsiga birdrlja el, a beny[jtiisi
hatariddt kdveto els6 iil6s6n. A dont6s16l a pily6z6k irasbeli tai6koztatast kapnak.

7O) Tdrmogatufis. elszdmoldsi kiitelezettsdg
A tiimogat6s biztositisa timogatesi szerz6d6s formdiaban tOrt6nik. A nyertes pilydzatot benyijt6 f6llel
Lit6r Kdzs6g 0nkorminlzata temogat6si szerz6d6st k6t.
A timogalSsban 16szesiil6 hitelesitett szimla 6s bizonylati misolatokkal, valamint szriveges

beszSmol6val kiiteles elszemolni a r6sz6re biztositott timogatSs risszeg6nek felhaszn6l6sir6l a

pelyezati program teljesit6s6t kovet6 60 napon beliil, de legk6sSbb a/o lyd 6vet kdvetd 6v janudr 7,-ig.

,018. 6v u. fordul6

575 000,- Ft

25 000,- Ft

-,

Egyhdzak



TITER KOZSEG ONKORMANYZATA

PALYAZATI FEIHiVASA

,,Civil szervezetek programiainak tdmogaatrsa 2018' il' fordul6"

7) A odlvdzat cdlia

A civil szervezetek t6rsadalmi szerepvdllalisdnak segit6se, az 6nkorminyzattal val6 partneri kapcsolat

el6mozditasa6sahelyiszervezetkoz6letregyakorolthat6sinakniivel6seazonszervez6d6ktizoss6gek
e\ralvtgzeltazonktiz6rdekiitev6kenys6getre,amelyekkelhozzljirulnakazonkormlnyzatkoteleZ66s
onk6nt vrllalt feladatainak elliitesahoz'

2) Pttrlvdzatot 4vtiithatnak be 
5s ott t6nyleges tev6kenys6get folytat6:

,1 t it". XOr.eg 0nkormSnyzata illet6kess6gi teriilet6n miikod6 t

- Tdrsadalmt szervezetek, amelyeket a 
-bir6sAg 

a pllyazat benyiitasakor nyilvintartisba vett' 6s az

alapszabilyuknak me gfelel6 tev6kenys6giiket t6nylegesen folytatiiik'

- EgYhdzak.

b)Azokaszewezetek,amelyekugyannemlit6risz6khellyelkerilltekbeiegyz6sre,dmtev6kenys6giiket
Lit6r kiizs6g lakoss,ga 6rOeklben fejtik ki, 6s amelyeket a bir6sig a pilyizat benyfjtSsakor

nyilventartSsba vett, valamint az alapszab6lyuknak' illewe az alapit6 okiratuknak megfelel6

tev6kenys6gtiket t6nylegesen folytatj6k'

3) A odlvdzati onyag tartalmi kelldkei

Az a p[lyAzatiprogram tamogatt,t6, amely a kozs6ghe'- klptt"l9d'5'.ttfl, 
"" 

-:"* 
:YI1:^::IT:

p.og.".ok.,"*ez6s6reirdnyul.ApSlyizatiprogramc6lkitfiz6seibenkialakitottszempontokalapjina
krivetkez6 pfly6zati kateg6riek vaiamelyik6nek meg kell ielennie a pilylzati programban:

sporttev6kenyseg;term6szet.,kiirnyezet-,illatv6delem;k0zrend6skijzbiztonsigv6delme;kulturilis,
kiizmrjvel6d6si tev6kenys€g; eg6szs6giigyi, szociilis tev6kenys6g; ifiris;igi, nevel6si, okhtesi

tev6kenys6g; Iak6kiizoss6gi 6s 6rdekk6pviseleti tev6kenys6g'

4) Tdmogatds marteke. iinrisz
Egy piilyiiz6 csak 1 p6lyizati programjinak kdlts6geire nyfjthat be piilyizatot'

Az ig6nyelhet6 timogatisi Osszeg palyezati kateg6riink6nt kerril meghalirozdsra'

Pdlydlzati kakgdria Tdmogatas maximdlis
mtuake 2018. (Ft)

a) Sporftev6kenys6g 0

bl TeIm6szet-, kornyezet-, {llatv6delem 0

c) Kirzrend 6s kiizbiztonsag v6delme 550 000

dl Kulturelis, ktizmfvel6d6si tev6kenys6g 25 000

e) Eg6szs6giiryi, szociAlis tev6kenysOg 0

0 I$rlsigi, nevel6si, oktatasi tevOkenys6g 25 000

A p(tlyiz6 6ltal biztosltand6 hnrCsz mdrtike 70%o, amely ]ehet sajat forrisb6l szirmaz6 p6nzbeni,

term6szetbeni hozzAjirulAs 6s 0nk6ntes munka is. A pdlydzaton iginyelt trimogatdsi iisszeg o
szervezet adott Cvi programjainak megval6sitdsdra is a programok megval6sittistihoz sziiksdges
tdrgyi eszkdziik beszerzisdre fordithat6. A pAlyAzali program foly6 6v ianu6r 01 - december 31. k<iz6

eshet, tcibb 6ven Stivel6 program eset6ben az ig6nyelt tiimogatiis felhasznilisa a foly6 6v december 31-
ig tart6 programrdszre tdrt6nhet.



L A pily5z6 banki adatai (amennyiben
k6rjiik je16ln i sziveskedjen) :

A sz5mlatulajdonos banksz6mlasz6ma

nem rendelkezik banksz6mlaszimmal,

- frTTfT-ln
A sz6mlavezet6 hitelint6zet neve:

! Rz aftalam kEpviselt szervezet nem rendelkezik banksz6mlasz6mmal.

9. P6ly6zat k6telez6 mell6kletei:

. Pitlyitz6 szervezet bir6siigi nyilv6ntartisba v5tel6t igazol6 dokumentum masolati
peldanya (6nszervez5d6 kdzdss6gek eset6ben a legal6bb 1 6ve t6rt6n6 folyamatos
mfik6d6s igazolSs6ra szolga16 dokumentum m6solati p6ld6nya).

o PAlyAz6 szervezet alapszabiily6nak, alapit6 okirat6nak m6solati peldanya.

. P6lydz6 szervezet bankszamlasz6m6t tartalmaz6 60 napnal nem r6gebbi
sz6mlakivonat masolati p6ld6nya.

1 0. P Aly 525 nyilatkozatai :

Kijelentem, hogy Lit6r Kdzseg O n ko rmanyzata ,,Civil szervezetek programjainak
tdmogat6sa" t5rgyf 16szletes p6ly5zati felhiv6sdnak tartalm6t megismertem.

Kijelentem, hogy a pAlydzatomban szerepl6 adatok a val6s6gnak megfelelnek.

Az iltalam k6pviselt szervezetnek a pAlylzat benyujt6s6nak idripontjiban kdztartozesa
nincs.

Kijelentem, hogy hozzAjArulok a p6lyizatban kriz6lt adataim 0nkormdnyzat iltali
nyilv6ntart6sban tOrt6n6 16gzit6s6hez.

Tudom5sul veszem, ha pdlyAzatom hat6rid6 ut6n, hi6nyosan, illetue val6tlan adatokkal
adom le, pdly6zatom elutasit6sra kerUl.

Kelt: _, 2018 ev h6 nap

szervezet k6pvisel Ojdnek abiresa

P.H.

+-r



Lit6r Ktizs6g Onkorm flnyzata
8196 Lit€r, Almos u. 37. Tel./Fax: 88/598-016

Honlap : w-ww. liter. hu E-mail : liter(irlliter. hu

EIoTTn"IESZTES
L it6 r Kiizs6 g O n ko rm { ny zata K6 pvi sel6-testiilet6n ek

a 2018. jrinius 20-i iil6s6re

Bentlakr{sos fest6iskola

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Tisztelt P6nziigyi Gazdasigi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsig!
Tisztelt Humin 6rt6kek Bizottsiga!

2018. junius 25.- 2018. jrilius 4. napj6ig bentlakiisos fest6iskola indul Balatonalm6di-
Vrirdsber6nyben, l0 napos id6tartamban. Elsdsorban olyan dirikok jelentkez6s6t va4ak, akik
tehetsdgesek a k6pz6mtiv6szetek ter6n. A titborvezet6 Borsn6 Simon Gyorgyi mivdsztanfir.
Veszeli Lajos az iskola mtiv6szeti vezetoje, aki klasszikus festdst, 6s akvarell technikrit oktat.
A Lit6ri Reformdtus Altal,inos Iskola reszerol 2 diak szeretne r6szt venni a Fest6iskola
programjiban, melynek kriltsdge 60.000,-Ft/fo. Ez a kriltsdg tartalmazza a szilll6st, 6tkeztet6st,
a programokat (fiird6s, mtzeuml6togatis), 6s a szinvonalas oktatas k<ilts6geinek egy kis r6sz6t
is fedezne.
Javaslom, hogy a k6t dirikot 30.000, - 30.000,-Ft-tal t6rnogassuk, mely osszeg a Lit6ri
Reformiitus Iskoliin kereszttil kertlne 6tutaliisra.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6 T6rsaimat, bizotts6g tagjait, hogy a trimogatdsr6l drinteni
szfveskedjenek!

Lit6r,2018. 06.19.

Szedlik Attila sk.
polgiirmester

Hatfrozati javaslat

Lit6r Kiizs6g Onkormf n yzarta K6pvisel6-testiilet6nek
....../2018.(VI.20.) LKt. hatir ozata

Lit6r Ktizsdg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testiilete a Lit6ri
Reform6tus Iskola 2 dirikjrinak 30.000,-Ft/fti trlmogatdst nyrijt tartal6ka
terhere, a B alatonalm6di-Vrir<isbereny bentlak6sos fest6iskol6ban val6
r6szv6telre.
A 60.000,-Ft trimogat6si <isszeg aLitfr Reformftus Altal6nos Iskoldn
kereszttil kerlil utaliisra.
A K6pviselS-testiilet megbizza Lit6r Kozseg polg6rmester6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: azonnali
Felel6s: Szedkik Attila polg6rmester



Birlatonalrrriidi-\/ilriistrcrinvtren bcrrthkiiso.r l'cstiiiskola indul 201S. jrinius 25. - jrilius 04. kiiz.iitt. F't1lc'g a

KeL't-llalaton ttirsdg,t:en clir d's itt tarrulti, lc.ls(i t:rgozirtos g,vernrekck rr!'szrtitcli're'szimitunk, olvirrtokm, akik
sztileik ds taniirrik szerirrt is lt'hctsi'g,ct nrulatnak a ki'pziirrrfir'i'-szetek ir8nt.

A viiriistrr..r['nf i kurzuson a tliiikok r]rind(.r) lcht'tiisi'g.'t nrr'gkapnlk ahlrtrz, hogl' crctlnri'n1'c'sr'tl ktisz.iilht'sst'nck

lcl a toyiibtrtiurtrlisrrr, nriivt:szkd.pz.i'src...\ l0 rrip xhlt az,.'leg;ins, ktiliinlcgt's sziill:ison n:rpi iit i'tkt'zi'scn kiviil
konxrlv szlkrnai lirglalkoziisok l..szn..k rnL.gld()tt ttluiik rrhpiiin, ilz crr'!'l ct'lra lclszcrc'lt rltiitcrcrttbr'rt-

,.\ ti-rtrorvczctii llorsrr[ Sinron (i,viirgli nrfir'd'szlanirr ir .scl;'cly'c.tlt'.t tcchnikiit, r-is:r iiitckos irlstirlliicitiki'szitc'st

glerntckcktt. \tsz-e.li l.ajos a "\'iiriisberdnf i l:tst6iskolfl" Driivdszcti vezctdjc ir l'Ir.i.<:iA'rrs./isfu:.t i's rt7. rr,(r'rtIt'l/

ttchnikriiiit oktatj.r. ;\ rr:sztvct'iik a l0 nap al'.rtt rr tenrrrtikus oktntis nrt'llctt szabatlidr'iiikbcn kirirtduLisi,
rntizcurnLitoeirt:isi i's liirli.si h.lrr.t0sttgck kiiz.iil vilasztlratnlk, ki't ti'liigvr'l(ilrrnrir kisrirtli'bt'tr. ;\ lt'stiiiskol:r

sccit(i t:rniirai:'liii 7-.uz^s"nna i.s Klrrncs Katrrlin. ,\ t.ibor ki:illitirssirl i's chltr'z klpcsoltitlti vidiirrt kcrctiriti'kkll

kiriink, a sz;illiis, itk,.'zis, i Pr()gr:lrll()k cs liilcg a sz.irrvorrirlas oktitt;is killts6.";,t.'1* t'gv kis rlszit lctL'zni'rrk r'bbiil.

Vrirj uk az. i $ti kcpziimtivcszck j elcntkezcsit!

Iclcn tkcz.elsi lrittri ridri: 20 I 8. j trr i us I 7.

tlcfizctds: 2018. jrinirrs 2l-ig

A jclcntkczi'si iirhpot
n 1\'.i., r,... ii li kli.ir rii

\,'iiriisi.lcri'irr" tr:'oti'it rit l0 I S

lronlapnil lclrct lc'tiiltcni.

llartr:ritt i:t iiuliur;iiis
\-. l\ii ,' - .

vn rosbcrcnl'progr.l nr(r)!i nr ail.conr
Koviics l)iroska

+.3(r/20 i7.l lti 63

-program 2 O 18

qLA
il

qqKHqTF

5r

crosbgrg,ng



rtnrr-nvr

Lit6r Kdzs6g Onkorminl.zata K6pvisel&testtlote r6sz6re
l

a 2018. jrinius 20-i 0l6s6re
i
I

a -Lit6r' elnevez6s haszndlrtinak enged6lyez6se iriot

Tisztelt K6pvisel&testiilet!

Eziton trij6koztatom a Tisztelt Kepvisel6-testiletet arr6l, hory a vadiszathoz 6s l6v6szethez

kapcsol5d5an alapitv6ny kiv6nok l6trehozni az al6bbi c€lok megval6sikisa &dek6ben:

a) az Alapindny alapvetd cdlja a l|viszet is tadaszat szerledgazd hagtoruinydnak meg rzdse'

annak fenntartdsa,
b ) a s portldviszel tan{tdsa, ndpszerfrsitdsdnek el6segltdse,

c) l6biztonsdgi intdzked4sek megtdtele, el1segitise, tanitdsa,
d) a vadasmt, tanl*1sa, annak kulttbdjanak dregbitise,
e) az Alapindny ciljai kAzdfi ismeli el az a a drdemes spofilAv1k mint versenyzak tdmogatdstit,

melytek drdekeben pllydzatokon vesz rdszt,

J) az Alapitvdny cdlja a magtar sportliiviszet hagn,ruinyainak dletben taruisa'
g az Alapitudny cdtja tovcibbd az Alapindnnyal kapcsolatban livd oktatdsi intizmdnyek

tanul'inak (haltgat6inak) riszdre a sporlliiveszeti lehetdsdgek megteremtAse, a lakossdg
szabad iddsportj dnak se gltis e,

h) az Alapindny dszttinzi hazai is biilbai sportlapcsoldtok ldtesitdsdt, fenntartdsdt 6s

fej lesztisit.

El6adom a Tisztelt Kepvisel6testtllet re,szere, hogr a l6trehozand6 alapitviny elnevez6s€ben - a

tetepiil6s orsz6gosan ismert ldveszeti multja, hagyom{nyai €s jelenlegi gyakorlatara tekintettel
el6tagk6nt 6s vez€r:z6k6nt hasznalni kivrtrom Liter teleplles nev6t, amely szerht

az alapitviny tervezett neve: Lit6ri Vadiszati 6s Ldtechnikai Alapitvriny.

A civil szervezetek bir6srgi ndvjegyz6k6ben a mai nappal a tervezett n6wel megegyez6 elnevezdsii

alapitv6ny niacs nyilv6ntartva.

Minderre tekintettel k6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiilete! hogy az alapitviny bir6sig tllteli
nyilvintarSSsba v6tel6hez az alapitvriny rbszfire a ,,Lit6r" n6Y hasznilata infini k6relmet
megvitatni 6s a tr6v hasznilatit enged6lyezni sziveskedjenek

Int6zked6s[ket el6re is kdsz<in6m-

Lit6r, 2018. jtnius 18.

,.':

Gyorf! Baldzs
alapit6


