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T6j6koztatom, hogy Lit6r Kdzs6g Onkorm inyzatinak Humdn f,rtOtef Bizottsdga
2018. jrinius 28-{n (csiitdrt6k) 7.00 6n[t6l nyilvinos bizottsdgi iil6st tart, melyre tisztelettel
meghivom.

Meglelen6sdre feltdtlen szrirnitok!

Napirendi iavaslatok:

l.) Az 6nkorm{nyzatnil alkalmazott 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 rendelet m6dositdsa
:4.

Lloctdo: Itencze Lva leg)zo

A meghiv6 6s a nyilv{nos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtak hat6k a www.liter.hu
portilon!

Lit6r, 2018. jtnius 22.

Auerbach Jinos sk
Human Ertike k Bizott s dginak

elndke



Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizotts6ga

JELENLETI IV

a 2018, jrinius 28-in tartott nyilt iil6sen megielentekr6l
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Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizotts6gi tag

Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsriLgi tag
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K6sziilt Lit6r Kiizseg Onkormrinyzata Humrin Ertdkek Bizottsrigrinak 2018. 06.28-an 7.00
6rakor tartott nyilvrinos iil6s6r6l.

Az iil6s helve: Litdr Onkormrinyzat hnacsterme

Jelen vannak:

tf x,o,rf

Meghivottak:

Auerbach Jrinos
He{Tler G6born6
Rokalynd Csizrnadia Margit
Ujvari Attil6n6

SzedldLk Attila
Bencze Eva
Srirdi Jrlnosn6

bizottsig elntike
bizottvigi tag
bizotts6gi tag
bizottsrigi tag

polg6rrnester

segyzo
ig.vezelo fiitan6csos

Hum6n Ert6kek Bizottsdga tilds6nAuerbach Jiinos, a bizottsiig elndke kdsz<lntcitte a
megjelenteket. Az iildst 7.00 6rakor megnyitotta.
Megrillapitotta, hogy a bizottsiigi tagok k<iziil 4 f6 jelen van, B6di Jdnos, Lukrits Gribor Akos 6s
Kert6szn6 Karp6ti Katalin bizottsiLgi tag igazoltan van trivol.

Jegyzdkdnlv hitelesit6nek felkerte Hemer Gribom6 bizottsrlgi tagot, jegyzrikdnywezetdsre
S6rdi Jrlnosndt.

Az frlis javasolt napirendje:

l.) Az 6nkorminyzatnfl alkalmazott 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 rendelet
m6dositisa
A Bizottsrig tagjai 4 igen szavazattal elfogadtdk a napirendi javaslatot.

Napirend tirgraldsa

El6ad6: Bencze Eva jegtzd

Beucze Eva iegvz6:
Az-1993.6vi III. t6rv6ny, mely a szociilis igazgatiisokr6l 6s szoci6lis ell6risok6l sz6l, t 15.$
(l) bek. alapjrim a fenntart6 az intdzmdnyi t6ritdsi dijat 6v kdzben egy alkalommal konigrilhatja.
T6bb szempontb6l is sziiksdgess6 valt Liter Kdzs6g Onkorm inyzatinak az 6tkez6si tdrit6si
dij akr6l sz6l6 1 9 1201 5. CXI. 1 3.) 6nkormrinyzati rendelet6nek m6dositrisa.
Az int6zrn6nyi t6rit6si dijak meghatrirozisrira. utoljiira 2015. decemberdben kertilt sor. Az
int6zm6ny rdsz6r5l jelzds drkezett, hogy az els6 negyed6ves nyersanyag felhaszuilis soriin
tulldptdk a nyers&ryagnorma keretet.
Az elmrilt id6szakban probl6mtiLkat vetett fel az 6thord6k min<is6ge, valamint az 6tel hiu,hoz
t6rt6n6 szillitrlsa is.

Rokalyn6 Csizmadia Mareit bizottsdsi tae:
Ahhoz, hogy az eg6szsdges 6hendet biaosiuisa megtiirtdnjen, sziiksdges a megfelel6
nyersanyag felhasmrikisa. A gyermekdtkeaet6sre vonatkoz6 szigorubb el6iftisokat a NEBIH
folyamatosan ellen<irzi. Az els6 negyeddvben a teryezett nyersanyag felhaszrui.ids a



nyersanyag6rak folyamatos emelked6se miatt
sziiksdges6 viilt a t6rit6si dijak feliilvizsgrilata.
probl6mrik, melyekre megoldrist kellene tal6lni.

jelent6sen till6p6sre keriilt. Fentiek alapj6n
A szocirilis 6tkeztet6s ter0let6n is felvet6dtek

Bencze Eva iegyzS:
A kiadott iAbl{zat alapjir:,, mely tartalmazza a jelenlegi, 6s az emelt dijakra vonatkoz6
javaslatot, kellene a napirendi pontot megvitatni. A sztil6knek tov6bbra is a nyersanyagnormiit
kell megfizetni a bdlcs6de 6s az 6voda vonatkozis6ban . Az irrtezmerryi t6ritdsi dijaka
vonatkoz6 brutt6 javaslat ennek megfelel6en az alibbi:
b6lcs6de:
6voda:

485,-Ft
435,-Ft

iskola 3x-i 6tkez6s: 775,-Ft
iskola eb6d: 530,-Ft
szoci6lis eb6d: 460,-Ft + 90,-Ft eddnyzet + 70,- Ft kiszllliuis = 620,-Ft
dolgoz6i eb6d: 680,-Ft
kivtil6ll6 eb6d: 680,-Ft

Auerbach Jdnos bizottsdg elnSke:
A szociilis 6tkez6k vonatkozitsibar az edinyzetet mindenkinek meg kellene vrisrirolni?
A kiviil6ll6kn6l mi a helyzet az ed€nyzetlel?

Bencze fva iegvz6:
Igen, a szoci6lis 6tkez<ikn6l mindenkinek. Ak6r maga viszi el, akrir kiszillitrissal keriil elvitelre.

Heffler Griborn6 bizotts6qi tas:
A kiviil6ll6kn6l, akik sajrit maguk viszik el az eb6det, nem volt probl6ma az 6thord6k
min<is6gdvel.

Szedl6k Attila poleirmester:
Alacsonynak tartja a kiszlllitas dij6t.

Bencze liva iesvz6:
Aj6nlatk6r6s t<irt6nt kiils6 vrillalkoz6t6l is a kiszallitisra vonatkoz6an, aki 300,-Ft dsszeg6rt
v6llaln6 egy eb6d kiszillitris6t. A 70 Ft-os kiszlllitrisi kdltsdgjelen esetben csak az izemarryag
felhasznrilis alapjrin keriilt kiszirnitrisr4 egy6b ktilts6get, mint pdldriul munkab6r stb., nem
tartalmaz.

Szedkflk Attila polsirmester:
Elmondt4 hogy a kiszillitris dij6t tovribbra is alacsonynak tartja Azt gondolja emelni kellene,
mert igy esetlegesen visszatart6 er6 lehet azok szixnit4 akik egy6bk6nt el tudnri'k vinni sajit
maguk is az eb6det. 120,-Ft-os szillitrisi dijat javasol.

Auerbach J6nos bizottsrie elndke:
Mikort6l keriilne bevezetdsre az rij t6ritesi dij?

Bencze Eva iewz6:
Az rij dtkez6si t6rit6si dij rendelet szeptember 1. napj6t6l ker0lne bevezet6sre, hiszen addig a
Hivatal r6sz6re mdg sok a feladat. Trij6koztatni kell az ig6nyl6ket az rij t6rit6si dijak
vonatkozisiiban . Azok szimfira, akik tov6bbra is igenybe kiv:inj6k venni a szociiilis 6tkeztet6st,
Liter Ktizs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek a szocirilis 6s gyermekv6delmi



igazgatrlsr6l 6s elltiLtriLsokr6l sz6l6 4/2015.(11.27.) Onkormanyzati rendelete rendelet alapjrin rijra
ki kell szrimolni a fizetend<i dtkezesi t6rit6si dijakat. Ujra fel kell m6mi ki az, aki
h6ahozsz6llilissal k6ri, illetve ki az, aki maga viszi el az eb6det.

Auerbach Jinos bizottsis eln6ke:
K6rte a tovebbi k6rd6seket, javaslatokat.

A napirendi pontra vonatkozi fibb kerdis, hozzdsz6lds nem hangzott el, igt a Humdn irtikek
Bizottsdga eg)etdrtve a szdllitdsi dij mddositdsaval, I igen szavozattal az aldbbi hatdrozatol
hozta:
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HatriLrid6: lolyamatos
Felel<is: Auerbach J6nos bizottsrig eln6ke

A Humrin Ertdkek Bizotts.iga nyilt iil6s6n
Bizottvlg Elniike az iil6st 7.30 6rakor bezi

a../ J
Auerbach J6nos

Humrln Ert6kek B izotts6grinak Elndke

6szrev6tel nem hangzott el, a

,tr"llL diu'
Heffler Gribomd

Humrin Ertdkek Bizottsrig:inak tagja


