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JEGYZOK6Nyv
K6sziilt: Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata KepviselS-testiiletdnek 2016. december l5-6n 18.45

6rai kezdettel megtartott nyilv6nos iilesdrSl.

Az iil6s helye: a K0zs6gi Onkormanyzat tan6csterme

Jelen voltak: Szedlik Attila polgirmester,
Kondicslstvin alpolgirmester,
Auerbach J6nos k6pvisel5,
B6di Jrinos k6pvisel6,
He{fler G6bone k6pvisel6,
Luk6ts G6bor Akos k6pvisel6,
Varga Mih6ly k6pvisel6.

Meghivottk6nt jelen voltak:

ilU1 :H j:f [%at6si roer6ad6

Szedl6k Attila pole6rmester
Tisztelettel koszdntom a kepvisel6+estiilet tagjait. A jegyz<ikiinyv vezet6sere Kov6cs Zsuzsa
kOztisztvisel6t, a jegyz6konyv hitelesites6re Auerbach J6nos es B6di Jdnos k6pviselo urakat
k6rem fel.
Megk6rdezem, hogy a kikuldott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek
ho zzitszol sa 6szrev6tele, j avasl ata?
Amennyiben nincs, k6rem a k6pvisel6-testtiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a napirendi
pontokkal egyetdrt.
A kdpviseld-testiilel 7 igen szavazatlal egtetdrt.

NAPIRENDI JAVASLAT

l.) Az iinkormdnyzati k6pvisel6k, valamint bizottsdgi tagolq elniikiik tiszteletdijd16l 6s
juttatis6r6l sz6l6 rendelet m6dositisa

La) Tarsadalmi megbizat6sf polgi,rmester tiszteletdij6nak meg6llapit6sa
l b) Tirsadalmi megbizat6sri alpolg6rmester tiszteletdij6nak meg6llapit6sa

El6ad6: Bencze Eva jegz6

2.) Eelyi Szociilpolitikai Kerekasztal l6trehozdsd16l sz6l6 rendelet megalkotdsa
El6ado: Bencze Eva jegtzd

3.) Szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 grermekv6delmi alapellitis (biilcs6de) szem6lyi
t6rit6si dijd16l sz6l6 rendelet m6dosit6sa
El(tadb: Bencze Eva jegtz6

4.) Lakistulajdont szerz6k t{mogat{s k6relme
Eldado : Szedldk Atti la polgarmester



5.) Lit6ri Reformdtus Altal6nos Iskola tornacsarnok tantermeinek nyil6szri16 cser6je
E I 6ad6 : Szedkik A tt i la po lgdrme s te r

6.) Lit6ri Reform{tus Altal6nos Iskola 2017. 6vi jubileumi jutalmak trimogatisa
E l5ad6 : Szedlak Ani la po lgarme ster

7.) Balatonalmddi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont orvosi aut6 beszerz6s6hez
tdmogatfsi dtint6sii nk hatriridej6nek m6dosit6sa
Eldadb : Szedldk Attila polgarmester

8.) Lit6ri Telepiil6si Iirt6ktf r Bizottsfg miikiid6s6hez t:imogatfsi k6relem
El6ado : Szedlok At ti la polgarm e s ter

9.) K6pvisel6-testiilet 2017. I. f6l6vi munkaterv6nek elfogaddsa
El6ad6 : Szedldk Attila polgarmester

10.) Lit6ri 6vodai Nevel6s 6s Biilcs6dei EllfLtds Tfrsulfs 2017. 6vi munkaterue
El6ad6: Szedlak Atti la polgarmester

11.) Vegyes iigyek

Napirendtfrsval6sa

1.) Az iinkormdnyzati k6pvisel6k, valamint bizottsigi tagoli, elniikiik tiszteletdijir6l 6s
juttatrisf16l sz6l6 rendelet m6dositisa

1.a) T6rsadalmi megbizatSsri polgirrmester tiszteletdij6nak meg6llapitesa
1.b) T6rsadalmi megbizatiisri alpolgiirmester tiszteletdij6nak megillapitrisa

ElSado: Bencze Eva jegtzd
(Irasos elriterjesztis a jegtzdkdnyv melldkletit kdpezi.)

Szed l6k Attila polg6rmester
Orszrlggyul6s elfogadta a polg6rmesterek illetm6ny vdltoz s r6l sz6l6 e[6terjesA6st, ami
befolyrisolja a kovetkez6 6vi kdlts6gvet6stinket. A peizngyi bizotts6gi lil6sen m6r emlitettem,
hogy az ij joganyag alapj6n meg6llapitott tiszteletdijamr6l rigy mondok le, hogy a t6nyleges
brutt6 b6rem nem haladja meg a jelenlegi illetmenyem 50 szizlalikitt.
Az alpolgarmester tiszt eletdijen6l szint6n emelked6s v6rhat6.
A kihirdet6se a mai napig nem tort6nt meg, igy az alpolg6rmester 6s polg6rmester
tiszteletdijar6l csak janu6rban tudunk ddnteni, hiszen ha most hatarozunk akkor azt janu6rban
vissza kellene vonni, es ij hat6rozatot hozni.
Napirendi ponton beltil igy csak a rendelet tudunk most donteni melyet a HumSn Ert6kek
Bizotts6ga t6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elnok6t, ismertesse javaslatukat.

Auerbach J6nos Hum6n Ertekek Bizottsrig elnoke
A Hum6n Ert6kek Bizotts 6ga tfugyalta az onkormbnyzati k6pvisel6k, valamint bizottsigi
tagok, elndkdk tisaeletdij6r6l 6s juttat6srir6l sz6l6 rendelet m6dosit6sa targyfi naprendi
pontot, es a rendelet tervezetet elfogadilsra javasolja a k6pvisel6+estiilet fele.
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Szedlii,k Attila polq6rmester
A rendeletet a Pinzngyi bizotls g is trirgyalta. Felkerem a bizotts6g elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

A P6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig elfogad6sra javasolja a K6pvisel<i-
testiilete fele az onkorm6nyzati k6pvisel6k, valamint bizottsrigi tagok, elnOkok tisaeletdijar6l
es juttat6siir6l sz6l6 onkormiinyzati rendelet teNezetet.

Szedliik Attila pole6rmester
Van-e valakinek mds k6rd6se, hozzisz6l6sa? Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltartiissal
szavazzot, aki a rendelettel egyetdrt.
A kdpvisel6-testiilet 7 igen szdvazaltal eg/etirl.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm:lnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
2312016. (XII.20.) iinkorm{nyzati rendelete

az tinkorminyzati k6pvisel6k, valamint bizottsdgi tagok, elntikiik tiszteletdijdr6l 6s
j uttat6s:i16l

Lit6r Kdzseg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete a },laryarorszeg helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 143.9 (a) | pontjiban kapott
felhatalmaz6s alapj n, az Alaptorv6ny 32 cilrJr. (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatiirozott
feladatk6r6ben eljirva a kdvetkez6ket rendeli el:

I . $ A rendelet hatrilya Lit6r Kiizs6g Onkorm |nyzatinak
a) k6pvisel6ire,
b) bizofi segainak tagjaira,
c) bizottsigainak elnokeire.
(a tov6bbiakban egyritt: k6pvisel6) terjed ki.

2.$ (1) A k6pvisel6-testulet M lnkormi-nyzati k6pvisel6 r6sz6re havonta 12 500 forint
6sszegii

tiszteletdijat (a tov6bbiakban. alapdij) 6llapit meg.
(2) A bizotts6g elnok6t az alapdijon feltil havonta 10 000 forint tiszteletdij illeti meg.
(3) A bizotts6gi tag k6pvisel6t az alapdijon fehil - trtbb bizotts6gi tagsig eseten is -

havonta 5 000 forint tiszteletdij illeti meg.
(4) A bizottsig nem k6pvisel<i tagj6t havonta 5 000 forint dsszegii tisaelerdij illeti meg.

3.$ (l) Ez a rendelet 2017. januir 1. napj6n t6p hat6lyba.

(2) Hathlyir/- vesai Litdr Kcizs6g Onkorm6rryzata K6pvisel6-testtilet6nek az
tinkorminyzati k6pvisel6k, valamint bizottsrigi tagok tisaeletdijar6l 6s juttat6sair6l
sz6l6 1512014. (X.21.) rendelete.

Szedl6k Attila Bencze Eva
polg6rmester jegyz6
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2.) Helyi Szociilpolitikai Kerekasztal l6trehozrisri116l sz6l6 rendelet megalkotisa
El6ad6: Bencze Eva jegtzri
(Irdsos eldterjesztds a jegtzdkdnyv melldkletel kipezi.)

BenczeEva iegyzo
A szociiilis igazgatisr,bl es a szoci6lis ell6t6sokr6l szol6 1993.6vi III. torveny szerint a 2000
fi5 feletti lakoss6gsziimri telepi.il6si dnkormenyzatnak helyi szoci6lpolitikai kerekasztalt kell
l6tre hozni. A Szocirilpolitikai Kerekasztal a helyi szoci6lis szf6ra rij t6rsadalmi f6ruma, ahol
felmerulhetnek a szoci6lis szfdr6t erinto kerd6sek, koncepci6k.

Szedlik Attila oolg6rmester
A napirendi pontot a Hum6n Ert6kek Bizofts6g meglirgyalta, felk6rem a bizotts6g elnok6t,
ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Hum6n Ert6kek Bizotts6g elnoke
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga tdrgyalta a napirendi pontot, 6s elfogadisra javasolja a rendelet
teNezetet.

Szedlik Attila polg6rmester
Y an-e hozz szol6s, m6s javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartdssal szavMzon, aki a Helyi Szoci6lpolitikai Kerekasztal l6trehoz6s6r6l sz6l6
rendelettel egyetert.
A kdpviseld-testiilet 7 igen szavazattal elfogadja.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzat:inak K6pvisel6-testiilet6nek
24 12016.(XIL20.) iinkormdnyzati rendelete

a Helyi Szocidlpolitikai Kerekasztal l6trehozisri16l

Lil6r Kozs6g Onkorminyzat6nak Kepvisel6-testtilete a Magyarorszhg helyi
onkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi. CLXXXIX. torv6ny 13. g (1) bekezd6s 8 a) pontj6ban
kapott felhatalmazds alapj n, a szocialis igazgat|sr6l6s szociiilis ell6t6sok6l sz6l6 1993.6vi
III. torv6ny 58/B S (2) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkor6ben eljdrva a kdvetkez6ket
rendeli el:

1. Helyi Szociilpolitikai Kerekasztal l6trehozdsa, szervezete

1.S (1) Liter Kcizs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6+esttilete (a tov6bbiakban: az
Onkorm6nyzat) Hetyi SzociSlpolitikai Kerekasztalt (a tovdbbiakban: Kerekasztal) hoz l6tre.

(2) A Kerekasztal szakmai testtileti f6rum.

(3) A KerekasZal tagjai:
a) az onkorm6nyzat polgArmestere (alpolgarmestere),
b) a Hum6n Ert6kek Bizous6g6nak elnoki,
c) hiiziorvos
d) v6d6n<i
e) int6zmdnyvezetok (Lit6ri Reformiitus Altal6nos Iskola, Csivitel6 Ovoda es
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Bolcs6de),
f) Bendola Csal6dsegit<i es Gyermekj6leti Szolg6lat szakmai vezet6je,
g) Balatonalmiidi Csalid- 6s Gyermekj6l6ti Kozpont es Szociilis Szolg6lat k6pvisel6je,
g) Literi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal szociilis i.igyintez6je

(4) A Kerekasztal til6s6t a polg6rmester vezeti, aki egyben a Kerekasztal elnoke is. A
polg6rmester akad lyoztatisa esetdn feladatait az alpolg6rmester l6tja el.
(5) A Kerekasaal mrikod6s6vel kapcsolatos szervez6si 6s iigyviteli feladatok elletes6r6l,
ktilonosen a tan6cskoz6sr6l k6szi.ilt jegyz6kdnyv vezetes6r6l a jegyzo gondoskodik.

2. Ilelyi Szoci6lpolitikai Kerekasztal feladata

2.S (l) A Kerekasztal feladata a Szolgiltat6stervez6si Koncepci6 (a tovibbiakban: a
Koncepci6) k6pvisel6-testiileti elfogad6s6t kovet6en, az abban meghat6rozott feladatok
megval6sitisiinak, v6grehajtAs6nak folyamatos figyelemmel kis6rdse.
(2) A Kerekaszt al az (l) bekezd6sben meghat6rozott feladatkcirdben megvizsgalja
a) az egyes elletotti csoportok helyzet6nek v|ltozdsait a Koncepci6ban meghatarozoft
feladatok id6arrlnyos teljesitdsevel,
b) a Koncepci6 v6grehajt6sa 6rdekeben elfogadott dont6sek megval6suliisiit, valamint
c) a Koncepci6ban kitiizott 6s elert eredm6nyeket.

(3) A Kerekasaal az elnok utjrin javaslattal 6lhet a k6pviselS-testiilet fel6, az ell6t6sok
k6ltseghat6konyabb biaosit6sdt eredm6nyez6 int6zked6sek megtetele erdek6ben.

(4) A Kerekasztal a Koncepci6 tartalm6nak k6t6venkenti feltilvizsg6lata 6rdekeben el6zetes
egyeztet6si, v6lem6nyeztet6si elj6r6st folyat le.

3. A Eelyi Szocidlpolitikai Kerekasztal miikiid6se

3.S (1) A Kerekasztal sztikseg szerint, de evente legalAbb egy til6st tart. A Kerekasztal itl6sei
nyilv6nosak.

(2) A Kerekasaal i.il6s6n a tagok dont6seikril, javaslataikr 6l hatirozati formiban dontenek. A
Kerekasztal hat6rozatk6pes, ha legalibb 4 tag jelen van. Az 6w6nyes hatirozathoz ajelen l6v6
r6sztvev6k egyszeni sz6tdbbs6ge sziikseges.

(3) A Kerekasaal tagjait dijazis nem illeti meg, miik6d6ssel kapcsolatos egyeb kolts6geket az
onkorm6nyzat kolts6gvet6s6ben kell biaositani

(4) A Kerekasaal minden 6v miijus6ban az elozo 6vben v6gzett tev6kenys6gerol, valamint
k6tevente a Koncepci6 feliilvizsg6lata keret6ben a meghatarozott feladatok id6ar6nyos
v6grehajtrisrir6l, 6s az elvegzett tev6kenys6g6r6l titjdkoaatja a K6pvisel6-testiiletet.

4. Zdr6 rendelkez6sek

4.$ Ez a rendelet 2017. janulr 1. napj6n l6p hat6lyba.

Szedl6k Attila
polgarmester

Bencze Eva
jegyz6



3.) Szem6lyes gondoskodist nyrijt6 gyermekv6delmi alapelkitris (biilcs6de) szem6lyi
t6rit6si dijir6l sz6l6 rendelet m6dositdsa
Elciodo: Bencze Eva jegtzti
(Irdsos eldterjeszlds a jegtzdkanyv melldkletet kdpezi.)

Szedl6k Attila pole6rmester
A szem6lyes gondoskodiist nyujt6 gyermekvddelmi alapell6t6sr6l sz6l6 rendelethez a
Csivitel6 Ovoda es Bolcs6de vezet5je Rokalyn6 Csizmadia Margit elk6szitette a bolcs6dei
t6rit6si dijak megillapit6srihoz a s6vos fizetendb dijak k6t viitozatitl, egy ,,A" 6s egy ,,B"
verziot.
Az int6zm6,nyi t6rit6si dijat a szolgriltatiisi onkdlts6g 6s a normativ iilami hozzil rulix
ktil6nbozete k6pezi. Ennek figyelembev6telfvel az 1 {bre jut6 kolts6g 2 820 Ft.
A koltsdgvet6si trirv6ny alapjrin a bolcsodei normativa 1 lore jut6 cisszege 494 100 Ft
A normativa dsszege a koltsdgvet6si t6rv6ny iiltal meghat6rozott 230 gondozdsi nap
figyelembev6tel6vel2 748 Ft/nap. Az intdzm6nyi tdrit6si dij napi osszege 672Ft/fo.
A gyermeketkeztet6sndl a szrilok jdvedelem nyilatkozata alapj6n csak 3-4 gyermeket drintene
a terit6si dij bevezetdse. Azt javaslom, hogy id6n meg ne vezessiik be a teritesi dijat.
A napirendi pontot a Humiin Ert6kek Bizotts6ga ti.rgyalta, felkerem a bizottsag elnok6t,
ismertesse javaslatukat.

Auerbach J6los Hum6n Ert6kek bizotts6g elnoke
A Hum6n Ert6kek bizottsbga t rgyalta a napirendi pontot, melyn6l az el6terjesa6sben
szerepl6 ,,A" verziot javasolta elfogad6sra a kdpvisel6-testiilet fele.

Szedl6k Attila polgdrmester

A napirendi pontot a Penziigyi bizotts6g is tiirgyalta, felk6rem a bizottsiig elnOk6t, ismertesse
javaslatukat.

A P6nzi.igyi GazdasAgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsig elfogadiisra javasolja a Kepvisel6-
testiilete fele a szem6lyes gondoskodist nyujt6 gyermekv6delmi alapell6t6s (bolcs6de)
szem6lyi t6ritdsi dijar6l sz6l6 onkorm6nyzati rendeletteryezetet, melyben a t6ritesi dijat 0
Ft/fii osszegben hatirozza meg.

Szedl6k Attila polg6.rmester
Van egy javaslat a Hum6n Ertdkek Bizotts6g6t6l az ,,A" verziora 6s a P6nztigyi Bizotts6g
r6sz6r6l pedig a kiki.ildott el6terjesa6s rendelet tervezetdre.
Kerem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a Humiin Ert6kek Bizotts6g6nak javaslat6val 6rt egyet.

A kdpvisel1-testiilet a Human Ertdkek BizoUsdgdruk ,,A" verzihjdra tufi javdslatat 7 ellene
szdvazqltdl nem fogadta el.

Szedl6k Attila oolg6rmester
K6rem, k6zfelt art|ssal szavazzon, aki a kikitldott el6terjesaesben szerepl6 Szemelyes
gondoskod6st nyujt6 gyermekv6delmi alapell6tis (bolcs6de) szem6lyi t6rit6si dijar6l sz6l6
rendelet tervezettel 6rt egyet.
A Mpviselci-testiilet 7 igen szovazattal efogadta a rendelet lervezelet.
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Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtlet6nek
25/2016. (X1I.20.) Onkorminyzati rendelete

a szem6lyes gondoskodr{st nyrijt6 g5rermekv6delmi alapell6tds (biilcs6de) szem6lyi t6rit6si
dij616l

Liter Kdzsdg Onkormiinyzatinak Kdpvisel6-testrllete a Magyarorszdg helyi
onkorm5nyzatokr6l sz6l6 2011. dvi. CLXXXIX. tdrv6ny 13 $ (1) bekezd6s 8. pontja,
valamint a gyermekek vedelm6rdl es gyilmiigyi igazgat6srol sz6l6 1997 .6vi XXK. t0rveny (a
tov6bbiakban. Gyvt ) 29 g (1) 6s a 148. g (5) bekezd6seben foglalt felhatalmazds alapjin az
al6bbiakat rendeli el.

I S A kepvisel6{estiilet - figyelemmel a szem6lyes gondoskodist nyujto gyermekj6l6ti
alapellrit6sok 6s gyermekv6delmi szakell6t6sok t6rit6si dijair6l sz6l6 32812011. (XI1.29.)
Korm. rendelet 9. $-ara - az al6bbiak szerint rendelkezik:

2.$ Bdlcs6de eset6n a gondoz6sra sz6mitott int6zm6nyi t6rit6si dij az 6lelmezes
nyersanyagkoltseg6vel csokkentett szolgAltatesi Onkoltseg 6s a normativ allami hozz6jrirul6s
<isszeg6nek ki.ilonbOzete.

3. $ A szem6lyes gondoskodiist nyujt6 gyermekvedelmi alapell6t6s (bolcs6de) onkolts6genek,
intdzmdnyi t6rit6si dij6nak, valamint a szemelyi tdrit6si dij6nak m6rteke:

4. $ (1) Jelen rendelet 2017. januir 1. mpjdn l6p hatilyba.
(2) Hat5'lyitt veszti a szem6lyes gondoskodest nyrijt6 gyermekvddelmi alapell6tis (btilcs6de)
szemelyi terit6si dijar6l sz6l6 412016. (1.29.) onkorm6nyzati rendelet.

Szedl6k Attila
polg6rmester

Bencze Eva
jegyzo

Szolg6ltatris Onkdlts6g
(Ft)

Normativa
(F0

Int6zm6nyi
t6rit6si dij napi

iisszege
Fttf6

Fenntart6
diint6se:

6vi szem6lyi
t6rit6si dij napi

iisszege
Ft/f6

Biilcsddei ellSt6s
gondozdsi dii

2820 2148 672 0
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4.) Laklstulajdont szerz6k tf mogatds k6relme
ElSado : Szedkik Aui la po lgarme sle r
(irasos elfiterjesztes a jegtzdkonyv mellekletit kdpezi.)

Bencze Eva jegyz<i
Nagy R6bert es HorvAth Timea Lit6r, Templom u 2lCl3.sz. alatti lakosok k6relmet nldjtottak
be a lakristulajdont szerz6k onkorm6nyzati trimogatiisrihoz. K6relmez6k a helyi rendeletben
el6irt felteteleknek megfelelnek, igy jogosultak a 100000 Ft vissza nem teritend6
t6mogat6sra.

Szedl6k Attila polgiirmester
A napirendi pontot a Humrin Ert6kek Bizotts6ga :,Ltgyalta, felkerem a bizotts6g elnok6t,
ismertesse javaslatukat.

Auerbach J4nos Hum6n Ertdkek bizottsiig elndke
A Hum6n Ertdkek bizotts6g elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-testtilet fele Nagy R6bert es
Horv6th Timea Lit6r, Templom u.2/Cl3.sz., 632131N3 helyrayi szl'm alatti lakosok r6sz6re
100 000 Ft vissza nem t6ritend6 tamogatest.

Szedl6k Attila oolg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6lits a napirendi pontra vonatko zblag? Amennyiben nincs, kerem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a Hum6n Ert6kek bizottsdgdnak javaslat6val egyetdrt.
A kdpiseld-lestiilet 6 igen I szavazattal I lartozkodas mellefl egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormfnyzat K6pvisel6-testiilete
17 212016.(XII.L5.) LKt hatdrozata

Liter Kozs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete Nagy R6bert 6s
Horv6th Timea Lit6r, Templom utca2lCl3. szitm alatti
(hrsz: 632131N3) lakosok reszdre lak6stulajdont szerz6k helyi
t6mogatiisa cim6n 100 000 Ft, Osszegii vissza nem t6ritend6
tiimogatast nyujt.
A k6pvisel<i-testiilet megbizza a polg6rmestert, a szi.iks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatarid6: 2016. december 30.
Felekis: Szedlak Attila polgirmester

5.) Lit6ri Reformitus Altaldnos Iskola tornacsarnok tantermeinek nyil6szd16 cser6je
Eldado: Szedldk Attila polgarmester
(Irdsos eldterjesztds a jegtzdkanyv melldkletdt kipezi.)

Szedl6k Attila polgdrmester

A Lit6ri Reform6tus Altaliinos Iskola azzal a keressel fordult Onkorm6nyzatunk fele, hogy a
m6r megkezdett -+s az Onkorm6 nyzat 6ltal tAmogatott - tornatermi epillet feltjit6srlt, ezen
belrit a tornatermi dpijlet tantermeinek nyil6sz6r6cserej6t t6mogassuk a 2Ol7 evi
kolts6gvet6se terh6re.
Az Iskola 6ltal bek6rt draj6nlatokat mindenki megkapta.
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A napirendi pontot a Penziigyi Gazdashgi 6s Tetepul6sfejleszt6si bizotts6g tirgyalta Felk6rem
a bizottsiig elnok6t, ismertesse javaslatukat.

A P6nztigyi Gazdas6gi 6s. Telepiil6sfej leszt6si Bizotts6g nem javasolja a K6pvisel6-testiilet
fele a Lit6ri Reform6tus Altalinos Iskola tomacsarnok tantermeinek nyil6sz6r6k cserej6nek
temogat6s6t. Javaslata, hogy az int6zm6ny vizsg6lja meg a piiyizati lehet6s6geit, 6s a saj6t
forr6sait, 6s amennyiben szi.iks6ges ijabb k6relmet nyujthat be a K6pvisel6-testriLlet fel6.

Szedl6k Attila oolg6rmester
A Penzi.igyi bizottsrigi iil6sen elmondtam, hogy az iskola az elmrilt evekben jelent6s
osszegeket kapott felfijit6sra az Onkorm6nyzattol, 6s pitlyinati forr6sok is rendelkezesre
6llhatnak a k6vetkez6 6vben, teh6t pr6b6ljanak meg p6lyazatokban gondolkodni, es

amennyiben ott dnr6szt kell biaositani, akkor forduljanak az Onkorm6nyzatunk fel6 forrist
keresni, illetve siirg6s esetben a sajit 6llami kieg6szit6 bev6tel6b6l megold6st taliini. Az
Onkorm6nyzat ugyanis a koltsegvet6s elfogad6sa el6tt erre a c6lra kotelezettseget nem tud
v6llani.
Van-e k6rdes, hozzisz6l6s javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
k6rem, kdzfeltartissal szavazzon, aki egyetert azzal a javaslattal, hogy az iskola a kdvetkez6
6vben, pr6b6ljon meg p6.lyiuatokban gondolkodni, 6s amennyiben ott onreszt kell biaositani,
akkor forduljanak az Onkorm6nyzatunk fel6.
A kdpvisel6lest let 7 igen szavazatlal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
173/2016.(XII. 15.) LKt hatdrozata

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testillete arrol dontOtt, hogy
nem temogatja a Lit6ri Reformatus Altal6nos Iskola tomacsarnok
tantermeinek nyil6sz r6k cser6j6t. A k6vetkez6 6vben amennyiben
piiyiaatban gondolkodnak, 6s amennyiben ott onr6szt kell
biztositani, akkor forduljanak az 0nkorm6nyzatunk fele.

Kepvisel6testiilet felhatalmar.a a polg6rmestert a sztiks6ges
int6zkedesek megt6tel6re.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polgermester

6.) Lit6ri Reformdtus Attalinos Iskota 2017. 6vi jubileumi jutalmak tf mogatdsa
El6ado : Szedlak Atti la polgarmester
(rdsos eldlerjesztds a jegtz6kdnyv melldkletdt kipezi.)

Szedl6k Attila polgarTester
A Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola megbizott igazgatg4a Gyenes Viktor 2016. december 7.-
en azzal fordult rinkorm6nyzatunk fele, hogy 2017. 6vben esed6kes 4 fti dolgoz6t 6rint<i
jubileumi jutalom kifizet6sdnek t6mogat6s6t k6ri bruu6 4 166 244 Ft dsszegben.
Lit6r Kdzseg 0nkorm6nyzat4 mint 6tad6 6s a Lit6ri Reformdtus E gyhink6zs6g, mint 6tvev6
kozdtti kozoktatrisi feladat ittadinhr6l sz6l6 meg6llapod6s Itr. 18. pontja szerint:
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,,titado vallafa, hogt az aladotl munkavdllalohak a jubileumi julalnat sojat kOltsdge terhire
a tovabbiakban fizeli, omig a jogszabdlyi kotelezeltsdg fenndll az dllami intdzmdnyek
tekinletiben. "
A napirendi pontot a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiilesfej leszt6si bizottsAg t irgyalta. Felkerem
a bizotts6g elnok6t, ismertesse javaslatukat.

A P6nzi.igyi Gazdas6gi 6s Teleptilesfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja a Kepviselo-
testtilet fele a Literi Reformitus Altal6nos Iskola 2017. evi jubileumi jutalmak t6mogat6sa
tirgyban 4 166 244 Ft Osszeg biztositiisit a2017 . 6vi kolts6gvet6s6ben.

Szedl6k Attila polg6rmester
A kdzoktat6si meg6llapod6sunkban v6llaltuk ezt a kotelezetts{get, de az a velemenyem, hogy
a kovetkez6 6vben rijra kell t6rgyalnunk a Reformiitus Egyh6z 6s a kdzttink fenn6ll6
meg6[apodiist, amit m6g 2012. 6vben kotottiik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a halirozati javaslattal egyet6(.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilete
17 4 12016.(){il.15.) LKt ha t6 rozata

Lit6r Kozseg 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6 Testtilete arr6l hatiirozott,
hogy a Literi Reformiitus Altal6nos Iskola r6sz6re a 2017 . evi
kcilts6gvet6se terh6re, 4 f6 munkavillal6t erint6 jubileumi jutalom
kifizet6s6re 4 166 244F|6sszegii t6mogat6st biztosit.

A K6pvisel6testi.ilet megbizza Lit6r Kdzseg polg6rmester6t, a
sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester

7.) Balatonalmddi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont oruosi aut6 beszerz sfihez
tdmogatdsi diint6siink hatdridej6nek m6dositisa
El6ado: Szedlak Attila polgdrmester
(rdsos elSterjesztds a jegtz1kdnyv mellekletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila polgrirmester
A 812016. (II.l 1.) Lkt. hatiirozatunkban arr6l dontottiink, hogy a Balatonalm6di Kist6rs6gi
Eg6szs6gi.igyi Kdzpont Kozhasznir Non-profit Kft. uj gdpjarmii v6sirl6s6hoz 366 593 Ft-tal
j6rulunk hozzit. A t6mogatest etadtuk, 6s most azzal a k6r6ssel fordultak fel6nk, hogy az
elsz6mol6si idSt m6dositsuk 2016. december 31-161 2017. jrinius 30. napra, mert a r6gi
g6pjermii 6rt6kesitese meg nem val6sult meg.
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsrig nregt tgyalta, felk6rem a bizous6g eln6k6t,
i smertesse j avaslatukat.



1l

A P6nzi.igyi Gazdasrigi es Telepill6sfejleszt6si Bizottsiig elfogad6sra javasolja a Kepvisel6-
testulet fele a 812016. (Il I 1 .) Lk hat rozat 4. pontjanak m6dosit6srit az alibbiak szerint:

,,4. Felhatalmazza a polg6rmestefi a p5nzeszkoz itadisrol sz6l6 megiillapodas al6iriis6ra
a""al, hogy a felhaszn6l6sr6l a haszn6lt aut6 6rt6kesit6s6t kdvet6 30 napon beliil, de legk6s6bb
2017. jrinius 30 - ig el kell sz6molni, es a teljeslilt bev6telek 6s kiad6sok elsz6molisrinak
eredmenyek6nt jelentkezo kiilonbozetet a gesztor onkorm6nyzat 6s a telepiil6si dnkorm6nyzat
kozdtt rendezni kell."

Szedl6k Attila polgiirmester

Van-e k6rd6s, hozzhszolits a napirendi pontra vonatkozolag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartissal szavazzon, aki a p6nzrigyi bizottsig javaslat6val egyet6rt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pviset6-testiilet6nek
17 512016. (Xtr.15.) Lkt. hatirozata

Liter Kozs6g Onk ormfinyzathnak K6pvisel6+esttilete a 8/2016. (II.1 1.)
Ll<t. hathrozathnak 4. pontjit az alil}biak szerint m6dositja:

4. Felhatalmazza a polgiirmeslerl a pdrueszkoz 6tad6sr6l sz6l6
meg6llapod6s al ir sbra azzal, hogy a felhaszn6l6sr6l a haszniilt aut6
6rtekesit6s6t kovet<i 30 napon beliil, de legk6s6bb 2017. jrinius 30 - ig
el kell szamolni, 6s a teljestilt bev6telek 6s kiad6sok elsz6mol6s6nak
eredmenyek6nt jelentkez6 ktildnbdzetet a gesztor onkorm6nyzat 6s a
telepiil6si onkorminyzat kozott rendezni kell.

Felhatalmazza a polgirmestert a pdrueszkoz 6tad6s-6tv6telr6l sz6l6
megrillapodis m6dositis6nak al irbsira.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

8.) Lit6ri Telepiil6si f rt6ktdr Bizottsdg mfikiid6s6hez tdmogatisi k6relem
ElSado: Szedldk Attila polgdrmester

Qrdsos el6terjesztds a jegtzdkdnyv melldkletet kepezi.)

Szedlik Attila golg6rmester
A Telepul6si Ert6ktar Bizottsag a teryezefi programjainak megval6sit6s6hoz a jiivb 6yi
kdltsegvet6sben 30 000 Ft el6iriinyzatot k6r.
A napirendi pontot a P6nziigyi Gazdas6gi es Telepi.il6sfejleszt6si BizottsAg megtargyalta,
felk6rem a bizotts6g elndk6t, ismertesse javaslatukat.

A P6nzrigyi Gazdas6gi 6s Telepiilesfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-
testtjlet fele a Literi Telepiilesi Ert6ktar Bizofts6g tervezett kiad6saira 30 000 Ft biaosit6s6t a
2017 |vikoltsegvet6sben.

Szedl6k Attila polgiirmester
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Van-e k6rd6s, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltart6ssal szayazzon, aki a p6nziigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kdpvisel6lestiilet 7 igen szovazatlal egletdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l7 6 I 20 I 6.(Xll.l5. ) LKt. h^tfr ozaa^

Lit6r Kozs6g Onkormiinyzatiinak K6pvisel6+estiilete arrol haterozott,
hogy a Lit6ri Telepi.ilesi Ert6l(ar Bizoftseg tervezett kiadrisaira 30 000
Ft-ot biztosit a 2017 . 6vi kolts6gvetesben.

Kepvisel6-testiilet megbizza a polgilrmestert a sziikseges int6zked6sek
megt6televel.

Felel6s: Szedl6k Attila polgarmester
Hat6rid6: azonnal

9.) K6pvisel6-testiilet 2017. I. f6l6vi munkaterv6nek elfogad{sa
El6ad6 : Szedlak Atti la polgarmester
(rdsos eldlerjesztds a jegtz6kdnyv melldkletdt kpezi.)

Szedl6k Attila oolg6rmester
A K6pvisel6testrilet 2017. I. f6l6vi munkaterv6t mindenki megkapta. Yan-e ezzel
kapcsolatosan k6rdds, hozzitsz6l6s, javaslat.
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szayazzoo, aki a K6pvisel6-testlilet 2017. I. felevi
munkatervevel egyet6rt
A kdpvisel6lestiilet 7 igen szavazattal egotdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17712016. (XII. 15.) LKt. hatfrozata

Liter Kdzs6g b*orm nyzatinak Kdpviseki+esttilete megtArgyalta, es
jivithagyla a Kdpvisel6testiilet 2017. I. fel6vi munkaterv6nek
meg6llapit6sdt.

Hat6rid<i: azonnal
FelelSs: Szedl6k Auila polgarmester

10.) Lit6ri 6vodai Nevel6s 6s Biilcsddei Ellitds T{rsul6s 2017. 6vi munkaterve
ElSado : Szedlak Atti la polgarmester
(rdsos eldterjesztds a jegtzdkbnyv melldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila oolsArmester
A Lit6ri Ovodai Nevelds 6s Bdlcs5dei Elletes Tarsulis 2017. 6we vonatkoz6 munkaterv6t
mindenki megkapta. Yan-e ezzel kapcsolatosan k 6rdes, hozzitszol6s, javaslat.
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a munkatervet elfogadja.
A kepvisel testiilet 7 igen szwazattal elfogadla.



Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l7El20l6. (X[. 15.) LKt. hatdrozata

Liter Kozs6g Onkormrlnyzat6nak K6pvisel6+esttilete megt6rgyalta, 6s
j6vrihagyta a Lit6ri Ovodai Nevel6s 6s Bolcsridei Ellit6s T6rsul6s
2017 . 6vi munkaterv6nek meg6llapit6s6t.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polgermester

A k6pvisel6+esttilet tobb napirendi pontot nem targyalt, a polgrirmester a nyilv6nos til6st
19.25 6rakor lezfuta.

Szedlik Attila
polgdrmester

o^/ E!
Auerbach Jinos

k6pvisel6

I ,-r4i. . 4L
Bencze Eva

jegz6

Jegyz6 kii n1v hitelesit6k:


