
Lit6r Ktizs6g Onkormfnyzat
polgf rmester6nek

67 I 2020.(lV .23.) hatir ozata

A katasztr6fav6delemrol ds a hozzh kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r61 sz6l6 201 1. dvi

CXXVIII. torvdny 46. S (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott feladat- ds

hat6skor<imben elj 6rv a az alibbr hatir o zatot hozo m :

A Litdri Csivitel6 Ovoda 6s B<ilcsode tigyeleti rendj6t az alilbbiak szerint 6llapitom meg:

Az
a) egdszsdgtigyr6l sz6l6 1997. 6vi CLIV. torvdny szerinti eg6szs6gtigyi dolgoz6k,
b) a honvddek jogrill6s6r6l sz6l6 2012. dvi CCV. torvdny szerinti hivatisos, szerz6d6ses
rillominyf katonrik 6s a t6nyleges katonai szolgilatot teljesit6 tink6ntes tartal6kos
katondk,
c) a honvddelmi alkalmazottak jog6ll6s6r6l s26162018. 6vi CXIV. tcirvdny szerinti honv6delmi
alkalmazottak,
d) a rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatiisos 6llomiiny6nak szolg6lati jogviszony6r6l
sz6l6 2015. 6vi XLII. tdrvdny szerinti hivat{sos szolgrilati jogviszonyban ill6k 6s

rendv6delmi igazgatrlsi alkalmazottak,
e) a Nemzeti Ad6- 6s Vfmhivatalr6l sz6l6 2010. 6vi CXX[. ttirv6ny szerint
foglalkoztatottak,
f) a korm6nyzatr igazgathsrol sz6l6 2018. dvi CXXV. torvdny szerinti korminytisztvisel6k,
valamint a ktizalkalmazottak 6s ktiztisztvisel6k,
g.) 6s azoknil a csakidoknril, ahol mindk6t sziil6 dolgozik, vagy egyediil:llk6k6nt nevel
gyerm eket/gyerm ekeket,

gyermekei vonatkoz6sfban ig6ny szerint 6vodai, btilcsddei iigyeletet biztositunk 2020.
m{jus 11.-t,61.

Azok a sziil6k, akik a fent emlitett pontokban meghatirozottak szerint dolgoznak 6s

ig6nylik zz 6vodai, vagy btilcs6dei iigyeleteto elektronikus riton jelezzenek az

int6zm6nynek (aki 2020. m{jus 1l-tdl ig6nyeln6, legk6s6bb mrljus 4-ig, akik k6s6bbi
id6pontt6l,6kaz ig6nybev6telt megel6z6 hirom munkanappal) a munkiltat6 6ltal kiadott
nyilatkozattal, mely tartalmazza az elrendel6s id6tartamit 6s a munka napi rendj6t. E-
mail cim: csivit*l*i0liter"hLr

Ha az 6voda 6s a btilcsdde megnyitrlsira sziiks6g lesz, szigorri jrirvinytigyi szabrllyok

mellett miiktidtetjiik az int6zm6nyeket, melyek a ktivetkezdk:

. A sziil6 nem ldphet be az intdzmdnybe, a gyermeket a bej6rati ajtoban adhatja 6t a
pedag6gusnak, 6s itt is veheti trthazamenetelkor.

. Csak egdszsdges gyermeket vesztink 6t! Q.{6th6s, kcihog6s gyermeket nem fogadunk!)

A sztilSt nyilatkoztatjuk, hogy sem o, sem a gyermeke tudom6sa szerint nem erintkezett

koronavirus fert6z<itt egy6nnel, kornyezetdben senki nem produk6l a virusra utal6

ttineteket.
o I gyermekeket elszepar6ltan kisebb csoportokban feliigyeljtik majd (max. 5 fo) a

gy ermeket 6w dte lkor 5to ltdztetj tik, a kezet me gm o s suk.



a

A gyermekeknek napi h6romszori dtkezdst biztositunk.
Naponta tobbsz<ir fert6tlenitjtik az intdzm6ny helyisdgeit, t6rgyi eszkrizeit. Lehet6sdg
szerint tcibbszdr szell6aettnk, a helyis6gben levegoszriro berendez6st mtikddtettink.
Az 6vodai, bolcs6dei tigyeletet, az intdzmdny nyitvatarttis6val megegyezo id6szakban
biztosftjuk a gyermekek szirmira.
Ha fertozottsdg jele b6rmely dolgoz6n6l, illetve a gyermekkel egy hiutarthsban elo
csal6dtagn6l felmertil, azonnal bez6rjuk az intezmdnyt 6s az ott l6vo gyermekeket
azonnali hatrillyal haza kiildjiik! Ezt kdvetoen az drintett gyerekeket kdt hdtig nem
fogadjuk.
A gyerekekkel drintkezri felnottek csak negativ teszt ut6n rillhatnak rijra munkrlba.a

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Bencze Eva jegyzo

Varga Mih6ly a
a

\ ?.

a
a

a



Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat
polgdrmester6nek

68 I 2020. (lV .23.) hatfir ozata

A katasztr6favddelemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz616 2017. evr

CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott feladat- ds

hat6sk<iromben e lj 6rva az alihbi hattr ozatot hozo m :

500 000 Ft risszegben a Litdri Csivitelo Ovoda ds B<ilcs6de iigyeleti rendj6nek kialakit6s6hoz
HEPA magas hat6konys6gri ldgtisztit6 k6sztildkek (helyisdg minimum 60 m2), valamint
digit6lis infrav<irrls lilzmdr o be szerzd se.

Az eszkdzcik beszerzds6vel megbizom Lit6r Kozsdg alpolgirmesterdt, valamint a Csivitelo
Ovoda ds Bdlcs6de int6zmdny vezetojet.
Az 5512020.(III.3l-) hatdrozattlal Litdr Kozsdg Onkorminyzata a koronavirus terjedds6nek

megel5z6s6re 6s kock6zatttnak cs<ikkent6se 6rdekdben tcirtdn6 int6zkeddsek kiadiisaira brutt6
3.810.000 Ft dsszegri elktilcinitett keret terh6re.

Hat6rid6: folyamatos

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

atga



Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat
polgirmester6nek

69 I 2020.(1V.23.) h atrir ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dositiis6r6l sz6l6 201 1. dvi
CXXVII. tdrvdny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott feladat- ds

h at6sk o r<lm b en e lj rirv a az althbi hattr o zatot ho zo m :

Lit6r K<izs6g Onkormhnyzata a Magyar Falu Program 2019. keretdben timogatott ,,Temet6
fejleszt6se" cimti MFP-FFT/2019- k6dszSmri ptiydzat megval6sit6s6nak ttibbletmunkhira, az

Eperfa utcai temetSben B6di M6ria Magdolna sirhelydhez vezeto gyalogos t6rburkolatri rit

kialakitdsithoz, valamint a Ny6rfa utcai temet6ben tov6bbi fldld alatti umakeszonok

l6tesitds6hez ttibbletforrrist biztosit a kivitelezoknek.

AzBperfa utcai temetoben a B6di Miria Magdolna sirhely6hez vezeto tdrburkolatri gyalogos

rit eset6ben az elozetes felm6rdshez kdpest +2 m2 tdrburkol6sra, +15 fm kerti szegely

be6pit6s6re, 2 db megl6v6 sir j6rd6j6nak elbont6s6ra kertilt sor, amelynek kdltsdge

minddsszesen 154 527,- Ft.

A Ny6rfa utcai temetoben az elozetesen megrendelt 12 db fr6ld alatti urnakeszon mellett tov6bbi
+ 3 db ftlld alatti urnakripta ldtesit6se v6lt indokoltt6, amelynek kciltsdge 167 640,- Ft.

Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzata biztositja az Eperfa utcai temet6ben t<irtdn6 +2 m2

tdrburkol6shoz, t15 fm kerti szegdly bedpitdsdhez,2 db megl6v6 sir j6rd6j6nak elbont6s6hoz

Hor6k J6zsef e.v. rdsz6re 154 527,- Ft-ot, a Ny6rfa utcai temet6ben +3 db f6ld alatti urnakeszon

ldtesitdsdhez a Sirko-Mark6 Kft. reszere 167 640,- Ft-ot a tcibbletmunkrlk fedezetdiil.

Lit6r K<izs6g Onkorm funyzata a temet6i tribbletmunk6k mindrisszesen 322 167 Ft dsszegri

ellen6rt6k6t saj6t forr6skdnt biztositja a 2020. dvi k<iltsdgvet6s6b6l ds a t6mogatott mtiszaki

tartalomt6l elt6r6 fejlesztdsekrol vhltozitsbejelentot nyrijt be a Magyar Allamkincstin i.Jtal

tizemeltetett elektronikus feliileten.

HatdridS:
FelelSs:

azonnal

Varga Mih6ly polgilrmester
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