
1. melléklet a 1612014.(X.21.) önkormánvzati rendelethez

Az önkorm ányzati képviselők névsora

2. melléklet a 1612014.(X.21.) önkormánvzati rendelethez

A képviselő-testület által a polgármesterre átruh ázotthatásköröka

Szociális rászorultságtól fuggő kérelmek közül Litér Község Képviselő-
testülete által a Polgármesterre átruházott hatáskorök a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásről és ellátásról szóló rendelet alapján

szedlák Attila
kondics István
Auerbach János
Bódi János
Heffler Gáborné
Lukáts Gábor
Varga Mihály

a)
b)
c)
d)
e)
í)
g)

h)
i)
j)

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Litér, Arpádu.7.
Litér, Dózsa Gy. u. 91"
Litér, Templom u. 7.

Liíér, Kossth L. u. 8.

Litér, Táncsics M. u. u. 15/A.
Litér, Hegyalja u. 8.

Litér, Petőfi S. u. 2].

gyermek születése kapcsán kért települési támogatás,
halott eltemettetéséhez kért telepulési támogatás,
szociális étkezés,
köáemetés,
tankönyvtámogatás,
települ é si szllár d hul l adék kOzszolgáltatási díj megfi zetése.
az egészsé gi ál l ap ot me gőr zés ét j e l ent ő szolgáltatás o k költ s ég e i h ez val ó
részbeni hozzájárulás,
ápolási támogatás,
rendkívtili települési támogatás,
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatás.

4 MÓdosította a I2120I5.(YL 1.) önkormanyzati rendelet, 312016.(II.29.) önkormanyzati rendelet
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3. melléklet a 1612014.(X.21.) önkormányzati rendelethez 5

Humán Ertékek Bizottság névsora

Elnöke: Auerbach János Litér, Templom u. 7.

Taglai,. Heffler Gáborné Litér, Táncsics M. u 15/A
Bódi János Liíér, Kossuth L. u. 8,
Lukáts Gábor Ákos Litér,Hegyalja u. 8.

Kültagjai: Kertészné Kárpáti Katalin Litér, Huba u. 10.
Ujvári Attiláné Litér, Patak u. 9.
Rokalyné Csizmadia Margit Litér, Béke u. 18.

3/A. melléklet a 1612014.(X.21.) önkormánvzati rendelethez 6

PénzÜgyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság névsora

Elnöke: Lukáts Gábor Ákos Litér,Hegyalja u. 8.

Tagjai: Bódi János Litér, Kossuth L. u. 8.
Heffler Gáborné Litér, Táncsics M. u. 15/A.
Yarga Mihály Litér, Petőfi S. u.27.

Kültagjai: Balogh Lászlő Litér,Dózsa Gy. u. 46.
Zavada Csaba Litér, Templom u. 3.

4. melléklet a 1612014.(X.21.) önkormánvzati rendelethez

A képvisetŐ-testÜIet által a llumán Ertékek Bizottságra átruházott hatáskörök7

A szociális rászorultságtól fuggő kérelmek közül Litér Község Képviselő-testületének a
Humán Ertékek Bizotságra átiházott hatáskörei a szociális es $;ermekvédelmi igazgatásről
és ellátásról szóló rendelet alapján.

a)Krízishelyzet kialakulása esetén a rendkívüli települési támogatás a Humán Ertékek
B izottság hatáskoréb e tario zik.

b) Dönt az önkéntes szerveződések, civil szervezetektámogatásáről, pályázati önrészeiről a
költségvetés keretein b elül b izto sított értékh atárig

5 Módosította az 5 / 2011 .(Y.28. ) önkorrruínyzati rendelet
6 Módosította az 5l20I7 .QY.28.) önkornrrán}zati rendelet
? MÓdosította a I21ZOI5.(YL 1.) önkormrányzati rendelet 312016.(II.2g.) önkormrányzaü rendelet

' _:;fir--;J=r-
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4/A. melléklet a 16/20l4.(X.21.) önkormánvzati rendelethez

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)

BruorrsÁcor FELADAT- rs uerÁsrónr

I{umán nrtOt et Bizottság

javaslatot ad a szakteruletét érintő önkormányzati koncepcióra,
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
elősegíti és szewezi a kulturális és szabadidő programokat,
elő segít i a v állalko zásfej le sztést,
abizottság elnöke kezeli az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait,
az összeférhetetlenséggel, vagyonnyi|atkozatok ellenőrzésével foglalkozik,

figyelemmel kíséri a községben a nebéz anyagi és szociális körülmények között élŐ

családok he|yzetét és a rászorultaknak segítséget nyújt,
fi gyelemmel kíséri a település közegészségügyi helyzetét,
8

javaslatot ad a képviselő-testület felé a beiskolazással kapcsolatos támogatásokra,
javaslatot ad a karácsonyi támogatásra,
dönt a Wizishelyzet kialakulása esetén a rendkívüli települési támogatás odaítéléséről
az Önkorm ány zat szociáli s rendelete alapján,g

-)'o
,) javaslatot tesz a lakáshoz jutók támogatására,
o) a szociális bérlakások bérbevételére pályázati javaslatot ad, az ajánlatokat

véleményezi, javaslatot tesz a képviselő-testület felé,
p) az önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázati javaslatot ad, az ajánlatokat

véleményezi, javaslatot tesz a képviselő-testület felé,
q) együttműködik a hivatal illetékes űgyintézőivel, kapcsolatot tart a település oktatási és

nevelési kozművelődési intózményeivel, az iskolaszékkel, a szilői és ifiúsági
kozosségekkel, művelődési házzal, a település sportegyesületeivel, és lehetőségeihez
mérten támogatja azok működését,

r) előkészíti és véleményezi az alapokíatás és közművelődés javitását, fejlesztését célzó
testületi döntéseket, valamint meg szervezi é s ellen ó r zi v égr ehajtásukat,

s) tevékenyen résztvesz a település ünnepeinek megszervezésében és közösségi
rendezvényeinek lebonyolításában.

0 együttműködik a községben tevékenykedő egyházakkal, különösen a község kulturális
javainak megóvása, megőrzése, ápolása teniletén,

u) véleményezi a testületi ülés elé kerülő előterjesztéseknek abizottság szakteniletét
érintő részét,

v) résztvesz a feladat és hatáskörébetartoző jogszabályok érvényesülésének, testületi és

bizottsági döntések végrehajtásának ellenőrzésében.

A Humán Brtékek Bizoltságának a képviseló-testület javaslattételi és vóleményezési
kötelezettséget állapit meg a népjóléti igazgatás területén jelentkezó minden olyan
ügyben, ahol a jogszabály a képviselő-testületnek hatáskört állapit meg, és hatáskörét a

képviselő-testület nem ruházza át.

8 Hatályon kívül helyezte a312016.(II.29.) önkormanyzaü rendelet
9 Módosította a I2120L5.(YL 1.) önkormanyzati rendelet, 3/2016.(II.29.) önkormrányzaü rendelet
l0 Módosította a I2l20I5.(VI. 1.) önkormányzaíi rendelet

Onkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzata olda| 16



I

i

i

4 tB. melléklet a 1 6 l 20 l 4.(X. 2 1.) ö n ko r mánv zati ren d eleth ez

Pénzügyi Gazdasági és Tetepülésfejtesztési Bizottság

A bizottság feladatkörében előkészíti a hatáskörébe tartoző ügyekben a képviselő-testület
döntéseit, szerv ezi és ellenőrzi a döntések végrehaj t ását. Ezenbelul :

a) javaslatot ad a szakterületét ériníő önkormányzati koncep ciőra,
b) véleményezi az önkormányzat éves pénzügyi tervét, javaslatot tesz szükség szerint

annak évkozi módosítására,
c) az önkormányzat felügyelete alatt állő intézmények, gazdasági szervek tekintetében

javaslatot tesz létesítéssel, átalakítással, megszüntetéssel, átvétellel, ellátottsággal
kap c s o l at o s t e stül et i d ö nté sre, v ezeíői p ály ázatok elb ir ál ásár a,

d) ellenőrzi a hivatalnak a képviselő-testület döntései előkészítésére, illetve
végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységóben a
képviselŐ-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester
intézkedését kezdemén y ezheti,

e) az önkormányzat általános gazdálkodásának és vagyonnal kapcsolatos döntésének
előkészítése,

f) ellrenőrzi az éves vagyonleltárt, vagyonkataszíert és beszámol a képviselő-testület felé.

A polgármester illetményének megállapitására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságteszi meg.

Onkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzata oldal 17



Litér Község Önkormánvzata alaptevékenvségének kormánvzati funkciók szerinti besorolása11

5. melléklet a 16/2014. (X.21.) önkormánvzati rendelethez

1 l Hatá,lyba léptette a I2120I5,(YL 1.) önkormanyzati rendelet
l2 Hat:ílyba léptette a 18/2015.()il.24.) önkormanyzati rendelet

011130
Önkormrányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általanos igazgaási

tevékenysége

01,1220 Adó-, vám - és jövedéki igazgaás|2

013320 köztemető-fenntartás és - működtetés

013350 Az önkorrnányzaíi vagy onnal v alő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016020 Orságos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080 Kiemelt állami és önkormányzáü tevékenységek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

047232 Start-munka progftlm - Téli ködoglalkoztaüís

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üemeltetése, fenntart,ása

045161 Kerékpiárutak tizemeltetése, fenntar!ásal 3

052020 S zennl,víz gyűjtés e, tisztítása, elhelyezé se

063020 Víztermelés, - kezelés, - elláás

064010 Kónilágiás

066010 zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdíúkodási egyéb szolgiáltatások

07211l Háziorvosi alapellátás

0723í| Fogorvosi alapellátás

07403l Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifi úsági-egés zsé glgyt gondozás

Önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabá|yzata oldal lB



081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könptári szolgiáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és tiársadalmi részvétel fejlesaése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultuíális értékek gondozása

091140 ovodai nevelés, ellát{s működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeáetés köznevelési intézményben l a

102031 Idősek nappali ellálása 15

102032 Demens betegek nappali elláása 16

104031 Gyermekek bölcsődei elláása 1 7

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1 8

í04042 Gyermekj óléti szolgáltatások 1 9

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, iizemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefiiggő ellátások

107051 szociális étkeaetés

107052 Házi segítségnyujtás

13 Hatáiyba léptette a 3 12016.(II.29.) önkormrányzati rendelet
l 4 Hatályba léptette a 3 12016.(II.29.) önkormrányzaü rendelet
1 5 Hatalyba léptette a 3 /2016.(II.29.) önkormanyzaü rendelet
l 6 Hatályba léptette a 3 l20r6.QI.29.) önkormanyzati rendelet
|1 Hatályba léptette a 3 12016.(II.29.) önkormrányzati rendelet
1 8 Hatályba léptette a 3 12016.(II.29.) önkormrányzaü rendelet
l 9 Hatalyba léptette a 1 8/20 1 5. Qil.24.) önkorm ányzaílrendelet
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