
JEGYZOKONYV

K6sziilt: Lit6r Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtiletdnek 2018. janurir 19-6n 7.30
6rai kezdettel megtartott rendkivtili nyilv6nos til6s6r6l.

Az iil6s helye: Kozseghiua tan6csterem

Jelen vannak: Szedllk Attila polg6rmester
Kondics Istviin alpolg6rmester
Auerbach J6nos kdpviselo
B6di J6nos kdpviselo
Heffler G6bornd kepviselo
Lukilts G6bor Akos kepviselo
Varga Mih6ly kdpviselo

Bencze Eva jegyz6
Kov6cs Zsuzsa igazgatbsi foeload6

Szedl6k Attila polg6rmester

Tisztelettel k<isz<intrim a k6pvisel6-testiilet tagjait. Megrlllapitom, hogy a k6pviselo-testiilet
hatir ozatkepe s, a m e gv6l asztott kdpvi se l6kb6 I m indenki me gj e I ent.

A jegyz6konlv vezet6s6re Kov6cs Zsuzsa k<iztisztvisel6t, a jegyzokonyv hitelesitds6re Lukrlts
G6bor Akos 6s Varga Mih6ly kdpviselo urakat kdrem fel.
Kdrem plusz napirendi pontkdnt felvenni az ,,dnfenntortdst segitd dl6 viddki
agrdrhagyomdnyok prilydzat hotdrozat kiegiszitds" tfirgyi napirendi pontot.
Megkdrdezem a kdpviselo-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan
van-e valakinek hozzitszolits a e szrevdte I e, j avas I ata?
Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-testi.iletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyetdrt.

A kdpviselS-testiilet 7 igen szovazattql egyetdrt.

NAPIRENDIJAVASLAT
1.) Fogorvosi ell6t6s
Elriad6 : Szedldk Attilo polgdrmester

Napirendt6rsval6sa

1.) Fogorvosi elkitrls
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pols6rmester
T6jdkoztatom a k6pvisel6 urakat, hogy a Veszprem V6ros Onkorm6nyzata 2018. janu6r 25.-
entirgyalja a Kirdlyszentistvdn ds Lit,!r Kozs,ig Onkormdnyzatdval egdszsdgilgyi alapelldtdst
drintd feladat dndlloldsrdl ,!s kdzos korzet szdkhelydnek meghatdrozdsdrdl szdl6
megdllapoddsok j6vdhagydsa tirgyi napirendi pontot. Az irisos el6terjesztdst megkiildtdk,
melyben l6that6k a hatfirozati javaslatok, valamint a meg6llapodiis a fogiszati alapell6trlsi
feladatok 6fuillal6sir6l, az ell6t6s kcizos krirzete szdkhely6nek meghat6rozirsiwal.
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BenczeEva jegyz(i
Hatdrozatot kell hozni a krirzet megsztintet6sdr6l, a meg6llapod6s al6ir6s6r6l, valamint a
k<jzos fogdszati kdrzetek kialakit6sa 6s szdkhelytik meghatdrozlsa sztiks6gesse teszi Liter
Kcizsdg Onkorm6nyzatinak az egeszsdgtigyi alapell6t6s kcirzeteinek meghatdroz6s6r6l sz6l6
22 I 20 | 6 . (XII.29 .) cinkorm6nyzati rendelet m6do s it6s6t i s.

Varga Mih6ly k6pviselo
Ez a gyakorlatban, hogyan fog mrikcidni? A lakoss6g milyen m6don fog tudom6st szerezni a
k<irzetekrol?

Szedl6k Attila poleilrmester
Minden hdztartils kapjon ti$ekoztatirst, hogy az az utca amelyikben lakik melyik fogorvosi
krirzetben van, legyen felttintewe a fogorvos neve, 6s az elerhetos6gek.

Bencze Evajeeyz6
A thjdkoztat6st feltessztik a honlapra, a Hivataln6l kifiiggeszt6sre keriil, valamint a Litdri
Hfrmond6ba is belekertil.

S zedlilk Attila pol grlrmester
Van-e kdrdds, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem a Tisztelt Kdpviselo-testtiletet, hogy k6zfeltart6ssal szavazzon, aki
a fogorvosi korzethat6r megsziintet6sdvel egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattsl egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onko rmin y zata K6pviseld-testiilet6nek
412018. (I.19.) LKt. hatfrozata

Lit6r Kozsdg Onkorm inyzatinak kdpviselo-testiilete megtfugyalta a

fogorvosi elliitiis t6rgyu napirendi pontot, 6s arr6l hat6rozott, hogy
2018. janu6r 31. napj6val megsztinteti a fogorvosi korzethatilrt.
A fog6szati alapell6t6st 6s a fogiiszati iskola - egdszs6gtigyi ell6trlst a
Veszprdm Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzattwal kdtdtt szerzodes
alapj6n v6llalja at 2018. febru6r 1. napjrit6l kozcis kcirzetek
kialakitis6val.
A kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a Polg6rmestert a sztiksdges
intdzked6sek megtdteldre.

Felel6s: Szedl6k Attila polgiirmester
Hat6rido: 2018. februir l.

Szedlilk Attila polg6rmester
Kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt a fogdszati alapell6t6s 6s fog6szati iskola-
eg6szs6giigyi ell6t6si feladatok iiw6llal6s6r5l, az ell6t6s kcizris kcirzetei szdkhelydnek
meghatdroz6silr6l sz6l6 megrillapod6ssal.
A kdpviselS-testillet 7 igen szayazattal egtetdrt.



Lit6r Kiizs6g Onkorm:inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/20f 8. G.19.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6{estiilete megt6rgyalta a fogorvosi
elliitrls biztositris6ra kdsztilt el6terjesztdst, 6s rigy hatiirozott, hogy elfogadja
az el6terjeszt6s melldkletdt k6pez<i, Veszprdm Megyei Jogri V6ros
dnkorm5nyzatival k<itendri, a fogiszati alapell6t6si feladatok ritvrillal6srir6l,
az ell6t6s k<izcis k6rzete szdkhelydnek meghat6rozris6r6l sz6l6
meg6llapodiist.
A K6pvisel6-testiilet az elliitis biztosit6s6hoz szi.iks6ges pdnztigyi fedezetet
k6ltsdgvet6s6ben biztositj a.
A kdpvisel6-testtilet felhatalm azza a Polgirmestert a meg6llapod6s
aliirishra.

Felelos: SzedkikAttilapolg6,rmester
Hatiirid6: 2018. febru6r 1 .

Szedl6k Attila poierirmester
K6rem, k6zfeltart5ssal szavazzon, aki egyetdrt Litdr Kcizsdg Onkormilnyzatrinak az
egdszsdgiigyi alapell6tiis k<irzeteinek meghataroziisiir6l sz6l6 22/2016.(XII.29.)
rinkorm6nyzati rendelet m6dosit6siival.
A kdpviselS+estiilet 7 igen szayazattal egyetirt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll20l8.(1.22.) iinkormf nyzati rendelete

az eg6szs6giigyi alapell6t6s kiirzeteinek meghatdrozdsir6l

(Rendele t szdve ge j egyzdkitnyv melldkletekdnt csatolva. )

2.) 6nfenntart6st segit6 616 vid6ki agrirhagyomdnyok pflyrizat hatirozat kieg6szit6s
El6add : Sze dl dk Att i la pol garme s te r

Lit6r Kdzsdg dnkorm6nyzata a 10012017. (VI.27.) LKt. hatirozata alapjiin arr6t d<intritt, hogy
konzorciumi tagkdnt rdszt vesz 4,s p|lyiuatot nyfjt be a ,,LEADER Helyi Akci6csoportok
egyiittmtikcid6si tevdkenysdgeinek ekik6szit6se ds megval6sit6sa" trirgyti 0nfenntart6st segit<i
6lo viddki agr6rhagyom6nyok cimii egyiittmr.ikdd6si projekt keret6ben.
A Bakony ds Balaton Keleti Kapuja Kcizhasznfr Egyestilet Leader FIACS cimbirtokos
szervezet 6ltal 2017 .09.04. napj rin benyrijt ott pfilyizathoz kapcsol6d6an hirinyp6tkisi felhiv6s
6rkezett 2018. janu6r 15. napjrin. A tiimogat6si kdrelem hi6nyp6tl5sa keretdben tdbbek kdzritt
a koriibban a phlyinat benytjtasar6l sz6l6 lit6ri kdpviselo-testiileti hatiirozat kiegdszitdse
sziiksdges azzal, hogy a Lit6r telepiil6s iiltal gesztordlt, megval6sitiisra keriiki egyi.ittmrik<id6si
elemek mely ingatlanokon keriilnek megval6sitdsra.
Van-e k6rd6s, hozzirszolirs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szayazzon, aki a kiegdszftett hatiirozati javaslattal egyetdrt.

A kdpviselS+estiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
612018. (I.19.) LKt. hatirozata

l. Litdr K<izsdg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testi.ilete megerositi a
100/2017.(YI.27.) LKt. hatirozatii, amely szerint Lit6r Kcizsdg
Onkorm6nyzata konzorciumi tagkdnt rdszt kiviin venni a YP 6-19.3 .l -17

,l LEADER Helyi Akciicsoportok egtilttmfikoddsi tevdkenysdgeinek
elSkdszitdse ds megval6s{tdsa" t6rgyir ,,Onfenntartdst segltd dlf viddki
agrdrha gtomdnyoll' cimti egyiittmtik<iddsi proj ektben.
2. A projekt keretdben a konzorciumi partnerek az alihbi t6mogat6si
keretd ssze g ekr e p iiy 6znak:
a. Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja K<izhasznri Egyestilet (LEADER
HACS cimbirtokos szervezet) piilyinand6 keretosszeg 7 500 000,- Ft
b. Liter Krizsdg Onkorm6nyzatapiiyitzando keret<isszeg 3 500 000,- Ft
c. Nemesg<irzsdnydrt Kozalapitv6ny ptiyiuando keretrisszeg
9 000 000,- Ft.
3. A konzorciumi tagok a projekt megval6sitirsirhoz az alihbi legal6bb
I 5o/o mdrtekti cinr6szt biztositj rlk :

a. Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja Kdzhasznri Egyestilet (LEADER
HACS cimbirtokos szervezet) <inr6sz I 125 000,- Ft
b. Liter Kdzs6g Onkorm6nyzata onrdsz 525 000,-Ft
c. Nemesg<irzsdnydrt Kdzalapiwiiny <inrdsz I 350 000,- Ft.
4. Az egyiittmtikrid6si projekt megval6sit6sa a benytjtott t6mogatiisi
kdrelem pozitiv elbir6l6srlhoz k6t6tt.
5. Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzata, mint konzorciumi tag iital gesztor6lt,
megval6sitiisra keriilo egyiittmrikcid6si elemeket az al6bbi helyrajzi
szdmu ingatlanokon tervezi me gval6sitani :

a. Kozpark: Lit6r 03319 Hrsz (XVIII. Szent Gyorgy-napi Birkafozo
Verseny)
b. Helyi termel6i piac: Litdr 61112 Hrsz (Lit6ri Szilvaiinnep, Falusi
diszn6v696s)
A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a szi.iks6ges
intdzked6sek megtdteldre.
Felel6s: Szedkik Attila polg6rmester
Hat6rido: azownl

Szedlrlk Attila polgiirmester az iil6st 7.50 6rakor lezirja.

*>_-.

Szedl6k Attila
polg6rmester

l*r. --\
Bencze Eva

jegyzi|

Jegyz6krinyv hitelesitok :

6 cabor Akos
kdpviselo

Luk


