
Lit6r Ktizs6g Onkorm funyzat
polgf rmester6nek

7 812020. (V.28.) sz. hrtirozata

A katasztr6favddelemrol 6s a hozztt kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hatilskrir6mben elj6rva az alihbrhattrozatot hozom:

Elfogadom a Balatonalm6di Csal6d 6s Gyermekj6ldti Kozpont 6s Szoci6lis
Szolg6lat komplex besz6mol6j6t, mely a 2019. dvben Lit6ren vegzett
gyermekj 6ldti 6s szem6lyes gondoskodiist nyrij t6 tevdkenysd grol sz6l.

Felelos: Varga Mih6ly
Hat6rido: azonnal



Lit6r Ktizs6g Onkorm ilnyzat
polgirmester6nek

7 9 12020. (V.28.) sz. hatfrr ozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes tcirv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. t<irvdny 46. $ (4) bekezd6s6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hat6skdr<imben eljdwa az alilbbihathrozatot hozom:

Elfogadom a Bendola Hum6n Szolg6ltat6 gyermekj6ldti feladatainak
ell6t6s6r6l szol6, 2019. 6vi beszimol6j 6t.

Felel6s : Varga Mih6ly Polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

lc
a

a(aI t9ty1 '
#i

Mih6ly



Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat
polgf rmester6nek

80 12020. (V.28.) sz. hat6r ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dositrisrir6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. ttirvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- ds hatrlsk<ir<imben eljiirva az alihbihatirozatot hozom:

Elfogadom a gyermekj6ldti ds gyermekvddelmi feladatok elkit6s6r6l sz6l6 2079. evi
besz6mol6t.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Bencze Eva jegyzo

Hatdrido: azonnal



Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzat
polgf rmester6nek

81 12020. (V.28.) sz. hatir ozatt

A katasztr6fav6delemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6

2011. dvi CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezddsdben, vesz6lyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hatdskcircimben eljdrva az alibbihathrozatot hozom:

Elfogadom Litdr K<izsdg Onkorm6nyzathnak szoci6lis dtkeztetdsdre
vonatkoz6 szakmai pro gramj 6nak m 6 do sitiis 6t.

Felelos: Varga Mih6ly polgfrmester
Hat6rido: azonnal
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Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzat
polgrirmester6nek

82 12020. (V.28.) sz. hatir ozatt

A katasztr6favddelemr<il ds a hozzit kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dositds6r6l sz6l6

20Il.6vi CXXVIII. t<irvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott

feladat- 6s hatrlsk<ircimben elj6rva az alilbbihatdrozatot hozom:

Elfogadom a Litdri Teleptildsi Ert6kter Bizotts6g besz6mol6j6t, mely a bizottshg
2019.6vi munk6j 6rol szolt.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6ridS: azonnal
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Lit6r Ktizs6g Onkorm funyzat
polgirmeste16nek

83 /2020. (V.28.) sz. hatflrozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozzir kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. torvdny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idejdre biztosftott
feladat- 6s hatriskcirrimben eljdwa az alihbihatdrozatot hozom:

Elfogadom a Liter teleptildsen 2019. 6vben vdgzett Ktinyvtdri
S zolg6ltatisokr6l sz6l6 t6j dk oztatot -

Felelos: Varga Mih6ly Polg6rmester
Hatiirido: azonnal
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Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzat
polgdrmester6nek

8412020. (V.28.) sz. hatir ozata

A katasztr6favddelemrol 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6srlr6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. t<irvdny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott

feladat- 6 s hat6skdr<imb e n elj 6rv a az althbi hatir o zatot hozom :

Elfogadom az Ertl P6lnd MtivelSd6si Hitz 6s Konyvthr 2019. dvi
kultur6lis programj ilr6l sz6l6 beszilmol6t.

Felelos: Varga Mih6ly Polg6rmester
Hat6rido: azonrtal
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Lit6r Ktizs6g Onkorm ilnyzat
polgf rmester6nek

85 /2020. (V.28.) sz. hatir ozata

A katasztr6fav6delemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. torvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott

fe I adat- 6 s hatiisk<irri mb e n elj irv a az alitbbi hatir o zatot ho zo m :

Elfogadom az Ertl Prilnd Mtivel6ddsi H6z ds K<inyvtbr 2019. 6vi
kdnyvtriri besz6mol6j rlt.

Felelos: Varga Mihily Polg6rmester
HataridS: azor:r:ral

Varga aat
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Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat
polgirmester6nek

86 12020. (V.28.) sz. hatir ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6

20ll.6vi CXXVIII. trirvdny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idej6re biztositott

feladat- 6s hat6sk<irrimben eljilrva az alihbihatinozatot hozom:

E lfo gadom a L it6ri Kcizci s Onkorm6ny zati Hiv atal 20 1 9 . 6vi munk6j 616 I sz6 16

tdjdkoztat6t.

Felel6s : Y arga Mihily polgirmester
Bencze Eva jegyzo
Hatrlrido: azortal
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Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat
polgdrmester6nek

87 12020. (V.28.) sz. hatirozata

A katasztr6fav6delemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dositiis6r6l sz6l6

2011. dvi CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- ds hatiskrir<imben elj6rva az alitbbrhatirozatot hozom:

Elfogadom Lit6r K<jzs6g Onkormdnyzatinak 2019-2024. dvekre sz6l6 gazdasdgi
pro gramj 6t a hat6r ozat mell dkletdt kepezo e l6k6 s zit6 irat tartalm6val.

Hatririd6: folyamatos
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Bencze Eva jegyzl
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Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat
polgfrmester6nek

8812020. (V.28.) sz. hat{rozata

A katasztr6favddelemrol ds a hozzit kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6srir6l sz6l6

201I.6vi CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezddsdben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hat6skdrcimben elj6rva az alihbihatttrozatot hozom:

Lit6r Ktizs6g Onkormrin yzata
f. l6gy hatinoz, hogy a 2020. jrilius 1. napj6t6l 2020. szeptember 30. napjiig tart6

id6szakra vonatkoz6 k<izponti orvosi tigyelet szolgiitatits -Balatonalmiidi, Als6cirs,
Balatonakarattya, Balatonf6kaj6r, Balatonftizfo, Balatonkenese, Csajiig, Felsodrs,
Kir6lyszentistv6n, Kting<is, Lit6r, Papkeszi telepiil6sek rinkorminyzataival ktiztis -
beszerz6si eljririsrinak lefolytatrisira vonatkoz6an a hatfrozatl. mell6klete szerint
egytittmtiktid6si megfllapodist megktiti 6s a beszerz6si ajrinlati felhivr{st
jrfvfhagyja.

2. rigy hat6roz,hogy az 1. pontban hivatkozott ktizponti orvosi iigyeleti elLitis ktiztis
elkltfsrlra vonatkoz6 egyiittmiiktid6si megrillapodrist a hatfrozat 2. mell6klete
szerinti tartalommal jrivfhagyja 6s vrlllalja, hogy a kcizponti orvosi iigyeleti feladat
ell6tds66rt 6llami forrdssal nem fedezett, tervezett mtikciddsi kiad6sokra havonta a

Magyar Allamkincst6r tifal alkalmazott 2019. janurir 1. napjrin 6rv6nyes
lakoss{gszrim figyelembev6tel6vel kiszrimitott hozzijirul6st megfizeti.

3. vrillalja, hogy biztositja az l. pont szerint kiir6sra kertilo beszerzdsi elj6r6s becsiilt
6rt6ke alapj6n a2. pontban hivatkozott onkormiinyzatihozzdjirulirs fedezetdt 462 852,
- Ft dsszegben (2236 f6 (2019.janu6r 1. lakoss6gszdm) * 3 h6 * 69 Ftlf6lh6 : 462 852
F0.

4. tudomisul veszi, hogy a k<izponti orvosi tigyeleti szolgiiat mrikoddsi engeddlydnek
jogosultja nyertes aj6nlattevo lesz, aki kcizvetleniil kot hnanszirozdsi szerzodest a

kozponti orvosi tigyeleti feladatok elliit6s6ra a Nemzeti Eg6szs6gbiztositilsi
Alapkezekivel 4311999 (III.3.) Korm. rendelet alapjin, amely szerz6d6skritdshez
hozzdjirul.

5. tudom6sul veszi, - annak drdekdben, hogy a feladat-elliitilsi kcitelezettsdg visszakertiljcin
Balatonalm6di Kistdrs6gi Eg6szs6giigyi Kdzpont Nonprofit Kft.-tol
tinkorm6nyzatokhoz, 6s eziital a NEAK frnansziroz6s megszerzdsdhez sziiks6ges
jogosultsrlgot beszerzdsi elj6r6s sor6n nyertes kiils6 egdszs6gtigyi szolgiltato
megszerezhesse - Balatonalmfdi Vrlros dnkormrlnyzata Balatonalmridi Kist6rs6gi
Eg6szs6gtigyi Ktizpont Nonprofit Kft.-vel ktittitt feladat-elkitrisi szerz6d6s6t
m6dositja akk6nt, hogy a kozponti h6ziorvosi tigyelet szervezdsdre 6s mtik<idtetdsdre
vonatkoz6 rendelkezds hatrllyft veszti az eredm6nyes beszerzdsi elj6rrls alapj6n ktilso
szolgiitatoval k<jtcitt feladat-elkititsi szerzod6s hatrllyosul6s6nak napj6n;



6. tudomisul veszi tovdbbi{, hogy Balatonalmddi Viros Onkormdnyzata
Balatonalmddi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Ktizpont Nonprofit Kft.-vel fennSll6
feladat-ellitdsi szerz6d6s6t m6dositja tovibbi akkdnt is, hogy kiils6 szolgaltat6 altali
feladat-ell6t6s kezdet6tol az tigyeleti tevdkenysdget szo19616 helyis6gcsoportokat kiilso
szolgiitat6 rdszdre tdritdsmentes haszniiatba adhassa a haszniiattal risszefi.iggo
kciltsdgek elsz6mol6'sa mellett.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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Lit6r Ktizs6g dnkorm ilnyzat
polgirmester6nek

89 12020. (V.28.) sz. hatir ozata

A katasztr6favddelemrSl 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6

2011. dvi CXXVIII. t<irvdny 46. $ (4) bekezdds6ben, veszdlyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hatriskcir<imben elj6rva az alibbihathrozatot hozom:

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata
1. rigy hat6roz, hogy 2020. okt6ber 1. napjrit6l 5 dves idotartamra vonatkoz6an k<izponti

h6ziorvosi tigyeleti elkit6s biztosit6sa drdek6ben egyiittmrikcidik Balatonalmiidi,
Als66rs, Balatonakarattya, Balatonfokaj6r, Balatonftizfd, Balatonkenese, Csajrig,
Fels6rirs, Kir6lyszentistv6n, Ktingcis, Litdr, Papkeszi teleptildsek dnkormhnyzataival.

2. az l. pontban hivatkozott egytittmtikridds kcirdben ktilso szolgiitato kiv6laszt6s6ra
irrinyul6 krizbeszerzdsi elj6r6s megindit6siira 6s lebonyolit6s6ra az 6rintett
<inkormiinyzatok megrillapodrist ktitnek, amelyben Balatonalmddi Vfros
dnkormdnyzatitbizzikmeg a kozbeszerz6si feladatok elkltrisival6s a vonatkoz6
ko zb e szer zd s i - aj rinl ati fe I hiv 6s t j 6v 6h a gyj 5k.

3. a kozbeszer zdsi eljfn irst B alatonalm ridi Viros 6nko rm rin y zata olyan tartalom m al
k6sziti el6, amely alapjfn egytittmtiktidd telepiil6sek hriziorvosai nem ktitelesek
r6szt venni a kiils6 szolgriltatt6 6ltal szervezett iigyeleti feladatok ellitisiban.

4. kdzponti orvosi iigyeleti feladat ell6t6s66rt az 6.llami forr6ssal nem fedezett, tewezett
mtik<jd6si kiad6sokra az ellitott teleptildsek hozzdjdrulitst k<itelesek fizetni. A
dijszrimitris alapjaazelozo dv janu6r 1. napj6n drvdnyes, aMagyar Allamkincsttr itltal
alkalmazott lakoss6gs zitm ariny a.

5. a krjzbeszerzesi eljtrtts meginditilsirig - az 6nkorm6nyzatok kdltsdgvetds6ben bizositja
az indikativ ajiinlat alapj6n meg6llapitott becstilt dsszegre figyelemmel a krizponti
orvosi iigyeleti feladat elli-ititsillrt az iilami forr6ssal nem fedezett rdszt.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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Lit6r Ktizs6g Onkormf nyzat
polgf rmester6nek

90 12020. (V.28.) sz. hatir ozata

A katasztr6favddelemr<il ds a hozzit kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosft6s6r6l sz6l6

2011. dvi CXXVIII. trirvdny 46. $ (4) bekezddsdben, vesz6lyhelyzet idejdre biztositott
feladat- 6s hatriskor<imben elj6rva az alihbihatirozatot hozom:

Litdr Kcizsdg Onkormrlnyzatapiiyhzatotnyrijt be a Magyar Falu Program2020. keret6ben

meghirdetett ,,()vorlui .ldts:riutltar d,v koztertileti jdt.sz6tdr .fe.ile.sztdse" cimti MFP-

OIFl2O2O. k6dszilmf pitlyfr;ati kifr6sra a Csivitel6 Ovoda 6s B<ilcsode fejlesztdse c6llal,

maxim6lisan 5 milli6 forint t6mogat6si ig6nnyel.

A piiydzat benyrijt6s6hoz kcitelez6 tervezoi epiteszetlmriszaki-kcilts6gvet6si

dokumentici6t a kerit6s felfjitrls vonatkoz6s6ban Kovics Jrizsef okl. dpitdszmdrndk,

epitesz tervezo 30 000 Ft (AM) ellen6ben, a

mezitlibas tisv6ny tewezoi dokumentdci6j6t a Royal-Kert Kft. brutt6 38 100 Ft
ellendben kd sziti el a pily tnat benyrij t6s 6hoz.

A tewezils mindtisszesen 68 100 Ft cisszegti ellen6rt6k6re fedezetet Litdr Ktizs6g

Onkorm6nyzata a saj6t kolts6gvet6sdnek tartaldka terhdre biztosit. A timogatott
ptiyinatban figyelembe vdve a maxim6lisan ig6nyelhet6 t6mogatris mdrtdkdt a tervez6si

kciltsdg az cisszes elsz6molhat6 k<iltsdgre vetitve maximum 7Yr-os m6rt6kig elsz6molhat6

iiltakinos kdltsdg.

Aphlydzatbenyrijt6si hat6rideje 2020.06.19. a Magyar Allamkincstdr tital a Magyar Falu

Program v6grehajt6siira ldtrehozott 6s tizemeltetett elektronikus feltileten kereszttil

t<irt6n6 benyrij t6ssal.

Hatdridd.
FelelSs.

2020.jfnius 19.

Varga Mih6ly polg6rmester
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