
JEGYZ6K6NYV

K6sziilt Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviseki-testiiletdnek 2022. jirlius 7-dn, 18:00 6rakor
az Ertl Pilnd Miivekid6si Hriz 6s Kdnyvtrir nagytermdben tartott alakul6 iilds6r<jl.

Jelen vannak: Osv6th Ors
Auerbach Jdnos
Frank Csaba
Fekete Tam6s
Dr Gyurika Istv6n G6bor
Hegyessy-Tak6cs Edit
Igrinyi Zsolt L6szl6

Bencze Eva
N6methynd Brand Julia
Kov6cs Zsuzsa

polg6rmester
kdpvisel6
kdpvisel6
k6pvisel6
kdpviselo
k6pvisel6
k6pvisel<i

jegyzo
pii csoportvezet6
ig. 16ea

Meshivottak:
Kontrrit K6roly orsz6ggyril6si k6pvisel6
Kelet-Balatoni Tdrsdg Onkorm6nyzati T6rsul6s telepiildseinek
polgSrmesterei
Lit6r K6zs6g Diszpolgrirai, Gulka Ede
Litdri Reform6tus Egyh6zk6zsdg lelkipdsztor Szab6 J6nos R6bert
Balatonalmddi Rendorkapit6nysiig vezet6je Borbdly Zoften
Kapitrinys69vezet6
Bakonykarszt Zrt miiszaki igazgat6ja Radrics Attila
Kdmyezo telepiil6sek megjelent polgiirmesterei
Csivitel6 Ovoda ds Bdlcs6de int6zm6ny vezelojet
Helyi V6laszt6si Bizottseg eh6khelyettese, Rokalyn6 Csizmadia Margit
Civil Szervezetek vezetrii
120 f6 litdri lakos

Bizottsriei ktiltag j eliiltek:
Bdr<indind M6r6 Ildik6
Kertdszn6 Krirpriti Katalin
T6th Zoltdn

Osvdth 6rs polgdrmester
Kdszdntdm az tinnepdlyes alakul6 iildsen megjelent kdpviselii urakat ds hrilgyet, Kontrrit Kdroly
orsziggyiil6si kdpvisel6 urat, Litdr Kdzsdg diszpolg6rait, Heizer Tibomd Emike ndnit, Gulka
Eddt a Litdri Reformiitus Egyhizkdzsdg lelkip6sztor6t, Szab6 J6nos R6bert esperes urat.
Balatonalm6di Rend6rkapitilnys5g vezet<ijdt, Borbdly Zoltin Kapit6nysiigvezet6 urat, a
Bakonykarszt Zrt miszaki.igazgat6j6t Rad6cs Attila uat, a kdmyezo telepiil6sek megjelent
polg6rmestereit, Csivitel6 Ovoda 6s Bdlcs6de intdzmdny vezeti5jdt. Helyi V6laszt6si Bizotts6g
elndkhelyettesdt, Rokalyn6 Csizmadia Margitot, a litdri civil szervezetek vezet6it, a Litdri
K<izds Onkormrinyzati Hivatal jegyzojdt, Bencze 6v6t, valamint minden olyan kedves
megielentet, akik jelenldtiikkel megtiszteltdk alakul6 til6silnket. Unnepdlyes alakul6 iil6siinket
megnyitom. Megillapitom, hogy az iildsen a megv6lasztott 7 f6 kdpvisel6 kdztil mind a hdt
k6pvise16 megjelent.
Tisztelettel k6rem a megjelenteket, hogy alakul6 iil6siink elejdn k6z6sen dnekeljiik el nemzeti
im6dsrigunkat, a Himnuszt.

Himnusz elineklise
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Osvrith Ors Dolg6rmester
Felk6rem Marta Attilat versmond6sra.

M drlu Altilfl vers ntondd s

Osvrith 6rs Dolsiirmester
Felk6rem a Helyi V6lasarlsi bizotts6g elndk helyettesdt ismertesse az iddkdzi helyhat6s6gi
vrilasztris v6gleges eredmdnydt.

Rokalyn6 Csizmadia Margit HVB elntikhelvettes
Tisztelt Egybe gyiillek !

A 2022. 6vi litdri id6kdzi rtnkorm 6ny zati viiasrtitson a szavaz6sra jogosult 1784 litdri
viilaszt6polgrirb6l 957 szemdlyjelent meg a szavazbhelyislgekben, hogy 6ljen viilaszt6jogival,
eziital 53,64ok-os volt a viilaszt6i rdszv6tel.
Az rinkorm6nyzati vrilasztrisokat megel5z<ien h6rom polgiirmester jel6lt igdnyelt ajenl6iveket a

Helyi V6laszt6si Irod6t6l, melyek lead6sSt kcivet6en a Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g megf'elel6
sziimrinak 6s 6rv6nyesnek fogadta el az ajilnl6sokat. A 2022. jtnius 26-i polg6rmester
vrilasztilsok <isszesitett ds v6gleges eredmdnyek6nt a polg6rmester jekiltekre leadott szavazatok
kozil a szayazatsz6ml6l6 bizottsrigok 949 db-ot taliiltak 6rvdnyesnek. Ebb6l Osvith 6rs,
ff.iggetlen polgSrmester jekilt 423 szavazatol, az drvdnyes szavazatok 44,57%-rit, Varga Mihrily
fiiggetlen polgrirmester jelolt 395 szavazatot, az 6rvdnyes szavazatok 41,62 %-at, Szonyegh
Imre fi.iggetlen polgrirmester jel<ilt 131 szavazatol, az drvdnyes szavazatok
13,8% -il szerezte meg. Az dnkorm6nyzati v6laszt6sokon a vrilaszt6polg6rok az drvdnyes
szavazataikkal polgiirmestemek viilasztottiik Osviith 6rs6t.

Polgd,rmester Ur! Gratul6lok a magam, 6s a Helyi Vilasztiisi Bizottsiig nev6ben.

Az dnkormrinyzati v6laszt6sokat megeloz6en 20 fliggetlen kdpvisel<ije16lt igdnyelt aj6nl6iveket
a Helyi Vrilaszt6si Irodiit6l, melyek leadiisrit kdvet6en a Helyi Vdlaszt6si Bizotts6g megfelel6
szrimrinak 6s 6rv6nyesnek fogadta el mind a 20 k6pvisel6jel6lt ajdnl6sait. A 2022. jinius 26-i
id6kdzi kdpvisel<i-testiileti v6lasztiis dsszesitett 6s v6gleges eredmdnyekdnt a

k6pvisel6jeldltekre leadott 957 db szavazat kdzijl a szavazatsz6ml6l6 bizotts6gok 947 db-ot
tal6ltak 6rv6nyesnek. A kdpvise16 vdlasa6son 53,6 4Yo-os volt aviiaszt6i 16szvdtel. A k6pviselti
testiilet tagiaira leadott 6sszes drvdnyes szavazal az indult jeldltek kdz<itt a k6vetkez6k szerint
oszlott meg, a kapott 6rv6nyes szavazatok szerint csdkkenri sorrendben:

1. Igrinyi Zsolt 428
2. Dr Gyurika Istv6n 426
3. Hegyessy-Tak6cs Edit 417
4. Fekete TamiiLs 383
5. Auerbach J6nos 365
6. Frank Csaba 356
7. Varga Mih6ly Q9aQ 341
8. Osvrith 6rs 335
9. Jdki R6bert 302
10. Horv6thnd Ndmeth Erzsdbet 280
11. Sz6nyegh Imre 271
12. Varga Mih6ly (1977) 264
13. Csige Vilmos 263
14. Dr Horv6th Bal6zsnd 151

15. Tali6nn6 Baksa Hajnalka 132
16. Palk6-Hanich Anita I27

2



17. Dr Szalay Edina
18. Pint6r Edina
19. Nagy Tam6s
20. Galambos J6zsef

114
107
99
74

Li16rcn, az id6kdzi dnkorm lnyzati viiasztitson a viilaszt6polgiiLrok kdpviselo testiileti tagnak
v6lasztottik:

Auerbach Jiinos urat
Frank Csaba urat
Fekete Tamiis wat
Dr Gyurika Istv6n Giibor urat
Hegyessy-TakiiLcs Edit hcilgyet
Igrinyi Zsolt Ldsz[6 urat

Rokalyn6 Csizmadia Margit HVB elntikhehettes
K6pvisel6 Asszony, K6pviselo Urak! Gratul6lok a magam 6s a Helyi VillasztSsi Bizotts6g
nevdben. Felk6rem els6k6nt a megv6lasztott polg6rmestert, majd 6t kdvetoen a kdpviseloket az
eskti let6tel6re, valamint kdrem ajelenl6v<iket, hogy tiszteljdk meg az esktitevriket azzal, hogy
fel6llnak.
Polgdrmester Ur, kdrem, mondja utAnam az eskii szdvegdt!

A polgdrmesler leteszi dz esktit

Rokalyn6 Csizmadia Margit HVB elntikhelvettes
Kdrem az eskiit tett polgermestert, irja al6 az eskiitdteli dokumentumokat!
Kdpvisel6 Asszony, Kdpvise16 Urak, kdrem mondj6k ut6nam az eskii szdveg6t!

Leteszik az esk t

Ro 6 Csizmadia M it HVB elntikh et s

Kdrem az esktit tett k6pvisel6ket, irj6k ali az eskiitdteli dokumentumokat.

Eskiit tett kdpvisel6k aldirjdk az okmdnyokat

Rokalyn6 Csizmadia Ma reit HVB elniikhehettes
Kdzsdgiink ttirtdnelmi mtltjrira emldkeztet benniinket Litdr arany oroszl5nos cimere, melyet
ihrtnol6 diszjelvdnyt els6sorban a megviilasztott polg6rmester 6s a kdpviseltik jogosultak
viselni. Megkdrem jegyztiasszonyt, hogy a telepiilds diszjelvdnydt a polgdrmester, illetve az
6nkormdnyzati k6pvisel<ik rdsz6r e tizze felt Felk6rem Osv6th Ors polgiirmester urat. ismertesse
programj iit.

Osvdth 6rs polsdrmester
Tisztelt Megjelentek!
El6szdr is szeretn€m megkriszcinni azoknak, akik t6mogattak 6s hittek bennem es a
csapatomban, de legf6kdppen csalddomnak. Mondhatom a kampdny m6g jobban
dsszekoviicsolta a csapatot 6s letisztiizta benniink, bennem a cdlokat, hogy mit is szeretndnk
megval6sitani.
Elsri ds legfontosabb helyen megnyugviist, bdk6t szeretndnk kdzsdgtinkben. Nyitott, t6mogat6
6s szolgiltat6 dnkorm6nyzatot terveziink, ahol segiteni tudunk lehet6sdgekhez mdrten.
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Miisodsorban, amit a kamp6nyunkban is kiemeltem, t6mogatni 6s toviibb szeretndnk fejleszteni
a brilcsrid6t. 6vod6t ds iskoliit. Hrila istennek a telepiil6stink ncivekszik 6s ezzel p6rhuzamosan

a gyermekek ldtszdma is n6. Tov6bb6 kiemelten loglalkozunk a j6voben a civil szervezetek 6s

a sport kdrddsdvel. Emiatt hoztunk ldtre a felsorolt szervezetek, int6zmdnyek munkdj6t
segitendri Oktat6si, Kultur6lis ds Sportbizottsagot.
A t<irtdnelmi egyhiizaktal val6 egyfittmrikdddst is kulcsfontoss5grinak tartom. a kapcsolatj6 6s

remdnyeimhez hiven m6g jobb [esz. Harmadsorban emlitem a fejlesztdseket. Piilyiiznunk,
p6lyiznunk, p6lydznunk kell. B6rmilyen beruhiizris iiner6bol nagyon megterhelnd a

kdltsdgvetdst, de pily6zatokkal megt6mogatva m6r megval6sithat6 lesz. Ebben eddig is ds

rem6lem ezentril is szdmitunk orszdggytildsi kdpvisel5nk dr Kontriit K6roly tr t6mogatasara.
A jelenlegi gazdasiigi kcirnyezet nem kedvez6, de iitgondolt tervekkel, prilyrizatokkal, kiizciss6gi
<isszefog6ssal fjb6l sikeriilni fog Lit6rt ndveked6si p6lyrira 6llitani.
K6szdndm 6s iitadom a sz6t Dr Kontrat K6roly orsziiggyrildsi kdpvisel6 firnak.

Dr Kontrrit K6roly orszdssviil6si k6nviselS
Tisztelt Litdriek, Tisztelt Polgermester tir, Tisztelt Kdpvisel6testiilet, Kedves Vend6gek!
Lit6r ds a tdrsdg orsz6ggyiil6si k6pvisel<ijek6nt nagy tisztelettel es szeretettel kdsz6ntrim Ondket
ezen a mai iinnepi alkalmon, a megv6lasztott polgarmester 6s k6pviseki-testiilet eskiit6l6n.
Gratul6lok, 6s eredmdnyes munkrit egytittmiikdd6st, egyet6rtdst, b6kessdget, szeretetet,
fej l6ddst javaslok 6s kdrek nagy tisaelettel a megviilasztott kdpviseloktol ds polgrlrmestertol.
Azt tudom ig6mi, ahogy eddig is minden t6mogatiist meg fogok adni Litdmek, hiszen rigy ahogy
polg6rmester rir mondta, Litdr egy nagy lehetos6gek ds nagy feladatok elott al16 teleptil6s. Mind
a kettrib6l van b6ven. Azt tudom igdmi, hogy minden megtesziink annak drdek6ben, hogy a

feladatokat teljesitsiik, ds a lehet6s6gekkel pedig 6ljiink. Engedjdk meg, hogy azt is elmondjam,
hogy most olyan id6ket dliink amikor a szomszddunkban h6boni van, amikor a villggazaddsban
v6lsdg van, de nekilnk az a c6lunk, hogy megvddjiik egyrdszt Magyarorszdg biztons6g6t,
megv6ditik a magyar embereket, a rezsicsdkkentdst, megvddjiik azokat az eredmdnyeket,
amelyeket k<iz6sen 6rtiink el, 6s amelyek a mindennapi meg6lhetdseket befolyrisotjrik.
Azt is javaslom nagy tisztelettel a megvrilasztott polgiirmesternek, kdpvisel6-testiiletnek, hogy
a szomszdd telepiit6sekkel is legyenek j6 kapcsolatban. Udvdzktm Balatonfrizfd,
Balatonalmiidi, Kir6lyszentistviln 6s a tdbbi telepiilds vezet6ir, akik megtiszteltdk a mai iinnepi
ilest azzal, hogy eljdttek. Hamarosan Lit6ren egy hatalmas v6llalkoz6s megkezdi a

pr6baiizemet, ezt m6r nagyon viirjuk. Ez a telepiil6snek nagy haszniira [ehet ak6r a munkahelyek
ak6r az ad6bevdtelek, illetve egy6b lehet5s6gek tekintetdben. Gratuliilok a h6tvdgi ndptiinc
ialilkozohoz, ahol 350 tincos volt Lit6ren, felemel6 pillanatok voltak azok.6s a Litdri Z<lldrig

Kulturiilis Egyestiletnek szeretndm megktisz<inni a segitsdgdt Csiszimd Baranyai Anit6nak a

szervezb munk6t 6s mindenkinek, aki ott volt ds rdszt vett ebben. Polg6rmester Ur, Tisztelt
Kdpvisel<i-testtilet 6s azt gondolom, hogy minden feltdtel adott ahhoz. hogy ez a testtilet 6s

megv6lasZott tisztsdgvisekik eredmdnyesen dolgozzanak, en azt kivdnom dntiknek, hogy
legyen meg az a szind€k, amit itt megfogalmaztak t<ibben is, 6s magam is. ds bizom abban, fgy
ahogy polgiirmester ur mondta, Lit6r fejlodik, Litdr elore ldp 6s a lit6riek 6letfelt6telei ajcivciben
mdg tov6bb javulnak. En ehhez megadom a feltdteleket. Isten Eltesse Litdrt! Isten Eltesse
Magyarorsz6gotl HajrA Litdr! KOszdndm a figyelmiiket.

Osvrith 6rs polg{rmester
Ktiszdnjiik sz6pen k6pviselS rimak a szavakat. Megkdrem Bencze Eva jegyzti asszonyt a

tovribbiakban vegye 6t a sz6t.

Bencze Eva iesvz6
Megkdszdncim Polgrirmester frnak programja ismertetdsdt, most rcivid sziinetet tartunk, majd
ezt k0vet6en a Kdpviselo-testtilet tovribbi napirendi pontok megvitatrisrival folytatja munkrij6t.
Kdrem On<iket, a sztinet ut6n is kisdrj6k figyelemmel a Kdpviselo-testiilet munkrij6t.
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A Kipvisel6-testiileti iilds I I : 3 0-kor folytatddik.

Osvrith 6rs polg6rmester
Alakul6 testiileti iildsiinket folytatjuk. MegriLllapitom, hogy a
hatrirozatk6pes, a megv6lasztott 7 kdpvisel6 jelen van.

kdpviselo-testiilet tjra

A napirendre az al6bbi javaslatot teszem:
1. Alpolg6rmester megv6laszt6sa, eskiit6tele

El6ad6: Osvtith Ors polgdrmester
2. Bizotts6gok tagjainak megvilaszt6sa, kiiltagok eskiitdtele

El6ad6: Osvdth 0rs polgdrmester
3. Litdr K<izs6g Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete Szervezeti Mrikriddsi Szabitlyzatinak

elfogadiisa
El5ad6: Bencze Eva jegtz6

4. Polg6rmester illetmdnydnek ds k6ltsdgt6ritds6nek rcigzitdse
El6ad6: Bencze Eva jeg,,z6

5. Tarsadalmi megbizatrls{ alpolgrlrmester tiszteletdija ds kciltsdgtdrit6s6nek meg6llapit6sa
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

6. Az dnkormAnyzati k6pvisel6k, valamint bizottsrigi tagok, eln6kdk tiszteletdijiir6l 6s
juttat6srir6l sz6l6 rendelet feltilvizsgiiLlata
El6ad6: Bencze Eta jeg,,z6

7. Kdpvisel6-testiilet 6ltal szervezetekbe t6rtdn6 deleg6liis
El5od6 : Bencze. tva j egyz6

Lit6ri Ovodai Nevel6s ds Brilcs6dei EllatAs Tarsulesi Tan6cs6ba tagok
deleg6l6sa
Balatonalm6di Szocirilis Trirsul6s T6rsuliisi Tanilcsa
Kelet-Balatoni Tdrsdg 6nlormrinyzati T6rsuliis Trirsulisi Tandcsa

A jegyz6ktinyv vezet6j6nek Kovdcs Zsuzs6t, hitelesit6knek Auerbach Jrlnos 6s Fekete Tamiis
kdpvise[<i urakat javaslom.
Kdrem a k6pvisel<i-testiilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha egyetdrtenek a napirendre,
valamint a jegyzrikdnywezet6 ds hitelesit6k szem6lydre tett javaslattal.
Meg6llapitom, hogy a kdpviseki-testiilet 7 igen szavazattal ajavaslatot elfogadta.

1.) Alpolgdrmester megv6lasztdsa, eskiit6tele
El6ad6: Osvdth ()rs polgdruester

Osvdth Ors no lgdrmester:
Az els6 napirendi pont a kdpviselo{esttiletb6l megv6lasztani a tarsadalmi megbizatrisri
alpolgdrmestert,. aki a polgirmester munkrijiit segiti.
K6rem Bencze Eva jegyzo asszonyt, ismertesse a szavazis menet6t.

Bencze Eva iegyz6:
Titkos szavazdssal, min<isitett tdbbs6ggel a polgiirmester helyettesitdsdre v6lasztunk egy
alpolg6rmestert. A vrilasahat6 alpolg6rmesterek sz mii az Szervezeti ds Mrikijd6si Szabiiyzat
szabtiyozza, igy ez a telepiil6stlnk esetdben egy alpolgilrmester viilaszt6st jelent, akinek a
szemdlydre a polg6rmester teszjavaslatot, az Mdtv. 74 $-a szerint.

OsvSth Ors nolgirmester:
Alpolgrirmestemek javaslom Fekete Tam6s k6pvisel<it6rsunkat
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Fekete Tamds k6nviseI6:
Erintettsdgetjelentek be, k6rem a kdpviselotestiilet ta&iait, ddntsenek arr6l. hogy rdszt vehetek-
e a szav aztsban'!

Osvrith Ors polgdrmester:
Felk6rem a K6pvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezz€k, ha egyetdrtenek abban, hogy
Fekete Tam6s r6szt vehet a szavaz6son.

Megrillapitom, hogy a kdpvisel6{estiilet tagjai 6 igen szavazattal, 1 k6pviselti nem szavazott
figy ddntdttek, hogy Fekete Tam6s rdszt vehet a szavazhsban.

Lit6r Ktizs6g Onkorm{nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
l0l 12022.(Y 11.7.) Lkt h atdrozata

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzat k6pvisel6-testi.ilete irgy hatiirozott, hogy az
alpolg6rmester v6lasztiis titkos szavazisdn Fekete Tamiis
alpolgrirmester jel6lt is szavazhat.

Hatiirid6: azonnal
Felel<is: Osvith 6rs polgiirmester

Osv6th 6rs Dolgdrmester
A titkos szavazhs lebonyolitrisrihoz szavazatszdmlii6 bizotts6got kell l6trehozni. A hiiromtagri
ideiglenes bizotts6g elndk6nek Dr. Gyurika Istviin Gdbor kdpvisel<i-t6rsunkat, tagjainak
Auerbach J6nos 6s Hegyessy-Takrics Edit k6pvisel<i-trirsainkat javaslom.

Megkdrdezem a testiiletet, egyetdrt-e a javasolt szem6lyekkel. Aki egyetdrt, k6rem,
k6zfeltartissal szav azzon.
Megdllapitom, hogt a kepviselS-testiilet 7 szavazattal l6trehozta az ideiglenes szavazatszdmldl6
bizottstigot.

Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzat k6pvisel6-testiilet6nek
10212022.(Vll.1.) Lkt hatrirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzat k6pvisel6+estiilete az alpolg6rmester
v6laszt6s titkos szavaziissal tdrt6n6 lebonyolitdsilLra ideiglenes
szav azatsziml|l6 bizotts6got hoz ldtre.

Elndke: Dr. Gyurika Istvrin G6bor
Tagjai: Auerbach Jiinos, 6s Hegyessy-Takics Edit

Osvrith 6rs polgfrmester
Megkdrem Bencze Evajegyzci asszonyt, ismertesse a szavazis menetdt

Bencze Eva iewz6
A titkos szavazis a szavaz6lap kitdlt6s6vel tdrt6nik. A szavaz6lapon egy ndv szerepel, Fekete
Tamds. A ndv alatti iires kcir<ikben, k6t egymrist metsz6 vonallal lehet megtenni t szayazatot.
A szavazisnitl min6sitett t6bbs6g sziiksdges. Alpolg6rmester akkor keriil megviilasziisra, ha a
jeldlt megkapta a megv6lasztott kdpvisel6k t6bb mint fel6nek - 4 f<i - igen szavazatht.
Felkdrem a szayazatszdml6l6 bizotts6got a titkos szavazAs lebonyolit6srira.
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Osvith Ors polsdrmester
A szavazis idejdre az tildst I 8.50 6rakor felfiiggesztem

szavozris
Osvrith 6rs nolgfrmester
A szayazAs befejezdse utiin az iil6st 18:58 6r6t6l megnyitom. Megiillapitom, hogy a testiilet
tovdbbra is hatrirozatkdpes, mivel a megv6lasztott 7 kdpvisel6bril mind a 7 jelen van.
Felk6rem Dr. Gyurika Istvrin Gribort a szavazatszitrnldl6 bizotts6g elndkdt, t6j6koztassa a
jelenldv6ket az alpolg6rmester vdlaszt6s eredmdnydrol.

Dr. Gyurika Istvrin Gfbor szavazatsz6m l{16 bizottsrig elntike
T6j6koaatom a jelenldv6ket, hogy az alpolg6rmester v|lasztits lebonyolitdsa tt6n az urna 7
darab drvdnyes szavaz6lapot tartalmazott. A bizottsrig meg6llapitotta, hogy a kdpvisel6-testiilet
7 igen szavazaltal alpolg6rmesterrd viilasztotta Fekete Tam6st.

Lit6r Kdzs6g Onkormfnyzat k6pviselS-testiilet6nek
10312022. (VII.7.) Lkt hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzat kdpvisel6testiilete titkos szavazhssal
Fekete Tamiis urat v6lasztotta alpolgiirmestemek.
A k6pviselo-testiilet felkdri a polgiirmestert a megbiz6ssal kapcsolatos
feladatok elvdgzds6re.

Hat6ridri: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polgiirmester

A tesliilet togjai grotuldlnok ox tij olpolgdrmesternek.

Fekete Tamis alpolgdrmester
Kciszrindm a bizalmat.

Osvilth Ors Dolqiirmester
A megv6lasztott alpolgirmestemek e min6sdgben eskiit kell tennie a kdpvisekitesttilet el6tt
Felkdrem Fekete Tamrls kdpvisel<i urat az eskii letdtel6re.

Az alpolgdrmester leteszi oz eskiit, ritveszi q megbfvilevelet.

2.) Bizotts6gi tagok megvdlaszt6sa, eskiit6tele
El5ad6: Osvtith Ors polgdrmester

Osvith Ors olsirmester
A bizotts6g szilmiit 6s szerkezetdt az eddigiektol elt6r6en javaslom megrillapitani. Kdt
bizottsSrgra teszek javaslatot. Javaslom megtartani a P6nztigyi Gazdas6gi 6s Teleptit6sfejlesztdsi
Bizottsiigot, mivel 2000 fti feletti teleptii6seknek k<itelez<i P6nziigyi Bizottsilgot ldtrehozni.
A P6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesa6si Bizotts6g elncik6nek Dr. Gyurika Istviin G6bor
kdpviseltit, tagiainak Auerbach Jiinos, Igrinyi Zsolt Liszl6 k6pvisel<iket, kiiltagjainak
Brir6ndind M6r6 Ildik6t, 6s T6th Zoltant javaslom megvdlasztani.
Javaslom tov6bb6 egy rij bizotts6g ldtrehozlsit Oktat6si, Kulturrilis ds Sport Bizotts6g n6ven.
Az rij bizotts6g elndk6nek Hegyessy-Tak6cs Editet, tagjrinak Frank csaba k6pvisel6t,
kiiltagi6nak Kertdsznd KerpAti Katalint javaslom megviilasztani.
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K6rem a k6pviseki-testiilet tagiait, hogy a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Teleptil6sfej lesztdsi
Bizottsrigra tett javaslatomat t6mogatni sziveskedjenek, 6s v6lasszuk meg a bizotts6g elnrik6t.

Dr. Gvurika Istv{n Gibor k6pvisel6
Erintetts6get jelentek be, 6s kdrem a k6pviselo{estiilet tagjait, dcintsenek an6l, hogy rdszt
vehetek-e a szav azdsban?

Osvrith 6rs DolqSrmester:
Kdrem a Kdpvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltartiissal jelezzdk, ha egyet6rtenek abban, hogy Dr.
Gyurika Istv6n Gribor rdszt vehet a szavazison.

Megdllapitom, hog a kdpvisel1-test let tagjai 6 igen szovqzsltal I kdpvisel[i nem szayazott ugy
ddntdttek, hogt Dr. Gyurika Isndn Gdbor rdszt vehet a szavazdson.

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
101/2022.(Vll.7.) Lkt hatrirozata

Litdr Kcizsdg Onkormdnyzat k6pviseto-testiilete lgy hatArozott, hogy a

P6nziigyi Gazdasbgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g eln<ikdnek
vAlasztris6n dr. Gyurika Istvrin G6borjeldlt is szavazhat.

Hat6ridci: azonnal
Felel6s: Osviith Ors polgiirmester

Osvith 6rs olg{rmester
K6rem, aki egyetdrt a pdnzflgyi bizottsrig eln6k6re tett javaslattal kdrem kdzfeltart6ssal jelezze.
Megdllapltom, hogt a kdpvisel6lestiilet 7 igen szavazattol eg)etdrtett a javaslattal ds
megvdlcrsztolla Dr. Gyurika Isndn Gdbort a Pdnziig))i Bizottsdg elnokdnek.

Lit6r Kiizs69 6nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
105 12022.(yll.1.) Lkt hatrirozata

Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzat k6pvisel<i-testiilete megviilasztotta a
P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g eln6k6nek Dr.
Gyurika Istviin G6bort.

Hat:irid6: azonnal
Felel6s : Osvrith Ors polgrirmester

Osvdth Ors Dolsfrmes ter
A P6nziigyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g tagj6nak Auerbach Jrinos ds Igrinyi
Zsolt L6szl6 kdpviseltiket javaslom.
Kdrem a kdpvise16testiilet ta&iait, kdzfeltartrissal j elezz6k, ha egyetdrtenek ajavaslattal.
Megdllapitom, hogt a kepviselS-test let 7 igen szoyazdttal ajavoslorot elfogidta.
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Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzat k6pvisel6-testiilet6nek
106 12022.(Vll.7.) Lkt hatdrozata

Litdr Kcizsdg Onkormiinyzat k6pvisel<!-testiilete rigy hatiirozott. hogy
Auerbach J6nos 6s Igrinyi Zsolt Lriszl6 k6pvisekiket a Pdnziigyi
Gazdas6gi ds Telepi.il6sfejlesztdsi Bizottsiig tagj6nak v6lasztotta.

Hatirido: azonnal
Felel5s: Osv6th 6rs polg6,rmester

Osvdth 6rs polqdrmester
A Pdnziigyi Gazdas6gi ds Teleptil6sfej leszt6si Bizotts6g kiiltagjainakjavaslom Bcirrindin6 M6r6
Ildik6t 6s T6th Zoltdnt. Megk6rdezem a Pdnztigyi Gazdasdgi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g
kiiltagj6nak jeloltjeit, v6llalj6k ezen felk6rdst?

Megallapitom, hog,, a kipvisel(;-testiilet 7 igen szavazottol a Pdnziigti Gazdasdgi ds

Telepiil6sfe.jlesztdsi Bizottsdg ktihagjdvd vdlasztottq Bdrdndind M6r6 Ildik6t is T6th Zoltdnt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzat k6pvisel6-testiitet6nek
107 12022.(V 11.7.) Lkt h at6rozata

Lit6r Kcizsdg Onkormiinyzat kdpvise16-testt.ilete rlgy hatrirozott, hogy a
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizottsdg kiiltagi6vri
vrilasztja Brir6ndind M6r6 Ildik6l 6s T6th Zolt6nt.

Hatirid<i: azonnal
Felelos: Osv6th 0rs polg6rmester

Osvrith Ors no lgdrmester
K6rem a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy az Oktat6si, Kulturiilis ds Sport Bizottsagra tett
javaslatomat t6mogatni sziveskedjenek, 6s viilasszuk meg a bizottsig elntikdnek Hegyessy-
Tak6cs Edit k6pviselSt.

Hegyessy-Takics Edit k6pvise16
Erintettsdget jelentek be, ds kdrem a kdpvisel6-testtilet tagiait, ddntsenek arr6l, hogy rdszt
vehetek-e a szav az sban?

Osvrith Ors polg6rmester
K6rem a K6pviseki-testtilet tag,ait, kdzfeltart6ssal jelezzdk, ha egyetdrtenek abban, hogy
Hegyessy-Tak6cs Edit 16szt vehet a szavaz6son.

9

Btirtindin6 M6rr5 Ildikri
Igen v6[1alom.

T6th Zoltin
Igen vdllalom.

Osvith 6rs nolgirmester
K6rem, aki egyet6rt a javasolt szemdlyekl<el, k6zfeltart6ssal jelezze.



Megdllapitom, hogt a kipviselS-testillet lqgjoi 6 igen szoyazottal I kdpvise16 nem szavozott tiFSt

ddntiittek, hogt Hegyessy-Takdcs Edit rdszt vehet a szavazdson.

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzat k6pvisel6-testiilet6nek
10812022.(Vll.l.) Lkt hat6rozata

Lit6r Kdzsdg Onkormanyzat k6pvisel6{estiilete rig y hatdrozott, hogy az
Oktat6si, Kultur6lis 6s Sport Bizottsiig elndkdnek v6lasztilsrln
Hegyessy-Takics Edit jel6lt is szayazhal.

Hat6rid<i: azonnal
Felel6s: Osv6th 6rs polgrirmester

Osvfth 6rs olgdrmester
K6rem, aki egyetdrt az Oktat6si, Kulturrilis ds Sport Bizottsdg elndk6re tett javaslattal k6rem
kdzfeltartiissal j elezze.
Megdllapitom, hogt a kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattol eg)etdrtett a javaslattal ds
megvdlasztotta a bizottsdg elnakdnek He gyessy-Takocs Edit kepviselSt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzat k6pvisel6-testiilet6nek
109 12022.(yll.1.) Lkt hatdrozata

Litdr Krizsdg Onkormrinyzat kdpvisel<itestillete megv6laszotta az
Oktatrisi, Kultur6lis ds Sport Bizottsiig elnrikdnek viilaszt6s6n
Hegyessy-Takrics Edit k6pvisel6t.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s : Osvrith Ors polgiirmester

th Ors 6rmester:
Az Oktat6si, Kultur6lis 6s Sport Bizottsrig tagirlurak Frank Csaba kdpvisel6t javaslom.
K6rem a kdpvisel6-testtilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezz€k, ha egyet6(enek ajavaslattal
Megillapitom, hoglt a kipviseli-testiilet 7 igen szavazottal a javaslatot elfogodta.

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzat k6pvisel6-testiilet6nek
11012022.(Yll.l.) Lkt hatfrozata

Lit6r K6zsdg Onkorm6nyzat k6pvisel<i-testtilete rigy hat6rozott, hogy
Frank Csaba kdpvisekit az OkEtAsi, Kulturalis ds Sport BizoffiAg
tagjrinak v6lasztja.

Hat6rid5: azonnal
Felel6s: Osvdth Ors polgiirmester

Osv:ith Ors nols{rmes ter
Az Oktatiisi, Kulturiilis 6s Sport Bizotts6g kiiltagjainak javaslom Kertdsznd K6rp6ti Katalint.
Megkdrdezem az oktatasi, Kultur6lis ds Sport Bizottseg kiiltagj6nak jel6ttj6t, vriltalja-e ezen
felk6rdst?

Kert6szn6 Krirn6ti Katalin
Igen villalom.
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Osvdth Ors nols{rmester
K6rem, aki egyet6rt azzal a javaslatlal, hogy Kertdsznd Kiirp6ti Katalin legyen az Oktatdsi,
Kulturilis 6s Sport Bizotts6g kiiltagja, k6zfeltartdssal jelezze.

Megdllapltom, hogt o kdpviselS-testiilet 7 igen szavazatlal az Oktatcisi, Kulturdlis 6s Sport
Bizoltsdg ktiltagidvd vdlasztotta Kertdszni Klirpdli Katalint.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat k6pvise16-testiilet6nek
lll /2022.(Y 11.7.) Lkt hatirozata

Lit6r Kdzsdg OnkormAnyzat k6pvisel6testiilete fgy hatdrozott, hogy az
Oktat6si, Kulturrilis 6s Sport BizottsAg kiiltagj6v6 vtiasztja Kertdsznd
K6rpriti Katalint.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osv6th 6rs polg6rmester

Osvrith 0rs polgdrmester
A bizottsilgok kiiltagjainak is eskiit kell tenniiik, csak rigy vehetnek r6szt az dnkormiinyzat
munk6jiban. Felk6rem a ktiltagokat eskiire.

A PdnTiiglti Gazdosrigi ds Telepiildsfejlesztisi Bizottstig ds dz Oktatdsi, Kulturilis 6s Sport
Bizottsig kiiltagjoi leteszik oz eskiit.

3.) Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testtlete Szervezeti Miikiid6si
Szab{lyzatdnak feliilvizs grilata
El5ad6: Bencze Evajegtzd

Bencze Eva iegvzd
Lit6r Ktizs69 Onkorm6nyzata k6pvisel6-testiiletdnek az rinkormrinyzat 6s szervei szervezeli ds
mrikdddsi szabdlyzatdr6l sz6l6 1612014.(X.21.) rendelet felilvizsgiilata aktuAlissa viilt, mivel a
teleptildsen id6k6zi helyi viilasztiis keriilt megtart6sra, melynek alapj6n rij kdpvisel6-testtilet
alakul meg. A szabilyzatban m6dosul a polg6rmester st6tusza f66[6srir6l t6rsadalmi
megbizatasrira, tovrlLbb6 6tvezet6sre keriilt az rij k6pviselo-testiilet ndvsora, a p6nziigyi
bizottsdgot 6rint<i v6ltoz6sok, valamint uj bizottsrig l6trehoz6sa is bedpitdsre kertilt Oktatrisi,
Kultur6lis 6s Sport Bizotts6g ndven. A rendelet ezen a napon kihirdet6sre keriil, ds hatrilyba ldp.

Osvith Ors oolsSrmester
Megkdrdezem a k6pvisel6-testiilet tagjait, van-e k6rdds, dszrevdtel a napirendi ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal jelezze, aki egyetdrt a rindelet
m6dosit6s6val.
Megdllapitom, hogt a Kdpvisel6-testiilel 7 igen szavazattal efogadta a rendelet m6clos{tdsdt.

Lit6r Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
512022. (Vll.1.) iinkormrinyzati rendelete a

az iinkorminyzat 6s szervei szervezeti- 6s miiktid6si szabilyzat616l szriki
1612014. (X. 21.) tinkorm6nyzati rendelet m6dosit6s:irril

(rendelet szbvege u jegtz(ikinyv melldkletet kepezi.)
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1.) A polgirmester illetm6ny6nek 6s kiilts6gt6rit6s6nek riigzit6se
El6ad6: Bencze Eva jegyz(i

llencze Eva iegvz(i
A tdrsadalmi megbizatrisri polgirmester illetrn6nydt ds annak kriltsdgt6ritdsdt az M6tu.71. g

(5)-(6) bekezddse szabilyozza, az 6lland6 lakoss:igsz6m alapjin. Az illetm6ny m6rtdkdnek
kiszimitiisa: A megyei jogtl v6ros polgarmestere illetmdnydnek (1.300.000, - Ft) 60 % :
780.000, - Ft jer lakossegar6nyosan a fd6ll6st polgrirmesternek ds ennek 50 Yo-a a trirsadalmi
megbizat6st polg6rmester tiszteletdija, amely igy 390.000. - Ft.

Osvrith Ors polg6rmester
Erintetts6get jelentek be, 6s k6rem a k6pvisel6-testiilet tagjait, diintsenek arr6l, hogy rdszt
vehetek-e a szav azisbar,?

Fekete Tam{s alpolgdrmester
Kdrem a Kdpvisel6-testiilet tagiait, kdzfeltart6ssal jelezzdk, ha egyetdrtenek abban, hogy
Osv6th 6rs polgirmester rdsz vegyen a szavazAson.
Megdllapitom, hog,, a kdpviselS-testiilet tagjai 6 igen szavazattul I kipviselti nem szavazott tigt
dAntuftek, hog Osvdth Ors polgdrmester rdszl vehet a szavazdson.

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzat k6pvisel6-testiilet6nek
11212022.(Vll.7.) Lkt hatrirozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzat kdpvisel6-testiilete igy hatdrozott, hogy a
polgrirmester illetmdnydnek 6s kdltsdgt6ritdsdnek r<igzit6se tdrgyri
napirendi pontn6l Osvdth Ors polg6rmester is szavazhat.
Hatiirido: azonnal
Felel6s: Fekete Tamris

Fekete Tam6s alpolgiirmester
Kdrem a kdpvisel6-testtilet tagiait, k6zfeltartiissal jelezz5k, ha a polgiirmesteri itletm6nyt
tudomilsul veszik.

Megillapltom, hogt a kdpviself-testiilet 7 igen szavazaltal tudomdsul t'ette a polgdrmester
illetmdnydt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testtlet6nek
ll3l2022. (VII.7.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete a tiirsadalmi
megbizatisf polg6rmester illetmdnydt az M6tv. 7 | g-a alapjrin
390.000,- Ft-ban, azaz Hdromsz6zkilencvenezer forintban 16gziti.
Az illetmdny 2022. jfuils 27 . napjA6l itleti meg a polg6rmestert.
A kdpvisel6-testiilet felkdri a JegyziSt, hogy a sziiksdges dokumentrici6kat
kdszitse el.

Fele16s: Bencz e f-va 1egyz6
Hatiirid6: azonnal
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Bencze f,va iegyz6
Az Mdtv 71. S (6) bekezddse alapjdn a tdrsadalmi megbizatdsri polg6rmester havonta az
illetm6nydnek, tiszteletdijrinak lSYo-iban meghatArozott tisszegii kriltsdgtdritdsre, azaz 58.500,
-Ft-ra jogosult. Fentiek alapjrin javaslom a polg6rmester kdlts6gtdrit6s6t rrigziteni.

Fekete Tamis alDolsdrmester
K6rem a kdpvisel6-testtilet tagiait, kdzfeltartrissal jelezzdk, ha tudom6sul veszik a polgiirmester
kdlts6gt6ritds6t.
Megdllapitom kdpvisel6lest let 7 igen szavazottctl tudomdsul rette a polgdrmester
knltsdgtiritdsdt.

Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
11412022. (VII.7.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testfilete a tiirsadalmi
megbizatast polg6rmester kciltsdgtdritdsdt havi illetmdnydnek I 5 %-riban,
58.500, - Ft/h6-ban, azaz Otvennyolc ezer-dtszez forintban r<igziti.
A kdttsdgtdritds 2022. jtnius 27. napjdtil illeti meg a polg6rmestert.

A kdpviseki+esttilet felk6ri a Jegyz6t, hogy a sztiksdges dokumentiici6kat
k6szitse el.

Felelos: Bencze Eva legyzo
Hat6rid6: azonnal

5.) A tirsadalmi megbizatdsri alpolg{rmester tiszteletdij6nak 6s ktiltsSgt6rit6s6nek
meg6llapitdsa

El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Bencze fva iewz6:
A t6rsadalmi megbizatesri alpolg6rmester tiszteletdijAt az M6tv. 80. $ (2) bekezddse alapj6n
kell a kdpvisel6-testtiletnek megdllapitania, mely szerint a t6rsadalmi megbizat6sf
alpolg6rmester tiszteletdija a t6rsadalmi megbizat6sri polg6rmester tiszteletdijiinak 90Yo-6t azaz
351.000, Ft-ot nem haladhatja meg.

o Ors o 6rmester:
A t6rsadalmi megbizatast alpolgiirmester tisaeletdij6ra brutt6 90 000 -FL/h6 javaslatot teszek.

Fekete Tamds alnolsirmester:
A napirendi pont tekintetdben bejelentem drintetts6gem. K6rem a k6pvisel6-testiilet tagiait,
dd,ntsenek arr6l, hogy rdszt vehetek-e a szayazdsban?

Osvith 6rs oolsirmester:
Kdrem a K6pvisel6-testiilet tagjait, kdzfeltart6ssal jelezzek,ha egyetdrtenek abban, hogy Fekete
Tam6s rdszt vehet a szavazeson.
Megdllapltom, hogt a Wpvisel6-testiilet tqgjai 6 igen szavazottal I kdpviset6 nem szavqzott,
elfogadjdk Fekete Tomds szavazdsban tdrtdnf rdszvdteldt.
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Lit6r Ktizs69 6nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
I 15 12022.(V 11.7,) Lkt h atdrozata

Litdr K6zsdg Onkorm6nyzat kdpviselo-testiilete tgy haterozott, hogy az
alpolgiirmester tiszteletdij6nak 6s kciltsdgtdrit6sdnek me96llapit6s6n
Fekete Tamas alpolg6rmester is szavazhat.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Osvrith Ors polgiirmester

Osvdth 6rs Dolgirmester:
Kdrem a kdpviselti testiilet tagiait, kdzfeltart6ssal szayazzon, aki egyetdrt azzal a ja,vaslattal,
hogy a t6rsadalmi megbizatiisri alpolgiirmester tisaeletdija, brutt6 90 000 - FVh6 dsszegben
kertilj 6n megdllapit6sra.

Lit6r Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
116 12022. (VII.7.) LKt. hatdrozata

Litdr K6zs6g Onkormiinyzata K6pviselo+esttlete a trirsadalmi
megbizatist alpolg6rmester tisaeletdijit havi brutt6 90 000 - Ft-ban
6llapitja meg.
Az alpolg6rmester a tiszteletdijra 2022. julius 7. napjrit6l jogosult.
A k6pvisel<i-testiilet megbizza a polgdrmestert 6s a jegyzo asszonyt a
sztiksdges int6zkeddsek megtdtel6vel.

Felel6s: Osv6th 0rs polgrirmester, Bencze Eva jegyz6
Hat6rid<i: azonnal

Bencze l0va iegyz6
Az Mtjtv. 80. $ (3) bekezd6se alapl|n az alpolg6rmester havonta a tiszteletdij6nak l5Y,-6ban
meghatdrozott 6sszegii k<iltsdgt6rft6sre jogosult. Ezt a tdrvdnyben meghatdrozott tiszteletdUa
alapjdn kell kisziimolni, azaz brut16 13 500 - Ft kdltsdgtdritdsre jogosult a tdrsadalmi
megbizat6sri alpolg6rmester.

OsvritL Ors polqirmester
K6rem a k6pvisel6-testiilet tagjait, aki egyetdrt a javaslattal, k6zfeltartiissal jelezze.
Megillapitom, hogt a kepvisel6-testiilet 7 igen szavazdttdl a javaslatot elfugadta.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiitet6nek
ll1 12022. (VII.7.) LKt. hatirozata

Lit6r K6zsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete a tiirsadalmi
megbizatAsri alpolgrirmester kdltsdgtdritdsdt havi brutt6 13 500 - Ft-ban
6llapitja meg. Az alpolg6rmester a kdltsdgtdritdsre 2022. jtlius 7. napjAt6l
jogosult.
A k6pvisel6-testtilet megbizza a polgermestert 6s a jegyzo asszonyt a

sziiksdges int6zked6sek megtdtel6vel.
Felel<is: Osv6th 6rs polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonnal
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6.) A k6pvisel6k, 6s.a bizottsrigi kiiltagok tiszteletdijinak megrillapftrisa
Eliiad6: Bencze Evajegtz4

Bencze Eva iegvzii
A Magyarorsz6g Helyi Onkorm6nyzatair6l sz6l6 tdrv6ny 35.8 (l) bekezddse alapjan a

kdpvisel6-testiilet az dnkormiinyzati k6pvisekinek az <inkormiinyzali elnriknek. a bizotts6g
tagjainak rendeletdben meghatiirozott tiszteletdijat rillapithat meg. Jelenleg hat6lyos
rendeletiink alapjiin a kdpvisel6kkel az egyez@tes megtdrt6nt. a rendeletet nem kiv6nj6k
m6dositani.

Osv:ith 6rs Dolqdrmester:
Van-e valakinek kdrddse, hozzitszolisa?
Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-testiilet tagjait, aki egyet6rt a jelenleg hatrilyban l6v6
15/2014.(X.21.) Onkorm6nyzati rendelet maradjon tov6bbra is 6rv6nyben, kdzfeltartassal

lelezze.
Megdllapitom, hogt a kdpvisel6-testzilet tagjai 7 igen szavazattal ug,, hatiroztak, hogt a
rendeletet nem mddos itjdk.

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiitet6nek
11812022. (VII.7.) LKt. hat6rozata

Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiitete egyetdrt azzal, hogy a

kdpviset6k, a bizottsAgi kiiltagok tiszteletdija a jelenleg is hat6lyban lev<i

1 5 1201 4.(X.21.) dnkormiinyzati rendeletben foglaltak alapjdn kertljtin
megiillapitrlsra.

FelelSs: Osv6th Ors polg5rmester, Bencze bva jegyzo
Hat6ridti: azonnal

7.\ K6pviseld-testiiletdltal szervezetekhetiirt6n6 delegiLis
El5ad6: Bencze Eva jegtzii

a) Lit6ri Ovodai Nevel6s 6s Btilcs6dei Ellaitds TdrsuLisi Tandcsiba tagok delegrilisa

Bencze liva iesyz6:
Az id6kdzi helyi cinkormiinyzati kdpviselti 6s polgdLrmester v5lasztiist krivetoen sziiksdgessd
vrilt a Lit6ri Ovodai Nevelds 6s B<ilcs6dei Ell6t6s Tarsulasi Tanricsriba rij tagok delegiiliisa.
A Trirsul6s T6rsulilsi Me96llapodris 5.4. pontja az al6bbiak szerint rendelkezik:
,,5.1. A Tdrsuldsi Tandcs tugjoi a tdrsult telepiil1si dnktrmdnyzotok polgdrmestereibril ds a
litdri kdpvisel6-test let dltol delegdlt j J6, a kirdlyszentisn dni kdpviselS-testtilet dltol delegdh
1 f6 kdpviselS. A Tdrsulirsi Tandcs ldtszdma 6 .f6 " F eriiek alapjrin a jogi szem6lyisdggel
rendelkez6 Trirsul6s Trirsul6si Tan6cs6ba tagk6nt Lit6r gesztor telepill6s r6sz6r6l Osviith Ors
polg6rmeste(, Fekete Tamds alpolg6rmestert, Dr Gyurika Istviin Gilbor kdpvisel<i urat 6s

Hegyessy-Takics Edit k6pvisel<i asszonyt javasolja a k6pvisel6-testiilet deleg6l6sra.

Osv{th Ors Dolgdrmester
K6rem, aki az el6terjesztdssel egyet6rt kdzfeltartrissal jelezze.
Megdllapitom, hogt a kepvisel6-testiilet tagl'ai 7 igen szqvozattql elfogadtdk a javaslatol
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Lit6r Kiizs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
11912022.(Vll.7.) LKt. hat:irozata

Litdr Krizsdg Onkorm6nyzatrinak Kdpvisel6 testiilete lgy ddnt. hogy a
jogi szemdlyis6ggel rendelkezo Litdri Ovodai Neveles ds Bcilcsodei
Ell6t6s TArsulasi Tanrics6ba Osvrith 6rs polgAmestert, Fekete Tamiis
alpolgarmestert. Dr Gyurika Istv6n G6bor k6pvisel<i urat ds Hegyessy-
Tak6cs Edit k6pvise16 asszonyt deleg6lja.

Feleltis: Bencze Eva jegyzl
Hatdrid<i: azonnal

b) Bolotonalmddi Szocirilis Tdrsultis Tdrsufuisi Tandcso

Bencze Eva iegyz6:
Az idbkiizi helyi dnkormrinyzati kdpvisel<i ds polgiirmester v6laszt6st kcivet6en, mint a
Balatonalm6di Szoci6lis T6rsul6sban rdszt vev6 teleptil6snek mielobb sziiksdges egy ij tagot
delegrilni a Trirsul6si Tan6csba, hogy k6pviselje telepiildsiinket. A T6rsul6si Taniicsba a
kdpvisel6-testiilet Osv6th 6rs polgrirmestert, helyettesft6 tagkdnt pedig Fekete Tamds
alpolgiirmestert j avasolj a dele grilni.

Osvrith 6rs o rmester
K6rem, aki az el<iterjeszt6ssel egyetdrt k6zfeltartrissal jelezze.
Megillapitom, hogt a kipviseki-test let togjai 7 igen szavdzolal ajovaslotot efogadtak.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
120 12O22-(Yll.7.) LKt Hatrirozata

Litdr telepiilds Onkormrinyzat6nak K6pvisel6-testtilete a Balatonalmiidi
Szoci6lis T6rsul6sba a MagyarorszAg helyi dnkormiinyzatairol szol6
2011. 6vi CLXXXIX. tcirvdny 94.9 (2) bek. alapjdx a Trirsuliisi
Taniicsba Osviith 6rs polg6rmestert delegrilja. Helyettesit6 tagk6nt
Fekete Tamris alpolgarmestert delegiilja a testiilet.
A Kdpvisel6-testtilet d6nt6sdvel felhatalmazza a polgrirmestert. hogy a
tiirsul6si tanrics iildsdn r6szt vegyen, valamint a Testtiletet Tiirsuliisi
Tandcsban kdpviselje.

Felel<is: Osv6th 6rs polgilrmester
Hatiirid6: azonnal

c) Delegdltis o Kelet-Balotoni Tirsdg 0nkormtinyzati Tdrsulds Ttirsuttisi Tonricstiba

Bencze Eva iegyz6:
Az iddkozi helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6 6s polg6rmester valasztest k6vetrien, mint a Kelet-
Balatoni T6rs6g 6nkorm6nyzati TSrsul6sban rdszt vev6 telepiil6snek miel6bb sziiksdges egy uj
tagot deleg6lni a T6rsul6si Taniicsba, hogy kdpviselje teleptildsiinket. A polgiirmester
helyettesitdsenek rendj6r6l a kdpvisel6-testlilet rendelkezik. A meghatalmaziis teljes kdni 6s
16szleges lehet. A kdpvisel6-testtitet a T6rsul6si Taniicsba Osviith 0rs polgarmestert delegdlja,
ds a polg6rmestert akaddlyoZatiisa esetdn Fekete Tamris alpolg6rmester teljeskdrii
meghatalmazessal kdpviseli.
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Osvrith 6rs nolgdrmester
K6rem, aki az el6terjesztdssel egyetdrt kdzfeltartiissal jelezze.
Megdllapitom, hogt a kdpvisel6-testiilet tagjai 7 igen szavaz{tttal u jawslatut effbgadtak

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l2l 12022.(yll.1,) LKt Hatrirozata

Litdr telepiilds OnkormAnyzatdnak Kdpviselo-testtilete a Kelet-Balatoni
Tdrsdg Onkorm6nyzati T6rsulas TrirsuLisi Tan6cs6ba a Magyarorszeg
helyi 6nkorm6nyzatair6l szol6 201L 6vi CLXXXIX. ttirvdny 94.9 (2)
bek. alapjrin a Trirsul6si Tanricsba Osvdth Ors polgdrmestert deleg6lja.
A K6pvisel6-testtilet ddntdsdvel felhatalmazza a polgiirmestert, hogy a

t6rsul6si taniics iil6sdn r6szt vegyen. valamint a Testtiletet T6rsuLisi
Tandcsban k6pviselje. A polg6rmestert akadAlyoztat6sa esetdn Fekete
Tamris alpolg6rmester teljeskrir[i meghatalmazAssal kdpviseli.

Felel6s: Osv6th Ors polgdrmester
Bencze Eva jegyzo

Hatiirid6: azonnal

Osvrith 6rs polgirmester:
Megkriszrindm a kdpviselti-testtilet munk6j6t. a k6pvisel6-testtileti Ildst l9:23 6rakor bezdrom

dz-&- a;,
Osvilth Ors
polg6rmester
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