
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Litdr Kozsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilet6nek 2020. februir 27-6n 2l:15
6rai kezdettel megtartott nyilvino s til6sdrol.

Az iil6s helye: Kozseghina tan6csterem

Jelen vannak: Varga Mih6ly
Sz6nyegh Imre Gydrgy
Auerbach J6nos
Dr Gyurika Istv6n G6bor
Heffler G6born6
Kondics Istv6n
Lukdts Gribor Akos

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvise16
kdpviselo
kdpviselo
kdpviselo
kdpvisel5

Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyzo
N6methynd Brand Jrilia p6nztigyi csoportvezeto
Kovics Zsuzsa igazgatisi foeload6

Varga Mih6ly pols6rmester
Tisztelettel koszontcim a k6pviselo-testtilet tagjait. Megrillapftom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hatirozatkepes, a megv6lasztott kdpviselokb6l mindenki megjelent. Ktilon kosz<intcim Borb6ly
Z olttrn alezredes urat B al atonalmildi re nd6rkapi tdny ii.
A jegyzlkrinyv vezetdsdre Koviics Zsuzsa kciztisztvisel6t, a jegyzSkonyv hitelesit6sdre Dr
Gyurika Istv6n Gilbor kdpvisel6 urat, ds Heffler G6bornd kdpviselS asszonyt kdrem fel.
Vegyes iigyekbe k6rn6m felvenni a Civil szervezetek programjainak t6mogatdsa2020. dvben -

piiydzati felhiv6s tirgyt napirendi pontot.
Megkdrdezem a kdpvisel6-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-
e val akinek ho zzhsz6l6s a d s zrev6te I e, j av as I ata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-testtiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyetdrt.
A kdpviselci-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

NAPIREND EL6TT

B orb6ly Zoltitn alezrede s B alatonalm6d i rend6rkapit6ny bemutatkoz6sa.

NAPIRENDIJAVASLAT
Napirendi javaslat:

1.) Lit6r Ktizs6g 6nkorm:inyzat2020.6vi ktilts6gvet6si rendelet6nek elfogadrisa

a) Temet6 fejleszt6se - B6di Mriria Magdolna sirhely6hezvezet(i t6rktives ft
b) Baj csy-Zs. utca j rirdafelfj itris

c) Katolikus tem p lom ablakfehij itrishoz b enyrij tott k6relem

d) dnkorm 6ny zati hatir ozat
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e) Ktiz6ptrivri gazdasrigi terv 2021-2023-ig
f) 2020. 6vi ktilts6gvet6si ren d elet elfo gad r{sa

Elriad|: Bencze Eva jegyzci, Varga Mihdly polgdrmester

2.) A szem6lyes gondoskodds ktir6be tartoz6 elkitrisok (nappali elliit6s, 6s hflzi
segits6gnyfjt6s) szem6lyi t6rit6si dij1116l sz6l6 rendelet
El6ad6: Bencze Eva jegyzd

3.) K6relem Lit6r n6vhasznilatra
Elriad1 : Varga Mihdly polgdrmester

4.) Szociflis 6s gyermekv6delmi igazgatisr6l 6s elLltdsokrril sz616 rendelet mridositrisa
El5ad6. Varga Mihdly polgdrmester

5.) 6nkorm ilnyzatnii alkalmazott 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 rendelet m6dosftrisa
Elriado : Varga Mihdly polgdrmester

6.) Vegyes iigyek
Civil szervezetek programjainak tdmogatrisa 2020.6vben - pfilyflzati felhivfs

Napirendtr{rpyalSsa

1.) Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat2020.6vi ktilts6gvet6si rendelet6nek elfogaddsa

a) Temetd fejleszt6se - B6di M{ria Magdolna sirhely6hez vezetil t6rktives rfit
b) Bajcsy-Zs. utca jSrdafelfjit6s
c) Katolikus templom ablakfelfjitfshoz benyfjtott k6relem

d) Onkorm inyzati hatir ozat

e) Ktiz6ptivrfi gazdasrigi terv 2021-2023-ig

D 2020. 6vi ktilts6gvet6s i rendelet elfo gad ris a

El5qd6; Bencze Eva jegyzri, Varga Mihdly polgdrmester

a) Temet6 fejleszt6se - B6di Mriria Magdolna sirhely6hezvezetf t6rktives rlt

V arsa MihelrrBslcaruoe$cl
B6di Mriria Magdolna sirhely6hez vezeto rit tdrkovez6sdnek terveirol mdr az elmrilt 6vben
dontritttink. K6rttink be trajtnlatokat tdrburkolatf ft kialakit6sa tfirgyihan.
A Magyar Falu Program keretdben rendelkezf,sre 6116 trlmogat6si 6sszeg ezen tevdkenysdgre
633 456 Ft. Kdt ajinlat frkezett. Az egyik helyi villalkoz6 Hor6k J6zsef, aki brutt6 | 140 272
Ft risszegben adta be ajinlatifi, melyhez az onerc 506 816 Ft. A m6sik a Multimat Pro Kft aki
brutt6 I 184 163 Ft dsszegben nyrijtott be aj6nlatot, a sztiksdges <iner6 ebben az esetben 550

707 Ft.
A napirendi pontot a Pdnztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizottsitg elniikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos Pdnztigyi Gazdasriei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elndke
A bizotts6g megt6rgyalta a Temet6 fejlesztdse - B6di M6ria Magdolna sirhelydhez vezeto
tdrk<ives rit trlrgyri napirendi pontot, ds Hor6k J6zsef helyi v6llalkozo brutt6 1 140 272 Ft
<isszegri ilanlatifi javasolja elfogadSsra a kdpviselo-testtilet fele a brutt6 506 816 Ft dnrdsz
biztosit6silval.

Varea Mih6ly pole6rmester
Van-e kdrdds, hozzi.sz6lits a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkozoan? Amennyiben nincs,
k6rem a Kdpvisel6-testtiletet, hogy kezfeltartissal szavazzon, aki a penzigyi bizottsttg
j av aslatix al e gyet6rt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szqvazattal egyetdrt.

L it6r Ktizs69 6nkorm rin y zata K6pvisel6 testii let6n ek
38 12020. (11.27 .) hatir ozata

Litdr Kozs6g Onkorm iny zatdnak kdpviselo-testiilete dontott a temeto
fejleszt6se keretdben az Eperfa utc6r6l B6di M6ria Magdolna
sirhelydhez vezeto gyalogos tdrburkolatri ft kialakftiisa tirgyi
6raj6nlatokr6l. A bedrkezett aj6nlatok k<iziil Hor6k J6zsef helyi
v6llalkoz6 brutt6 I 140 272 Ft dsszegri ajdnlati:it fogadta el, brutt6
506 816 Ft <inr6sz biztosit6s6val.
Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiksdges
intdzkeddsek megt6te1610l.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester

b) Bajcsy-Zs. utca jrf, rdafelfjit6s

Varga Mih6lv polg6rmester
Ti\ekoztatom a k6pviselo-testtiletet, hogy a Bqcsy-Zsilinszky Endre utca j6rdafehijit6sa a
megldvo betonlapok felbont6s6val, majd a hiiozat fektetdsi munk6latokat kcivetoen s6vos
helyre6llit6ssal a betonlapok visszahelyezdsdvel val6sulna meg az MVM Net Zrt.
benthhzdshban. Az drintett nyomvonalon saj6t forr6sb6l a gyalogos jdrdlt tdrko burkolattal
lritn6nk el, folytatva ezzel a korrlbbi dvekben megkezdett jdrda rekonstrukci6s fejlesztdseket
Lit6ren, mint a D6zsa Gy<irgy utcai j6rda,72. szirmi foft melletti j6rda az Almos utcit6l a

Termel6i piacig. Kdrtiink be 6raj6nlatokat a j6rda tdrkcivezds munkadij6ra vonatkoz6an, hogy a

kovetkezo kdpvisel6-testtileti i.ildsen m6r tudjunk donteni.
A napirendi pontot a Penzigyr bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizotts6g elncikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztieyi Gazdas6gi ds Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6g elnoke
A Pdnziigyr Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja a Kdpviselo-
testtilet fele, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca jdrda fehijit6s6t, a k<ivetkezo k6pviselo-testiileti
til6 s en a be drke zet t 6r aj Lnlatok m e gt6rgy al 6s 6val.

Varga Mih6lv polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag?
A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkorm 5n yzata K6pvisel6 testii let6nek
39 12020. (1I.27 .) hatir ozata

Lit6r Kcizs6g Onkormhnyzatinak kdpviselo-testtilete arr6l dclntdtt,
hogy a Litdr Bajcsy-Zs. utca j6rdafehijit6shra flrajhnlatokat kdr be, majd
a soron k<ivetkezo tildsen drint a be6rkezett aj6nlatokr6l.

Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiksdges
int6zkeddsek megtdteldrol.

Hat6rido: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester

c) Katolikus templom ablakfelfjitishoz benyfjtott k6relem

Varea Mihily polgdrmester
T6j6koztatom a kdpvisel5-testtiletet, hogy a Balatonftizfo R6mai Katolikus Pl6b6nia rcszerol
k6relem 6rkezett onkorm6nyzatunk fele. Kdrelmtikben el6adt6k, hogy a lit6ri katolikus
templomon a hosszri 6vek sor6n probl6mdk jelentkeztek, melyek ink6bb javit6si dolgok
lenn6nek. Els6 ldpdskdnt az ablakokat szeretn6k kicserdlni, mely v6rhat6an 650 - 700 000 Ft
lenne a javit6si k<iltsdgekkel egyiitt. Szeretndk kdmi az ablakok cserdjdhez az anyagi
hozzhjdrulilst.
A napirendi pontot a Pdnzigyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizottsdg elncikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nztievi Gazdas6ei ds Telepulesfeilssztdsi Bizotts6g elnoke
A P6nztigyi Gazdasilgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig elfogad6sra javasolja a K6pviselo-
testiilet fele, a Balatonfiizfoi R6mai Katolikus Pldbrinia ablakcserdjdre brutt6 350 000 Ft
tiimogat6st.

Varsa Mih6ly polsilrmester
Van-e valakinek m6s javaslata? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a

Pdnztigyi bizottsiig javaslat6val egyetdrt.
A kipviselS-testiilet 7 igen szavazattql egyetdrt.

Lit6r Ktizs 69 6n ko rm rin y zata K6pvis el6 testiilet6n ek
40 12020. (11.27 .) hatflr ozata

L itdr Kci zs6 g Onko rm 6ny zattnak k6pvi s e 16 -te stiilete an ol hathr ozoff",

hogy a Litdri Katolikus templom ablak cserdjdhez brutt6 350 000 Ft
osszegben nyrij t tdmo gatiist.

Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert
intdzkeddsek megt6teldrol.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Varga Mih6ly polgfrmester

a sztiksdges
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d) Onkorm 6ny zati hatir ozat

Varea Mih6ly polg6rmester
Felk6rem a Pdnztigyi bizottsilg elncikdt, ismertesse az <inkorm6nyzat2020.6vi kolts6gvetdsdre
v onatko z6 hatir o zatii.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztisvi Gazdas6ei 6s Teleptil6sfeilesztdsi Bizotts6g elncike
A Pdnztigyr Gazdasigi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pviselo-
testtilet fele, Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzatinak2O2O. dvre vonatkoz6 kcilts6gvetdsi hatirozatifi
918.104.010 Ft bevdteli 6s kiaddsi cisszeggel, amelybol a felhalmoz6si kiadrlsokat 387.806.531
Ft-ban, a tartaldkot 108.361.080 Ft-ban, amelybol 6ltal6nos mrikoddsi tartaldk 48.552.271Ft,
Reformiitus 6ltal6nos iskola fehijit6sa 20.000.000 Ft, Ivoviz hii6zat fehijit6s 14.975.396
Ft. LKS Tulaj donkiiz<is sd g 6ltalinos tartal6k 24.833 .4 1 3 F t.

Varea Mih6ly pole6rmester
Lit6r Krizs6g Onkorminyzatok k<ilts6gvetdsdn6l a beruh6z6sok 6s felirjitisok tihlilzatban az
iv6vizhii6zat fehijitrisa brutt6 39 898 706Ft risszegben szerepel. A p6nztigyi bizottsAgi iildsen
a bizottsitg a beruhilzitsi trlbl6b6l az ivovizhiiozat felrijit6sra azt a javaslatot tette, hogy a

kommun6lis ad6 bevdtel ds kiad6s ktilcinbcizetet 14 985 396 Ft-ot a celtartalekba cinr6szkdnt
tegyiik bele, a maraddk 24.913.310 Ft-ot az iitalimos tartaldkba tegyiik vissza.
Aki ezzel a javaslattal egyetdrt, k6rem, kezfeltartdssal szavazzon.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormin y zata K6pvisel6 testtilet6n ek
41 12020. (11.27 .) hatir ozata

Lit6r Kozsdg Onkorm Lnyzatinak kdpvisel6-testtilete am6l ddntcitt,
hogy a beruh6z6si t6bl6b6l az ivovizhl,l6zat fehijitisra a kommun6lis
ad6 bev6tel 6s kiad6s ktilonbrizetdt 14 985 396 Ft-ot a cdltartaldkba
cinrdszkdnt teszi bele, a maraddk 24913 310 Frot az titalttnos
tartal6kba helyezi ti.
Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgrlrmestert a sztiksdges
intdzked6sek megt6te1616l.

Hatrlrid6: azormal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Varea Mih6lv pols6rmester
A k6pvisel6-testtilet Litdr Kozsdg Onkorminyzat 2020.6vi kolts6gvetdsdt 918.104.010 Ft
bevdteli ds kiad6si fo<isszegbenhatfnozza meg. Ahatirozati javaslattal kapcsolatosan van-e
kdrdds, hozzitsz6l6s? Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltartissal szavazzon, aki a hatirozati
javaslattal egyet6rt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazottal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormin yzat{nakK6pvisel6-testtilet6nek
42 I 2020.(11.27 .) LKt. hatilr ozata

a Lit6r Ktizs6g dnkorm rin y zat 2020. 6vi ktilts6gvet6s6r6l
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L itdr Kozsd g Onkorm 6 ny zattnak Kdpv i s e I o -te sttil ete L itdr Ko zs d g Onkorm6 ny zat 2020
6v i k6 lt s d gv etd s d 16 I az alihbi hat6r o zatot ho zza.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

1.) A kdpviselo-testtilet Lit6r K<izsdg Onkorm6nyzat 2O2O.6vi kciltsdgvetdsdt
918.104.010 Ft bevdteli 6s kiad6si f6risszegbenhatfnozza meg.

2.) A bevdteli foosszeg forr6sonkdnti megoszl6sifi az l. sz6mri melldklet, a bevdtelek
szerve zetenk6nti bont6s tt a 2. szimi mel lekl et taftalmazza.

3.) A kiadrisi fo<isszeg kiemelt ellfuSnyzatonkdnti bemutat6s6t a3. szim:ia mell6klet, a
kiad6sok szervezetenkdnti bont6sifi a 4. sz6mt melldklet tartalmazza.

4.) A kdpviselo{esttilet Lit6r Kcizs6g Onkorminyzat 918.104.010 ezer Ft 2020. evi
koltsdgvet6sdnek kiad6si ds bev6teli foosszegdn beltil:

Miiktid6si kiadrisokat
- szemdlyi jellegti kiad6sokat
- munkaad6kat terhelS j6ruldkokat
- dologi ds egy6b foly6 jellegri kiad6sokat
- egydb mrik. c. t6mogat6sok iilamhint. beltil
- egydb t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6t6sok)
- mtikrid6si c. egydb t6mogat6s iilamhiut.kivnl

Felhalmozrisi kiadrisokat
- beruhfndsi kiad6soka
- felfjit6si kiad6sokat

Finanszirozisi kiadisokat
- belfoldi drt6kpapfrok kiad6sait
- A.fr.-n beltili mege16legezdsek visszafizet6se
- kozponti, ir6nyit6szervi t6mogat6s

A tartal6kot (6. szimri mell6klet)

Miiktid6si bev6teleket
- 6llami t6mogat6st
- int6zm6nyi mrikcjddsi bevdtelt
- kdzhatalmi bevdteleket

Felhalmozrisi bev6teleket
- felhalmoz6si c6hi t6m. 6.h.-on beliilrol
- felhalmozdsi kdlcson megtdrtildsdt

Maradviny ig6nybev6telt
Belftildi 6rt6kpapirok bev6teleit

273.872.120 Ft-ban
37.228.601 Ft-ban

6.839.659 Ft-ban
72.732.243 Ft-ban

147.247.417 Ft-ban
3. 107.000 Ft-ban
6.717.200 Ft-ban

387.806.531 Ft-han
188.955.058 Ft-ban
198.851.473 Ft-ban

148.064.279 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban
6.852.238 Ft-ban

66.272.041 Ft-ban

108.361.080 Ft-ban

337.269.029 Ft-ban
206.298.754 Ft-ban

12.770.275 Ft-ban
I 18.200.000 Ft-ban

133.821.252 Ft-ban
93.771.102 Ft-ban
40.050.150 Ft-ban

372.073.729 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

6llapitja meg
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5.) Az <inkorm6nyzat felhalmoz6sikiadttsait rdszletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az rinkorm6nyzattartallkait a 6. melldklet tartalmazza.
7.) Az rinkorm6nyzat k<ilts6gvet6si m6rlegdt kdzgazdasigi tagol6sban a 7lA. es a 7lB.
mell 6klet tartalmazza.
8 . ) Az cinkormriny zat 2020 .dv i letszirmit a 8 . m e I l6klet tartalmazza
9.) A kriltsdgvetds vdgrehajtiis6nak szabiiyait Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatinak
kdlts6gvetdsi rendelete tartalmazza.

Felel6s: Varga Mih6ly polgSrmester
Hat6rido: folyamatos

e) Kdzflptirf gazdasdgi terv 2021-2023-ig

Varga Mih6ly pole6rmester
A kdpvisel6-testiilet alapveto cdlja, hogy biztositsa Litdr mrik<idokdpess6get, ezdrt elk6szitette
a2021.-2023. dvekre vonatkoz6 kdz6pt6vri gazdasdgi tervdt. Azelozetes egyeztetdsekutinaz
iv6vizhillozatra betervezett 38 898 706 Ft <isszeget ki kellene venni a gazdasiryi tervb6l.
A napirendi pontot a P5nzigyi bizottsrig megtirgyalta, felkdrem a bizottsitg elnokdt, hogy
ismerte sse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztieyi Gazdasluqijs TeleBul$feilqsztesi Bizolts6n elncike
A penzigyi bizotts6g elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele a 2021-2023- dvre
vonatkoz6 kozdptixt gazdasdgi terv6t, azzal,hogy az ivovizhiiozatra betervezett 38 898 706
Ft <isszeget ki kell venni agazdasdgi tervbol.

Varga Mih6lv pole6rmester

Van-e kdrd6s, hozzhszolits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, aki a
m6do s it6s sal e gyet6rt, kd rem kdzfe ltart6s sal szav azzon.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs69 6nko rm rin y zata K6pvis el6-testii let6nek
4312020 (11.27.) Lkt. hatrirozata

L it6r Kcizs 6 g onkorm 6ny zatinak K6pvi s el6 -te sttil ete arr ol hattr ozott,
hogy elfogadja Litdr Kcizs6g onkorm6nyzatinak 2020.evi kdz6pt6vri
gazdasdgi tervdt a 2020 . -2023 . 6vr e vonatkoz6an.

Az onkorm6nyzat a felhalmoz6si kiad6sait jellemzoen piiylzati
forriis okb6 l, 6 s az eliizo 6v ek maradv6nyrib6 I b izto sitj a.

Hatrirido: folyamatos
Felelos: VargaMih6lypolgiirmester
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0 2020. 6vi kti lts6gvet6si rendelet elfo gadiisa

Varga Mihiily pol eilrmester
A k6pviselo-testtilet az Onkorminyzat 2020. 6vi kolts6gvet6sdben a kiad6si 6s bevdteli
fodsszeget 923.318.984 forintban illlapitja meg. A rendelet tervezettel kapcsolatosan van-e
kdrd6s, hozz6sz6lfs?
Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a2020. dvi kdltsdgvetdsi rendelettel
egyetdrt.
A kipviself-testillet 7 igen szavqzqttal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 12020.(lll. 03.) ti n ko r miny zati ren d elete

Lit6r Ktizs6g Onkormf n y zat 2020. 6vi ktilts6gvet6s6r6l

(j e gyzci ko nyv m ell,ikl e t e kd nt c s at olv a)

2.) A szem6lyes gondoskodr{s ktir6be tartozd elkitr{sok (nappali ell6t{s, 6s hizi
segfts6gnyfjt6s) szem6lyi t6rit6si dijir6l szr6l6 rendelet
Elriad1: Bencze Eva jegyzri

Varea Mihdly pole6rmester
Lit6r Kiizs6g Onkormimyzata a hdzi segitsdgnyrijt6st a Balatonalm6di Szoci6lis T6rsul6son
keresztiil biaositja, ezdrt a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 ell6t6sokr6l, azok igdnybevdteldr6l,
valamint a frzetendo tdrftdsi dijakr6l, rendeletet alkot. Jelenlegi rendelettink 6rtelmdben az

6tkeztet6s igdnybev6tele ndlkiil mtik<rd6 nappali el16t6s szemdlyi tdritdsi dijiLt 0,-FtlfiSlellilti.si
nap cisszegben rlllapitottuk meg, valamint ahhzi segits6gnyrijtrlst igdnybe vevok reszdre szintdn
0,-Ftlfol6ra szemdlyi t6ritdsi dijat 6llapitottunk meg.
A h6zi segitsdgnyrijt6s alapszolg6ltat6s intdzmdnyi tdritdsi dijai a szoci6lis segitds, illetve a
szemdlyi gondoz6s tevdkenysdg szerinti bontiisban keriilt meg6llapit6sra.
Hhzi segitsdgnyrijt6s esetdben az intezmdnyi t6ritdsi dij szoci6lis segitds eset6n I 930 Ft,
szemdlyi gondoz6s esetdben 440 Ft.
Idosek nappali ell6tAs6n6l szoci6lis segit6s esetdben azintdzmdnyi t6ritdsi dija 0 Ft.
A napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizottsirg elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukiits B
A P6nziigyi bizotts6g tirgyalta a Szemdlyes gondoskodiis kcir6be tartoz6 ellit6sok - nappali
ell6t6s, es hdzi segits6gnyrijt6s - szemdlyi tdrit6si dij6r6l sz6l6 napirendi pontot, melybfil a
tdrit6si dijakr6l sz6l6 hat6rozatot elfogadilsra javasolja a kdpvisel6-testtilet fele, valamint nem
kivin rendeletet m6dositani, tehtfi tov6bbra is a szemdlyes gondoskod6s k6rdbe tartozo
ell6t6sok szemdlyi tdrftdsi dijrir6l szol6 4/2017. (III.6.) Onkormrinyzati rendelete maradjon
hat6lyban.

Varea Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, m6s javaslat a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltartiissal szavaz,zon, aki elfogadja a izem6lyes gondoskod6s intdzmdnyi t6ritdsi dij6r6l
sz6l6 hatiirozati j avaslatot.
A kdpviselci-testillet 7 igen szavazattal egltetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzata K6pviseld-testiilet6n ek
4412020. (11.27 .) LKt. hatrlr ozata

Liter Kdzs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testtilete a szoci6lis
alapszolgiitat6sok kcir6be tartozo szolg6ltatrisok szolg6ltat6si
<inkolts6g6t az alir}:biak szerint fllapitja meg:

1.1.A szoci6lis alapszolg6ltatisok kdrdbe tartoz6 hrizi segits6gny,[jt{s/.zocliills seeit6s
szo Itatrisi tinkti

1.2 A szoci6lis alapszolgiltat6sok kdrdbe tartozo hi.zi segits6gnyfjtds/szemelyi
o

1 .3. A szoci6lis alapszolgiltat6sok kordbe tartozo nappali ell6tds szolgdltatrisi tinktilts6ge
csak benihrtozkod6st i be vevSk esleu.

A B

1. Telepiil6s Brutt6 (Ft)/nap
2 Lit6r 9s8

Egyidejrileg felhatalmazza a Polg6rmestert a hatinozat Balatonalmfdi V6ros
Onkormdnyzat K6pviselo-testiiletdnek tcirtdnS megktild6sdre a Balatonalm6di SzociSlis
T6rsul6s 6ltal biztositott szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 ell6t6sokr6l sz6l6 L12014.(I.31.)
dnkorm6nyzati rendeletdnek m6do sit6s6hoz.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
Hivatali felel6s: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonrral

3.) K6relem Lit6r n6vhasznflatra
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mihiily pole6rmester
Tiijdkoztatom a kdpviselS-testtiletet, hogy Kis Pdter litdri lakos, kdrelemmel fordult
Onkormiinyzattxkhoz.
Kdrelm6ben el6adta, hogy a szeretn6nk egy egyestiletet, ,,Lit6ri Fiatalok Egyestilete,, ndwel,
melyben ,,Litdt" nev6t hatirozatlan ideig az egyesiilet tcirv6nyes mrikriddsdn.k idOturtulma alatt
haszn6lhass6k. Az egyestilet cdljakdnt megfogalmaztirk, hogy k<izcissdgi ds kulturiilis
rendezvdnyeket 6s ekiadiisokat szewezn6nek, a kdzriss6gi 6litet szineselb6 tenn6k. Az
Egyestilet k<izvetlen politikai tevdkenysdget nem folytatna.
Van-e k6rdds, hozzi.*z6lits a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltarthssal szavazzon, aki az el<iterjesztdssel egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szovazattal egltetdrt.

A B
I Telepiil6s Brutt6 (Ft)/6ra
2 Litdr 2023

A B
I Telepiil6s Brutt6 (Ft)/6ra
2 Lrter 2023
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Lit6r Ktizs6g dnkorminyzat
4512020. (11.27 .) LKt. hatrir ozata

Litdr Kcizsdg Onkorminyzatdnak Kdpvisel6-testtilete arr6l hat6rozott,hogy
enged6lyezi a ,,Lrtdr" ndv haszniiatifi az egyestilet elnevezdsdben, igy a

megalakitand6 egyestilet neve: Lit6ri Fiatalok Egyesiilete.
Az egyestilet cdlja:
Kdz<issdgi ds kulturiilis rendezvdnyek ds el6ad6sok szervez€se.
Litdren dl6 fiatalok kozdssdgi 6let6nek szinesebbd tdtele, koz<isen
kiakniizhat6 lehet6sd gek feltdrk6pezd se.

Litdriek cisszetartoz6s6nak el6mozdit6sa, kultur6lis t6rsadalmi 6s szabadid6s
teriileten.

Az egyestilet tevdkenys6gei :

C6ljai megval6sit6s6ra szolg6l6, alapc6l szerinti tevdkenysdgek
KulturAlis d s inform6ci6s, kommunik6ci6 s tevdkenysd g,

Oktat6si tevdkenys6g, Kutat6si tev6kenys6g,
Kd,rnyezetv6delmi tev6kenys6g.

Gazdashgi-Vrillalkoz6si tevdkenysdg :

Az Egyesiilet cdljai megval6sit6sa gazdasdgi felt6teleinek biztosit6sa
6rdek6ben, a cdlok megval6sft6s6val kozvetlentil dsszefi.igg6 azokat nem
veszdlyezteto gazdasigt-v6llalkozisi tev6kenysdget is folytathat, amely
azonban nem lehet az Egyesiilet fo tev6kenysdge.
Az Egyestilet k<izvetlen politikai tevdkenysdget nem folytat, szervezete
p6rtokt6l fliggetlentil 6s azoknak anyagi t6mogat6st nem nyrijt, illetve azokt6l
tiimogat6st nem kap.
A kdpvisel6-testtilet felhatalmazzaLit€r kdzs6g polgilrmesteret a sztiks6ges
int6zkeddsek megtdtel6re.

Felel6s : Varga Mih6ly polgilrmester
Hat6rid6: azonnal

4.) Szocirllis 6s gyermekv6delmi igazgatdsr6l 6s elkltrisokr6l szrfki rendelet mridositSsa
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih6l), pol giirmester
Ti$ekoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy Litdr Krizsdg Onkorm inyzat kdpviselo-testtiletdnek
m6dositani sztiksdges az cinkorm6nyzatnitl alkalmazott dtkezdsi tdritdsi dijakr6l sz6l6
rendeletdt, ennek megfelel6en sztiksdges a szocirilis ds gyermekvddelmi igazgat6sr6l ds
ell6tiisokr6l sz6l6 rendelet azon rdszlben is a m6dosit6s, m.ly tu.tal mazta az e[<ezlst igdnybe
vevok 6tkezdsi tdritdsi dijrit.
Tdbb esetben kereste meg az Onkorm6nyzatot olyan helyi lakos, aki, alanyi jogon nem voltjogosult akozgyogyelliit6sra, 6s jdvedelme alapj6n a helyi rendelettinkbenfogtattaknak sem
felelt meg. Javaslatom, hogy emeljiik meg a jcivedelemhatdrt 350Yo-ra a t6m-ogat6si osszeg
pedig 5 000 Ft/ h6 tisszegben kertilj<in megitllapitttsra. Azegdszsdgi allapot meg6rz6sdt jelent6
szolgiltat6sok kciltsdgeihez valo hozzilarulils emel6slvel lehetoseg uioait a havigy6gyszerkiadiis visel6se.
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Van-e k6rd6s, hozzt.szSltrs? Amennyiben nincs, k6rem, kezfeltartdssal szavazzon, aki egyet6rt
a Szoci6lis ds gyermekv6delmi igazgathsrol ds ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6val.
A kdpviselri-testillet 6 igen szavazattal I tart6zkodds mellett egyetdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
312020. (UI. 05.) Onkorminyzati rendelete a

412015.(11.27.'1 szimit szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgatrisr6l 6s elk{tr{sokr6l sz616

rendelet6nek m6dositrlsri16l

(Je gyzri ko nyv mell d kl et ekd nt c s atolva. )

5.) Onkorm 6nyzatn6l alkalmazott 6tkez6si t6rit6si dijakrt6l sz6l6 rendelet m6dositisa
El5ad6. Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly polg6rmester
Azovodaikonyha dlelmez6svezetoje es azintdzm€nyvezeto elvdgezte azetkeztetesi form6khoz
kapcsol6d6 normasz6mit6sokat. 2020. dvre, 6s a norma emeldsdt javasolta, az ltkeztetes
min6s6g6nek megtartrisa drdekdben. Az rinkorm6nyzatnii alkalmazott dtkezdsi tdrit6si dijak
norm6it ktilon hathrozatban kell elfogadni.
A trirvdny erejdndl fogva a tdrit6si dij legfeljebb az ell6t6st igdnybe vev6 szemdly I napra
szimitott jrivedelmdnek 30%-a lehet.
Azetkezest biztosit6 Csivitel6 Ovoda konyha rdszerolvegzettsz6mit6sok alap1tn2O2O.04.01.-
tol az el6terjeszt6sben kiktildcitt rendelet alapjhn javaslom a t6rftdsi dijak m6dositils6t.
A napirendi pontot a P6nzligyi bizotts6g megtilrgyalta, felkdrem a bizottsdg eln<ik6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziisvi Gazdas6si 6s Teleptildsfei leszt6si B izotts6g elnoke
A Pdnztigyi Gazdasiryi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsilg elfogad6sra javasolja Litdr Kiizsdg
OnkormiinyzataKepviselo-testtilet fele, az etkezesi t6ritdsi dijak onkoltsdgdt a nyersanyag
norm6t, valamint az ltkezdsi tdrit6si dijakr6l sz6l6 rendelet tervezetet.

Varea Mih6lv polg6rmester

Van-e kdrdds, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltarlilssal szavazzon, aki egyetdrt az etkezdsi tdrit6si dijak cinkoltsdgdt, valamint a
ny e r s any ag no rm iit tartalmaz6 hatin o zati j av as I att al.
A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormdnyzata K6pviset6-testiilet6nek
4612020. (11.27 .) LKt. hatr{r ozata

Lit6r Kdzsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testtilete megtrlrgyalta 6s elfogadta
az Onkorm ilnyzatnti alkalmazott dtkezdsi tdrit6si dijakat i alilbbiakszerint:
A bdlcs6dei rinkciltsdge: 1290 Ft
A bcilcsodei nyersanyag norma 540 Ft
Az Ovoda dnkoltsdge' l tSS f't
Az 6voda nyersanyag norna: 495 Ft
Iskola napkdzi otthoni ellitris <inkriltsdge: I 000 Ft
Iskola napkdzi otthonos ellit6s nyersanyag norna: 570 Ft
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Iskolai menza 6nk6lts6ge: 750 Ft
Iskolai menza nyersanyag norma: 445 Ft
Szoci6lis dtkez6s dnkdltsdge elvitellel: 905 Ft
Szocidlis dtkezds dnkciltsdge kisz6llit6ssal: 1025 Ft
Szoci6lis dtkeztetds nyersanyag norma: 445 Ft
Intezmenyr dolgoz6k dtkeztetds nyersanyag norma: 445 Ft

A Kdpviselo-testtilet megbizza a Polg6rmestert, a sztiksdges int6zkeddsek
megt6tel6re.

Fele16s: VargaMih6ly polg6rmester
Hat6rido: azonnal

Varea Mih6ly pole6rmester
Kdrem, kdzfeltart6ssal szayazzon, aki egyetdrt az Onkormtnyzatnii alkalmazott dtkezdsi
t6rit6si dfi16l sz6l6 rendelettel.
A kdpviseki-testiilet 7 igen szavazqttal egyetdrt.

L it6r Ktizs6g 6nko rm ilny zata K6pviseld-testii let6n ek
412020. (III.05.) 6nkorminyzati rendelete

az tinko rm 6ny zatnfl alkalm azott 6tkez6si t6rit6si d ij akr6 I
(Je gyz 6 ko nyv m e ll d kl e te kd n t c s a to lv a. )

6.) Vegyes iigyek
Civil szervezetek programjainak trlmogatfsa 2020.6vben - pflyfzati felhiv:ls
ElSado: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6lv pole6rmester

Thjekoztatom 6noket, hogy Litdr Kozs6g Onkorm6nyzatapdlyhzatotir ki a,,Civil szeryezetek
programj ainak t6mogat i.sa 2020 . dvben" cimmel.
A piiyLzat celja, a Civil szervezetek tSrsadalmi szerepv6llalSs6nak segitdse, az

cinkorm6nyzattalval6 partneri kapcsolat elomozditirsa ds a helyi szervezetkozeletre gyakorolt
hatfs6nak ntiveldse az onszervezodo kiizcissdgek iitalvegzett azonkcizdrdekri tev6kenysdgekre,
amelyekkelhozzdjdrulnakaz cinkorm6nyzatkotelez6 6s <inkdnt v6llalt feladatainak ell6t6s6hoz.
Egy pdlyin6 csak I ptiyiuati programj6nak koltsdgeire nyrijthat be p|lyinatot.
Az igeny elhet6 t6mo g at6s i o s sze g pttJy 6zati kate g 6ri 6nkdnt ke riil me ghatttr ozisr a.

A t6mogat5sra Litdr Kcizs6g Onkorminyzata 6yes kciltsdgvetdsdben rendelkezdsre 6116

keretosszeg mdrt6ke T6rsadalmi Szewezetek rdszdre 3 000 000 Ft, Egyhinak reszere 400 000
Ft.
A napirendi pontot a Pdnztigyi bizotts6g megtilrgyalta, felkdrem a bizottsitg elncikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts Gdbor Akor Pdnztieyi Gazdas6si ds Telepiildsfeilesztdsi B elnoke
A Pdnztigyi bizotts6g elfogadiisra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele a Civil Szervezetek
tdmogat6srit2020 dvben azzal a m6dosit6ssal, hogy a sporttev6kenysdgre sz6nt keretet emeljtik
meg 500 000 Ft-ra.
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Varea Mih6lv poleiirmester

Van-e k6rd6s, hozzitszoltts esetleg mris javaslat a napirendi pontra vonatkoz6an. Amennyiben
nincs, k6rem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a Pdnziigyi bizotts6g javaslat6val egyetdrt.
A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzat
4712020. (11.27.) LKt. hatirozata

Litdr Kcizs6g Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testtilete dcjntiitt a 2020. dvre
vonatkoz6 civil szewezetek programjainak tdmogat6s6r6l 3 400 000 Ft
risszeggel, azzal a m6dosit6ssal, hogy a maximilisan pily6zhat6 <isszeg

sporttevdkenysdgndl 500 000 Ft.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza Liter krizs6g polgdrmesterct a sztiksdges
intdzked6sek megtdtel6re.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rido: azonnal

V area M I h6ly polsarue s ter
Varga Mih6ly polgiirmester a k6pviselo-testiileti tildst 21.50 6rakor lezilrta

Varga
3.^..-.- -_f
Bencze Eva

jegyzopolg6rmester

Jegyz6krinyv hitelesitok :

#A^ rtt1|t" qL,
Heffler G6bornd

a
a

a. a

Istv6n G6bor
k6pviselo k6pviselo


