
JEGYZOKONYV

K6sziilt: Litdr Ktizsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2022. jrinius l4-6n 17:30 rirai
kezdettel megtartott nyilv6nos til6s6r<il.

Az iil6s helye: Kdzsdghiiza taniicsterem

Jelen vannak: Varga Mihrily
Sz5nyegh Imre Gytirgy
Auerbach Jinos
Bognar Gytingyi
Dr Gyurika Istv6n G6bor
Lukets G:ibor Akos

Bencze Eva
Ndmethynd Brand Jflia
Kov6cs Zsuzsa

polgiirmester
alpolg6rmester
kdpvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
kdpvisel<i

jegyzo
p6nztigyi csoportvezeto
ig. friea.

Megielent: I f<i litdri lakos

Varqa Mih6lv polg6rmester
Tisztelettel ktiszdntdm a k6pviselo+estiilet tagjait, ds a meghivottakat. Megiillapitom, hogy a

kdpvisel<i-testiilet hatrirozatkdpes, a megvdlasztott 7 k6pvisel6kbol 6 fo megjelent.

Kondics Istviin k6pvisel6 igazolt t6volmarad6st jelentett be

A jegyz6kdnyv vezet6sdre Kov6cs Zsuzsa kdztisztviselot, a jegyz<ikrinyv hitelesitds6re
Szonyegh Imre Gydrgy alpolg6rmester urat 6s Bogn6r Gydngyi kdpvisel6 asszony.t k6rem fel.

Megkdrdezem a k6pvisel6-testiiletet, hogy a napirendi ponttokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozz6sz6liisa dszrevdtele, javaslata? Amennyiben nincs, k6rem a k6pvise[5-testiiletet
k6zfeltartiissal, szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
A kdpvisel6-testillet 6 igen szavazattol eg/etdrt.

NAPIRENDIJAVASLAT

1.) H6ziorvosi Feladatelldtdsi szerz6d6s m6dosit6sa
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

2.) Litfri Hirmond6 2022. jtniusi megielen6se
El6ad6 ; Varga Mihdly poIgcirmester



l.) Hiziorvosi Feladatell{tf si szerzdd6s m6dositf sa
EI6add: Varga Mihdly poIgdrmesler
(Sz6beli kiegdszitds)

Varsa Mihilly polsarmester

Dr Horviith Balrizs hriziorvos ad a t|jekozlalLlLst kiildte, hogy 2022. jfnius 2-5n az Orsz6gos
Korhdzi F oigazgat6sAg drtesitette, hogy a 2022. mdjus 31-dn lejiir6 v6szhelyzet miatt drv6nybe
l6p az 53/2021.(11.9.) Korm6nyrendelet addig felffiggesztett prevenci6s rendeldsi idrire
vonatkoz6 utasitAsa. Ez heti ndgy 6ra prevenci6s rendeldsi idot ir elo, amit a feladat ellAtisi
szerz6d6sbe is m6dositani kell.
Megk6rdezem a kdpvisel6-testiiletet, van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan kdrd6se,
hozzisz6l6sa'?
Mivel k6rd6s, hozziszllis nincs. ezdft kdrem Onriket, kezfeltart6ssal jelezze, aki egyetdrt a
Hdziorvosi feladatell6t6si szerz<id6s m6dositiis6val.
A kdpvisel6lestiilet 6 igen szavazattdl eg)etdrl.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilet6nek
99 12022.(V l.l 1.) LKt. hat{rozata

Litdr K6zsdg 6nkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testillete a Hriziorvosi f-eladatelllt6si
szerz6d6s m6dosit6s6t elfogadta.
Kdpvisel6-testtil et felhatalmazza a polgiirmestert a sziiksdges int6zkeddsek
megtdteldre.

Felel6s: Varga Mih6ly Polg6rmester
Hatdridri: azonnal

2.) Lit6ri Hirmond6 2022. jf niusi megjelen6se
El ii ad6 : Varga M i hdly pol gd r me s t e r
(Szbbeli kiegdszitds)

Varea Mih6lv polgArmester
Atadom a sz6t Lukets Gribor Akos kdpvisel<i umak, ismertesse az inditvinyukat

Luk6ts G6bor Akos kdpviseki
En voltam az, aki kdrte a rendkiviili tildst. Az el6z<j idoszakban mindent szabiiyoztur:tk az
idokdzi vrilaszt6sokkal kapcsolatban. akrir a K6zparkot, amit polg6rmester rir is ig6nybe vehet,
akar aa, hogyan lehet kampilnyolni, milyen lehet6sdgek vannak. A Lit6ri Hirmond6vaI pedig
nem foglalkoztunk, ami ugyan rlgy kamp6ny cdlokra felhasznrilhat6 akiir polg6rmester fr
rdszdr6l, akiir a kdpvisekik rdszdre, mint bemutatkozdsnak. Mivel ez kimaradt a
megbeszdldseinkb6l, ds egyik leend6 k6pvisel6 ds polgrirmesterjel6lt se kapotr felkdrdst arra,
hogy bemutatkozzon, nekem az lenne a javaslatom, hogy ea a hirmond6t ne adjuk ki most,
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hanem toljuk el egy h6nappal jriliusi megjelendsre. Ennek megfeleloen szerz6ddst is

m6dos(tsunk.
Az tj testiilet ott majd be tud mutatkozni.
Azlettvolna az etikus, hogy a villaszt6sok elott megjeleno hirmond6ba az 6sszes k6pviseloj eliilt
lehetrisdget kap arra, hogy bemutatkozzon. A polgiirmester rir felhivhatta volna 6ket, hogy
megjelenik a hirmond6, itt van egy lehetosdg. Az Onkorrniinyzatd a hirmond6 6s szeretndnk
tajdkoztatni a lakossdgot, hogy kik indulnak, mert itt egy v6laszt6s van. Akkor bemutatkozott
volna minden jel6lt. Ez nem tdrtdnt meg. Ami viszont megttirtdnt, hogy Varga Mihrily
polg6rmestemek van lehet<is6ge arra, hogy mint jelenlegi polg6rmester ebben az rijs6gban
valamifajta bemutatkozAst adjon, hogy eddig mit csin6[t a telepiil6sen megjelentesse.

Varea Mihilv poleirmester
Akkor ne k<iztiljem azt, hogy mit tettiink?

Luk6ts G6bor Akos kdpviselo
Kdz<ilje nyugodtan. Nekem ezzel nincsen bajom, hogyha k<izli, csak nem a Lit6ri
Onkorm6nyzatnak a pdnz6n. AZ kamp6ny cdlja forditja. Az, hogy mit tetttink az sz6rolap
form6jriba is miir megtrirt6nt. En taliilkoztam ilyennel.

Dr Gyurika Istvdn G6bor
Az 6prilisi tjsSgba is t6jdkoztatta a polg6rmester a lit6ri lakosokat.

Varea Mihdly polsiirmester
Nem volt teljes a tijdkozlatds, hogy mit vdgzett a polgiirmester ds mit v6gzett a hivatal

Auerbach Jiinos k6pvisel6
A hirmond6t mer kinyomtatt6k? Kaphatnank egyet iitndzni?

Bencze Eva ieeyz6
Egy teljesen nyers anyag van n6lam, azt meg lehet n6zni.

Dr Gyurika Istviin Giibor
Teljesen egyet6rtek Lukrits G6bor kdpvisel6 t6rsammal. Ez egy nagyon frij6 pont, hogy nem
volt lehet<isdg a polg6rmester ds k6pviset<ijet6lteknek bemutatkozni. Koribban mi volt nem
drdekel, de ez igy lenne konekt, ha lenne 16 lehetos6g. Jtliusba kellene megjelenni a
hirmond6nak nem pedig viiasztirs el6tt hiirom nappal.

Yarea MihAly polg6rmester
Sz6val ne jelentessiik meg, ez a v6,ge?

Dr Gvurika Istvrin Gibor
Dehogynem. Jrilius vdg6n, ne a viilasztdsok el6tt

Varsa Mihdlv polgdrmester
A kdpvisel6-testiilet ezek szerint nem tudja ezt elfogadni mert kampiinyfogrisnak veszlk. Ez az
igazsig.

Dr Gvurika Istvin Gdbor
H6ny mondat van a polg6rmestemek ds hriny van a kdpvisel6jel6lteknek a bemutatkoz6sra ebbe
a lapba? 20 kdpvisel<ijeldlt van. Nem mindenkinek van facebook fi6kja.
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Lukrits G6bor Akos k6pviselci
Egy ilyen helyzetben, ami most itt van, hiszen id6kdzi rinkormdnyzati vilasztits van, rdgtdn az
jiin le, hogy a polgiirmester mit tett a telepiil6sen pdldriul a vizzel kapcsolatosan. ErrSl csak egy
felt6teles kdzbeszerz6s van.

Varsa Mihilv polu6rnester
Azt irlam le, ami megjelent a Magyar Kcizlcinyben.

Lukrlts Gribor Akos k6pviselo
Megvan az, hogy ki nyerte a feltdteles k<izbeszerzdst. meg van az, hogy ezt ki bonyolitja le,
nem itt van Lit6ren, mint ahogyan azt ndh6nyan riltitott6k, Lit6rnek k<ize nincs hozz6, csak itt
lesz vdgrehajtva. Ez egy iilami beruh6z6s, iillami rendszerben.

Auerbach Jinos kdpviselo
M6r januilrban megjelent, hogy hamarosan elkezd6dhet telepiildstinkcin az iv6viz hirl6zat
felfjitasa.

Varea MihAlv polg6rmester
Ebbe ne menjiink bele. mert bezirom az iildst azonnal

Auerbach J6nos k6pvisel6
Hi.J. z6rja be polgrirmester ur.

Luk6ts Giibor Akos kdpvisel6
Ugy is az fog kimenni a faluba, hogy nem engedi t6jdkoztatni a k6pvisel<i-testtilet a falu
lakoss6g6t, de majd t6jdkoztatjuk arr6l a falut, ami megtdrt6nt.

Varsa Mihiily Dolsarmester
H6t most nem engedi a k6pvise16-testtilet, az a l6nyeg. En biztos nem fogom megszavazni, hogy
elnapoljuk a Hirmond6 kiad6srit.

Dr Horviith Baliizsnd
A helyzet az, hogy valahogyan a polg6rmestemek le kell zimi azt az id6t, amit 6 elt<lltc,tt,
hivatalos form6ban a teleptilds dldn. Ha nem volt 6s nem szervezett a v6lasztasi bizotts6g egy
v6laszt6si leziir6 napot, ahol a polg6rmester besz6molhasson a dolgairol az Onkormanyzat,
illetve a k6pviselo-testiileti tagok sem tettek erre inditv6nyt, hogy legyen egy ilyen lehet6s6g,
akkor igaz6b6l nem drtem most a vitet. Joga van mindenkinek kiadni mindent, de ez a
polg6rmesternek a hivatalos kiadvrinya, amit al6ir, amit felel6ssdg gel vttllal, az az
Onkorm6nyzatnak a lapja. Az6rt lehet felel<iss6gre vonni, amit ott al5ir, 6s nem csin6lta meg.
vagy felre t6j.6koztatta a lakoss6got. De ez nem hely6nval6. Ez nem viiasztitsi kamp6ny, ez egy
beszirnol6. 6n nem tudom mi van az tj sagban, de szimot kell adnia a polgrirmesieri idej6rol,
hogy mit csin6lt, mikor mit tett, hivatalos formriba <inteni, ds al6imi.

Auerbach Jiinos kdpvisel<i
Jegyz<i asszonyt6l k6rdezn6m, hogy az ut6bbi idriben fordult elo olyan, hogy a Lit6ri Hirmond6t
visszavont6k, nem engedt6k kinyomtatni, vagy megviiltoaattak a bent levo dolgokat?
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Bencze
Nem volt. Egyszer volt egy olyan kdrdsem, hogy adjon a kdpvisel6-testiilet dtleteket, milyen
legyen a Hirmond6, mi legyen benne, milyen legyen a szerkezete.
Egy 6szrev6telem van Dr Horv6th Bal6zsn6 hozzitsz6lirsirhoa hogy a Helyi Vrilaszt6si
Bizotts6gnak nem feladata a valasztrist leziir6 nap. Volt id6szak amikor az rijs6gban erre kiiltin
oldalakjelentek meg, de volt olyan is, hogy nem volt.

Lukats cebor Akos k6oviselo
Ez lehet a mi hibiink is, mert nem szab6lyoZuk. Ne adjunk lehetrisdget most erre, tgy gondolom

trljdkoztassuk a lakossligot akkor, amikor lezajlott a v6lasztis. Akkor majd fgyis tudj6k, hogy
a polg6rmester tr mit tett az elmflt id<iszakban.

Var a Mih6l
Ezek szerint tovdbbra is az az elkdpzeldse a kdpvisel6+esttiletnek, hogy ne adjuk ki az tjs6got
mert kamp6ny.
J6, lezrirom az tildst, kdszdndm szdpen!

A kdpvisel6-testtilet tdbb napirendi pontot nem largyalt, a polgiirmester az iildst 17.58 6rakor
lezirla.
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