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Pti tag

Osv{th Ors polg{rmester
Tisztelettel kdszdntdm a kdpviselo-test0let tagjait, 6s a meghivottakat. Megrillapitom, hogy a

kdpvisel<i-testtilet hatarozatkdpes, a megviilasztott 7 k6pvisel6b<il 6 jelen van.

A jegyz6kcinlw vezet6s6re Kovdcs Zsuzsa k6aiszfvisel6t a jegyzokdnyv hitelesitds6re Frank
Csaba 6s Dr Gyurika Istv6n G6bor kdpvisel6 urakat k6rem fel.
Plusz napirendi pontk6nt k6m6m felvenni az Alapifriny trimogat6sa tergyri napirendi pontot.

Megk6rdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-
e valakinek hozz{sz6l sa dszrev6tele, javaslata? Amennyiben nincs, kdrem a k6pvisel6-
testiiletet kdzfeltartiissal, szayazzon, aki a m6dositott napirendi ponttal egyet6rt.

A kipviselSlestiilet 6 igen szattazatlal eg)etdrt

NAPIRENDI JAVASLAT

l.) Dtint6s a Bursa Hungarica Fels6oktat{si Onkorm6nyzati dszttindijrendszerhez
vaki csatlakozfsr6l 2023. forduki
Eliiad6: Osvdth Ors polgdrmester

2.) 6voda - Iskola busz iirye
El5ad6: Osvdth Ors polgdrmester

3.) Kiitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatrir
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

4.) Csivitel6 6voda 6s Btilcs6de nevel6si int6zm6ny el6tti eryir6nytsitris
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester



5.) Ovoda el6tti 6rokfed6s
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

6.) Ktizs6ggazd{lkodris g6pparkfejleszt6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

7.\ Ktizteriiletekelnevez6se
El6od6: Osvdth Ors polgdrmester

9.) T(zifarendeletelfogadrisa
El6ad6: Osvdth ()rs polgdrmester

10.) Sportiiryek
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

f f .) Alapitvfny tdmogat6sa
El5ad6: Osvltth Ors polgdrmester

(Ax {rdsos el terjesztdsek az iilis alatt a kivetltdn ldthatdk)

Napirendtdrgyalisa

l Dtint6s a Bursa Hungarica Fels6oktatisi Onkorm:inyzati Oszttindijrendszerhez
val6 csatlakozis161 2023. fordul6
El6od6: Osvdth Ors polgdrmester
( irdsos el6terieszrds a jegyz1kdnyv metldkletdt kdpezi. )

Osvdth 6rs po ls6rmester
Az Emberi Er6forr6sok Tiimogatdskezel o az idei 6vben is meghirdette a Bursa Hungartca
Fels6oktatisi Onkorm6nyzati 6sa6ndij rendsz er 2023. 6vi pirlyi.r:ali fordul6j6t hritrrinyos

helyzetri, szoci6lisan riszorul6 fiatalok fels6oktatrlsi tanulmrinyainak tiimogat6siira.

Az Oktatdsi Kulturalis ds Sport bizottsiig tiirgyalta a napirendi pontot. Felkdrem a bizottsrig

elndkdt, ismertesse javaslatukat.

Hewessv-T ak6cs Edit Oktatdsi. Kulturilis 6s Sport Bizotts6s Elntike
azzal a

6lyizat
Szab6lyzatanak 8. pontjriban szerepl6 jdvedelemhatan 400 o/o-ra emeljiik meg aTaz 1 l4 000 Ft

legyen.

Osvdth Ors Dolsirmester
K6rem, amennyiben nincs k6rdds, 6szrev6tel, k6zfeltart6ssal szavazzon, a

Kultur6lis 6s Sport bizottsiig javaslatival.
A kepvisel1-test let 6 igen szavazattal eg/etdrl

Az OktaLisi Kultur6lis 6s Sport bizotts6g elfogadilsra javasolja a hatiirozati javaslatot

kieg6szit6ssel, miszerint a Bursa Hungarica FelsSoktalisi Onkorm6nyzati 6satindijp
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ki egyet6rt az Oktat6si

8.) Ktizvil6gitdskorszeriisit6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester



Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16612022. (IX.29.) Lkt. hatdrozata

Lit6r K6zsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testtilete rigy hatarozott, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Fels6oktatiisi Onkormdnyzati Osarindij-p6lyriz at 2023. 6vi
fordul6jrihoz.

A Bursa Hungarica Fels6oktatasi dnkormrinyzati Osatindijpdlyrlzat
Szabdlyzatinak 8. pontj6ban szerepl6 j6vedelemhatiirt 400 %o-ban 6llapitja meg.

A K6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza a Polgdrmestert, hogy csatlakozisi
szanddknyilatkozatot aliiirja, visszakiildje az Emberi Er6forr6sok T6mogat6skezel<i
resz6re, majd ezt kdvet6en a piiyiaat kiir6sAnak k6zz6t6teldr6l a helyben szok6sos
m6don gondoskodjon.

Felel6s: Osv6th Ors polgdrmester
Hatriridti: 2022. szeplember 30.

2.\ Ovoda - Iskola busz iigye
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmesler
(Irdsos el6terjesztds a je gtzdknnyu melldkletdt kdpezi.)

Osvrith Ors Dolgdrmester
Az Oktatasi Kultur6lis 6s Sport bizotts6g tfugyalta a napirendi pontot. Felkdrem a bizofts6g
elndkdt, ismertesse javaslatukat.

Hegyessy-Takics Edit Oktatrisi, Kulturilis 6s Soort Bizottsie Elntike
A bizottsrigi iildsen tulaj donk6ppen h6rom fel6 vettiik ezt a napirendi pontot. Els6kdnt azt
trirgyaltuk, hogy a 21 fos kisbusz eladiisdnak megszavaz6s6t napoljuk el a kdvetkez6 kdpvise16-

testiileti iil6sre.
Iskolabusz tekintetdben szeretn6nk, ha drkemdnek be m6shonnan is p6lyrizatok. hogy legyen
tisszehasonlit6si alapunk.
Tov6bb6 szeretndnk, ha a busszal k<jzleked6 gyerekek sztilei jelk6pesen t6mogatn6k a

gyermekiik int6zm6nybe val6 jutris6t bdrlet v6sdrl6s6val.

Osvith Ors polsirmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g megtifgyalta, felkdrem a bizottstig elncikdt, hogy

ismertesse j avaslatukat.

Dr Gvurika Istvdn Gibor P6nziicvi Gazdas6 sl 6sTeleniil6sfeileszt6si Bizotts:i elntike

A bizottsdg az Oktat6si, Kulturilis 6s Sport bizottsdg mindharom javaslatiit elfogad6sra
javasolja, azaz Litd,r Kozslg Onkormanyzat tulajdoniiban l6v6 21ftis Iveco kisbusz eladris6nak

elnapol6sit javasolja a kdvetkez6 iildsre.
Tov6bbi rirajrlnlatok bek6rdsdt javasolja elfogadrisra az iskolabusz szolg6ltatiisra vonatko26an.

Valamint a nem Kiriilyszentistvinr6l bej616 gyermekek utaztalisiitozhozzil|rul6s, bdrletszeni

rendszer kialakit6s6t javasolja elfogad6sra a k6pvisel6-testiilet fele.
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Osvrith Ors polgirmester
Van-e k6rd6s, hozzAsz6l6s? Amennyiben nincs, kdzfeltartdssal jelezze, aki egyetdrt az Iveco
kisbusz eladris mai til6sen tdrt6n5 elnapoLisiival.
A kdpviselS+esttilet 6 igen szdvazattal eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkorm6nyzata K6pviseI6-testiilet6nek
167 12022. (IX.29.) Lkt. hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatrinak kdpvisel<itestiilete arr6l dtintcitt, hogy a tulajdoniiban
ldv6 21 f5s Iveco kisbusz eladris6r6l a kdvetkez6 kdpvisel6{esttileti ii16sen d<jnt.

A K6pvisel6-testiilet megbizza a polgdrmestert a sziiks6ges int6zkeddsek
megtdtel6vel.

Felel6s: Osv6th 6rs polgiirmester
Hatarid6: azonnal

Osvrith 6rs Dolg6rmester
Kdrem kdzfeltartissal jelezze, aki egyet6rt azzal, hogy iskolabusz szolg6ltat6s trirgyriban
tov6bbi 6raj rinlatokat k6rjiink be.
A kepviseli-test lel 6 igen szovozattal egteldrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16812022. (IX.29.) Lkt. hat{rozata

Litdr Kdzs6g 0nkormdnyzatAnak kdpviselci+esttilete arr6l ddntdtt, hogy iskolabusz
szolgiltatds ell6t6s trirgy6ban tov6bbi 5rajanlatokat kdr be.
A K6pvisel6+estiilet megbizza a polgdrmestert a szii,ksdges int6zked6sek
megtdtel6vel.

Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester
Hatiirid6: azonnal

Osvith 6rs polqdrmester
Kdrem kdzfeltartissal jelezze, aki egyetdrt a bdrlet szeni ho zzAjitrulisi rendszer kialakitiis6hoz
A kdpvise16-testiilet 6 igen szavazatlal egtelirt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
169 12022. (IX.29.) Lkt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6-testiilete an6l d<int6tt, hogy a bejiir6, busszal
kdzleked6 gyermekek r6szdre egy b6rlet szerti hozzit16rul6si rendszer kialakit6s6t vezeti
be az iskolabusz szolg6ltatiist ig6nybe vev<i nem Kirrilyszentistv6nr6l bej rir6 gyermek
tekintet6ben.
A K6pvisel6-testtilet megbizza a polgiirmestert a sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Felel<is: Osv6th 6rs polg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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3.) Kiitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai ktirzethatrir
EI(iad6: Osvtrth Ors polgdrmester
(lrdsos el6te rj esztds a j egrzdkdnyv mel16kletdt ki pezi.)

Osv:ith 6rs polg{rmester
Az Oktat6si Kultur6lis ds Sport bizotts6g tfugyalta a napirendi pontot. Felkdrem a bizottsrig
elnrikdt, ismertesse javaslatukat.

Hegyessy-Takdcs Edit Oktat6si, Kulturdlis 6s Sport Bizottsdg Elniike
Egyhangtlag trcgszavazta a bizotts6g, hogy Balatonalm6di j6r6s, Litdr - Kdtelez6 felv6telt
biztosit6 iskola: 037162-Balatonllizf6i Irinyi J6nos AltalSnos Iskola 6s Alapfokri Mriv6szeti
Iskola 81 84 Balatonfiizf6, Irinyi Jiinos utca 2.

Nem 6llami fenntart6 r6szvdtele a kdtelez6 felvdtelt biaosit6 iskola feladatainak ell6tiisilban,
Litdr - teljes kozigazgatisi teriilet - 201743 - Lit6ri Reformritus Altaldnos Iskola 8196 Litdr,
Pet6fi u. 8.

Osvrith Ors Dolqirmester
Amennyiben a napirendi pont t6rgyal6siinril nincs kdrdds, dszrevdtel, tigy k6rem kdzfeltart6ssal
jelezze, aki egyet6rt a kdtelez6 felvdtelt biztosit6 iskolai k6rzethatarral.
A kepvise16-testiilet 6 igen szarazattal eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 0 12022. (IX.29.) LKt. hatirozata

Litdr Kcizs6g Onkormiinyzatrinak Kdpvisel6 - testiilete vdlem6nyezte, 6s
j6v6hagyja Balatonalm6di jrir6s felv6teli kdrzetdt Lit6r tekintetdben, az aliibbiak
szerint:
A nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 201 l. dvi CXC. tdrvdny 50.$ (8) bekezd6se alapjrin
a korm6nyhivatal meghatfuozza ds kdzzdteszi az iskolik felvdteli krirzet6t, ennek
alapjiin:

Balatonalmridi iir{s
Lit6r: Kcitelez6 felvdtelt biaosit6 iskola: 037162-Balatonfiizf6 Irinvi JAnos

AltaLinos Iskola 6s Alapfokri Mrivdszeti Iskolal84 Balatonllizf<i, Irinyi JriLnos utca
2.

Nem rillami fenntart6 r6szvdtele a kdtelez6 felvdtelt biztosit6 iskola feladatainak
ellAtAsiban
Lit6r (teljes krizigazgatrisi terulet): 2017 43 - Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola
8196 Litdr, Pet6fi u. 8.

Litdr telepiildsen a jegyzb nyilvrlntart6s6ban nincs h6tr6nyos helyzetri 6ltallnos
iskoldba jir6 gyermek.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a polgiirmestert a szliksdges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Felel6s: Osv6th 6rs polgiirmester
Hat6rid<i: 2022. okt6ber 15.
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4.) Csivitel6 Ovoda 6s Btilcs6de nevel6si int6zm6ny el6tti egyir6nyrisitris
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(Irdsos el6terjesztds a j egtzdkdnyv mel ld kle td t kdpezi. )

(Kivet[tdn az drokfedis ds egtirdnyfisfttis tervi bemutdttiso.)

Osvdth 6rs polgdrmester
A napirendi pont kapcsol6dik is a ktjvetkez<i ponthoz, ahol az 6rokfeddsr6l tiirgyalunk. Errol
az egyiriny'lsitAsr6l m6r korribban t6rgyalt a testiilet, melyet a kivetit6n tekinthetnek meg.
Javaslom, hogy a lakossrig szdleskdni tirllkoztat sirt kdvet<ien 2022. 10.10. napj6t6l kertiljdn
egyiriinyrisitrisra a forgalom.
Van-e kdrd6s, hozzitszbl s a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltart6ssal szayazzon, aki ezzel a javaslattal egyet6rt.
A kdpvise16lestiilet 6 igen szavazattal egtettlrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 112022. (IX.29.) LKt. hatrirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzat6nak k6pvisel<i-testiilete arr6l ddntdtt, hogy az 6voda Arprld
utcai szakasza az El6d utcai kereszez6ddsig egyir6nyusit6sra keriil. A lakossdg
szdleskdrii tij€koztatisitt kdvet<ien 2022. 10.10. napj6t6l keriil egyiriinyrisitiisra a
forgalom.
A Kdpvisel6-testiilet megbizza a polgdrmestert a sziiksdges intdzkeddsek
megt6tel6vel.

Felel6s: Osvdth Ors polg6rmester
Hatarid6: azonnal

5.) 6voda el6tti drokfed6s
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(lrdsos el6terjesztds o jegtzdkbnyu melldkletdt kepezi.)

Osvith 6rs polq{rmester
Ahogy emlitettem, ez a napirendi pont kapcsol6dik az el6z<i ponthoz. Ahogy az egyirrinyusitis
megtiirtdnik, kihelyez6sre keriil a behajtani tilos t6bla. Az egyirrinyrisitott [t jobb oldakin
parkol6k kertilnek kialakiUisra. Az ingatlan el<itti 6rkok lefed6se sziiksdges, ene Tollner
Krlroly helyi vrillalkoz6 adta be 6rajrinlat6t.
A napirendi pontot a Pdnztigyi bizotts6g megtiirgyalta, felk6rem a bizottsiig elnrik6t. hogy
ismertesse j avaslatukat.

Dr Gvurika Istvfn Gribor P6nziigvi Gazdasriei 6s Teleniil6sfeileszt6si Bizottsis elnaike
A P6nziigyi Bizottsdg elfogad6sra javasolja a K6pvisel6testiilet fele, az Arprid utca 4. sz6m
elcitti 6rok lefeddsdre kapott 1.361.313F1 <isszegii ajanlatot.
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Osvrith 6rs polg{rmester
Van-e k6rdds, hozzhsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltart5ssal szayazzon, aki ezzel ajavaslattal egyet6rt.
A kdpvise16lestiilet 6 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testtlet6nek
17212022. (IX.29.) LKt. hatf rozata

Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzatrinak k6pvisel6+esttilete arr6l ddnttitt, hogy az Arpdd utca
4. szfun el6tti erok lefed6s6hez elfogadja Tollner Kiiroly helyi vrillalkoz6 brutt6
I 361 313 Ft 6sszegli aj6nlatrit.
A Kdpvisel6-testiilet megbizza a polgermestert a sziiks6ges int6zkeddsek
megt6tel6vel.

Fele16s: Osv6th Ors polg6rmester
Hatarido: azonnal

6.) Ktizs6ggazdilkodis g6ppark fejleszt6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(lrdsos e l6te rj e s ztd s a j e gtz6kd nyv me ll 6 kl e t6 t kd pe z i. )

Osvith Ors Dolsirmester
G6ppark fejleszt6s tekintet6ben megk6rdezem a P6nziigyi Bizottsig eln<ikdt, ismertesse a
bizotts69 javaslat6t.

Dr Gyurika Istvin Gibor P6nziiwi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfej leszt6si Bizotts6g elntike
A bizottsilg a napirendi pont elnapoliis6tjavasolja, azzal, hogy vrirjuk meg az cisszes inform6ci6t
az ezzel kapcsolatos fejlesadsi javaslatokat.

Osv6th Ors polgdrmester
Akkor v6rjuk meg a szak6rt6i vdlem6nyeket, amennyiben azok meg6rkeznek, rijra a k6pvisel6-
testiilet el6 keriil a napirendi pont.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 3 12022. (IX.29.) LKt. hatrirozata

Lit6r K6zsdg Onkormiinyzat6nak k6pvisel6-testtilete arr6l ddntdtt, hogy a
Kozsfghtna gdppark trirgyri napirendi pontot a szakdrt6i v6lemdnyek be6rkez6s6ig
elnapolja, majd amennyiben azok megdrkeznek [jb6l tirgyalja a napirendi pontot.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert a sztiksdges int6zkeddsek
megt6tel6vel.

Fele16s : Osvrith Ors polgiirmester
Hat6ridri: azonnal
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7.) Ktizteriiletek elnevez6se
El6ad6: O.tvdth Ors polgdrmester
(Irdsos e liiterje sztis o j e gtzdkiinlv me ll6 kletit kipezi.)

Osr rith Ors Dolgermeste r
A napirendi pontot szint6n targyalta a p6nziigyi bizottsiig. Felkdrem a bizotts6g eln<ikdt,
ismertesse javaslatukat.

Dr Gyurika Istv:in Gibor P6nziievi Gazdasi gi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6s elntike
A Pdnztigyi bizottsrig elfogadiisra javasolja a Kdpvisel6-testtilet fele, hogy az 52315 hrsz-t
dnkormiinyzati tulajdonri helyi kdzutat B6di M6ria Magdolga utc6nak nevezze el, az 523122
hrsz-ri kdzforgalom el<il el nem zitrt magdnutat pedig Cseralja utcdnak reyezze el.

Osvith 6rs Dole6rmester
Szeretndm elmondani, hogy Bencze Eva legyzo asszony, ds a Helyi Ertdktar Bizonsrig kutatiisai
alapj6n keriilt javaslatra a Cseralja utca. Van-e kdrdds, hozz{sz6l6s a napirendi pontra
vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy az
523/22 hrsz-tkdzforgalom el61 el nem zArt mag nutat Cseralja utcrinak nevezztik el.
A kdpvisel6lestiilet 5 igen szavozattal I lorl6zkodds mellett egtetirt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 412022. (IX.29.) LKt. hat{rozata

Litdr Kdzs6g Onkormri,nyzata an6l ddnttjtt, hogy az 523122 hrsz-ir krizforgalom el<il el
nem z6rt magauntat Cseralja utc6nak nevezi el.
A kdpvisel6-testiilet felk6ri a jegyz6t az utcanfv ingatlan-nyilviintartrisi bejegyeztet6sre,
valamint a lakcimnyilvrintartiisban val6 rdgzit6sre, valamint az ingatlantulajdonosok
6rtesitds6re.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Osv6th 6rs polg6rmester

Betcze Eva legyzo

Osvrith 6rs polgirmester
K6rem k6zfeltartdssal szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy az 52315 hrsz-ri dnkorm6nyzati
nrlajdon0 helyi kdzutat B6di Mriria Magdolga utc6nak nevezziik el.
A kipvisel6lestiilet 6 igen szarazattal egyetirt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l7 512022. (IX.29.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata an6l dcintdtt, hogy az 52315 hrsz-i Onkormrinyzati
tulajdonrlban levri utat B6di Maria Magdolna utc6nak nevezi el.
A k6pvisel6-testiilet felk6ri a jegyzot az utcandv ingatlan-nyilvrintart6si bejegyeztetdsre,
valamint a lakcimnyilvrintart6sban val6 rdgzitdsre, valamint az ingatlantulajdonosok
6rtesitds6re.

Hatarid6: azonnal
Felel6s: Osvrith 6rs polgrirmester

Bencze Eva jegyz6
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8.) Ktizviligitris korszeriisit6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(irdsos el6terjesztds a jegE6kdnyv mell6Hetdt kdpezi.)

Osvrith 6rs polsdrmester
A pdnzngy bizotts6gi iil6sen ismertettem, hogy milyen gazdas6gi helyzetbe kertilt az
6nkorm6nyzat, 6s milyen mdrt6kben fog v6ltozni az energia iira.
A k6zvil6gitds kdlts6ge 280 000 Ft havi dijr6l 400 000 Ft-ra emelkedik, ez a kdzeljciv6ben 1,6
milli6 forintra is tehet6 a kdvetkez6 id6szakban, ds a rendszerhas zniiati diiat ezen feliil kell
fizetni. Alapell6tiisr6l van sz6, meg kell tartani, ennek viszont el6g srilyos anyagi vonzata van.
A napirendi pontot szintdn trirgyalta a plrzijgyi bizotts69. Felk6rem a bizotts6g elndkdt,
ismertesse j avaslatukat.

Dr Gyurika Istvin Gibor P6nziisyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsie elniike
A pdnztigyi bizottsiig elfogadiisra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testtilet
fele, a megl6vb 237 db kdzvil6giuisi l6mpatest LED technol6gi6jri korszenisit6sdre
kdzbeszerz6si eljrirris kiirrisrlt.

Osvrith 6rs polsirmester
Aztjavaslom a kdpvisel6-testiilet fele, hogy fogadjuk el a p6nziigyi bizottsilg javaslatdt.
Van-e kdrd6s, hozzirszolis? Amennyiben nincs, kdrem kdzfeltardssal sza\azzon, aki ezzel a
javaslattal egyetdrt.
A kdpvisel6+estiilet 6 igen szavazattal egtetirt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 612022. (IX.29.) LKt. hat{rozata

Lit6r Kiizs6g OnkormrinyzatriLnak kdpviseki-testiilete an6l drintdtt, hogy kdzvil6gitrls
korszertisit6se t6rgy6ban a megldv<i 237 db konll{gitesi l6mpatest LED techlol6gi6jf
korszenisit6s6re kdzbeszerzdsi eljar6st kezdemdnyez.

A K6pvisel6{estiilet megbizza a

megt6tel6vel.
polgirmestert a sztiksdges intdzked6sek

Feleltis: Osv6th 6rs polgdrmester
Hat6rid6: azonnal

9.) Szoci6lis c6lti tiizifarendelet elfogadrisa
El6ad6: Bencze Eva jegtzd
(irdsos el1terjesztds a j e gtz6kdnyv nellikletdt kepezi.)

Osvrith Ors polg6mester
A korrlbbi 6vek gyakorlatdnak megfelel6en az iddn is prily6ztunk szociiilis c6hi ttizifdLra. A
benyfjtott pelyezatunk t6mogatott. 57 erdei m3 trizifa t6mogatasban rdszesiilttiLnk. Sziiksdges a

termdszetben nytjtott szoci6lis cdhi trizifa t6mogatiis jogosults:igi feltdtelei16l s2616 rendelet
elfogad6sa, melyr<il az el6terjeszt6st minden kdpvisel6 megkapta. K6rem, k6zfeltartiissal
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szavazzon, aki egyetdrt a termdszetben nyrijtott szociiilis cdlt tiizifa tdmogat6s jogosultsiigi
feltdteleir6l sz616 rendelet elfogadrisrival.
A kipviselS-testiilet 6 igen szavazoltol eg/el6rt.

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 12022.(X.3.) tinkormdnyzati rendelete a term6szetben nyrijtott

szociilis c6[i tiizifa timogatds jogosultsdgi felt6teleir6l

(rendelet a jegtzdkbnyv mellikletit kipezi.)

10.) Sportiiryek
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(irdsos elSterjesztds a jegtz1kdnyv melldkletdt kdpezi.)

Osv6th Ors pols6rmester
A napirendi pontot az Oktatiisi, Kultur6lis 6s Sport bizotts6g t6rgyalta, felkdrem a bizottsrig
elniik6t, ismertesse javaslatukat.

Hewessv-Tak6cs Edit Oktatdsi Kultur{lis 6s Soort Bizottsis Elntike
A bizottsrig megtirgyalta az Sportiigyek tdrgyri napirendi pontot, 6s javaslata, hogy a 3 810 Ft
bdrleti dijat 7 000 Ft 6radijra emeljiik meg, toviibb6 javasolja a Litdri Sport Egyesiilettel
jelenleg fennill6 egyiittrnilkdd6si meg6llapod6s megsziintetdsdt 6s rij egyiittmrikdd6si
megrillapodtis al6irfls6t ap6lyagondnoki feladatok elliitrisiira vonatkoz6an.

Osvdth Ors Dolg6rmester
A napirendi pontot trfugyalta a pdnziigyi bizottsiig. Felkdrem a bizotts6g eln6kdt, ismertesse
j avaslatukat.

Dr Gvurika Istv{n Gdbor P6nziisvi Gazdasd si 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6g elndke
A Pdnziigyi, Gazdasiryi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja a f,ele, a Litdri
mtifiives futballp6lya bdrleti dij6nak brutt6 7 000 FV6ra dsszegre trirt6n6 emel6s6t.
Toviibb6 javasolta, a Litdri Sport Egyestilettel jelenleg fennrill6 egyiittmiik<ld6si megiillapod6s
megsziintetdsdt 6s rij egyiittmiikciddsi megrillapod6s aliir6siit a piilyagondnoki feladatok
ell6tisrira vonatkoz6an, akkdnt, hogy az rij egyestileti vezet<is6g joger6s bejegyz6s6t
(2022.06.22.) kdvet6en 2022.07 .Ol-J€titl az igazoltan elvdgzett feladatell6tris
ellentdtelez6sek6nt a b6rbeadiis bevdteleib6l az dnkormiinyzatn6l jelentkez6 ds felmeriil6
kdlts6gek levon6sa - mint p6ldriut a vildgitds k6lts6ge, - utin megmarad6 dsszeget adja ii a
sportegyesiiletnek az 6nkorm6nyzat.

Osvdth 6rs Dols6rmester
Van-e kdrdds, hozzdsz6lirs? Amernyiben nincs, k6rem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a miifiives
futballp6lya b6rleti dijdnak brutt6 7 000 Ft/6ra dsszegre t6rt6n6 emel6s6vel egyetdrt.
A kdpvise16lestiilet 6 igen szoyozottal eg)etirt.
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Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
177 12022. (IX.29.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzatrinak kdpvisel<itestiilete arr6l hatbrozoll,. hogy Lit6ri
mtifiives futballprilya b6rteti dijrinak brutt6 7 000 Ft/6ra <isszegre emeli. Az rij dijszab6st
2022. okt6ber 10. napj6t6l ldpteti hatiilyba.
A K6pvisel6+estiilet megbizza a polgiirmestert a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldvel.

Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester
Hatirido: azonnal

Osvrith Ors polsf rmester
Kdrem k6zfeltartAssal szavazzon, aki a Lit6ri Sportegyesi.ilettel fenn6ll6 egyiittmtikcid6si
meg6llapodiis m6dositiis6val a p1nzngyi bizottsiig javaslata alapj rin egyetdrt.
A kdpviselSlestiilet 6 igen szoyozattal eg)efurt.

Lit6r Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiitet6nek
l7 812022. (IX.29.) LKt. hatirozata

Felel<is: Osv6th 6rs polgirmester
Hatarid<i: azonnal

I l.) Alapitveiny trimogat{sa
El5ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(Szdbe I i el6te rie sztds)

Osvrith Ors polq6rmester
Megkdmdm az Oktat6si, KulturAlis 6s Sport bizotts5g elnd,k asszony6t, ismertesse a napirendi
ponthoz val6 javaslatiit.

Hegvessy-Takf cs Edit Oktatdsi. Kulturf lis 6s Sport Bizottsris Elniike
T6jdkoztatom a megjelenteket, hogy a Csivitelo Ovoda int6zm6ny vezet6j6nek szerepelt miir a
p|ly{zalihan, ds az els6 dsszevont sziil6i 6rtekezleten, amelyen bemutatkozott, ott elhangzott,
hogy szeretne az intdzm€.ny szbmira egy alapitvrinyt l6trehozni. A mai gazdasrigi helyzetben
egy alapitviiny l6tfontossrigri egy intdzmdnyben, legyen sz6 oktat6si, kulturiilis vagy neveldsi
int6zm6nyr6[. Az egy olyan forrris lehet6s6g, ahova a sziil6k adott esetben akin az ad6jtrk I Y.-
6t, de akrir m6s adomiinlt utalhatnak. Ennek az alapitviiny l6kehoz6sa nem ingyenes. Besz6ltem
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Lit6r Kifzsdg Onkormiinyzat6nak k6pvisel6-testiilete arr6l hat6rozott. hogy a Litdri Sport
Egyesiilettel jelenleg fennrill6 egyiittmrikdddsi meg6llapodrist megsziinteti ds rij
egyiittmiikdd6si meg5llapod6s al|irisht kezdem6nyezi a p6lyagondnoki feladatok
elldtdsiira vonatkoz6an, akkdnt, hogy az rij egyesiileti vezet6sdg joger6s bejegyz6s6t
(2022.06.22.) kdvet<ien 2022.07 .ll-Jerol az igazoltan elv6gzett feladatelletAs
ellent6telezdsek6nt a b6rbead6s bev6teleib6l az rinkormiinyzatn6l jelentkez6 ds felmertiki
ktiltsdgek levonrisa - mint p6ldriul a vil6gitris kiiltsdge, - ut6n megmarad6 risszeget adja 6t
a sportegyesiiletnek az cinkormiinyzat.
A Kdpvisel6-testtilet megbizza a polg6rmestert a szti,ks6ges int6zkeddsek
megtdtel6vel.



Hesl'essy-Tak6cs Edit Oktat6si, Kulturdlis 6s Sport Bizottsris Elniike
En megbeszdlndm az 6voda vezet6vel, de nem gondolom, hogy ebben nekiink a toviibbiakban
rdszt kellene venni.

Dr Gvurika Istvrin Gribor P6nziisvi Gazdasi gi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts{s elntike
Ez az 6n v6lemdnyem is. Ttlmogassuk az alapitviu:ly elindul6srit.

Osvdth 6rs polqdrmester
Akkor a k6pvisel6-testtilet rigy gondolja, hogy a tartaldk terh6re trilrnogatj a az alapiwiny
elindul6s6t 100000 Ft tisszeggel. Van-e kdrdds, hozzirsz6lAs? Amennyiben nincs kdrem
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a t6mogat6ssal egyet6rt.
A kepvisel6lestiilel 6 igen szavazatlal eg/eftrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
179 /12022. (IX.29.) LKt. hatrirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzatiinak kdpviselti-testiilete arr6l ddntdtt, hogy a Lit6ri Csivitelti
Ovoda 6s B6lcs6de alapitvrinyinak elinduldsiihoz 100 000 Ft Osszeget biztosit a tartaldk
terhdre.
A Kdpvisel6-teslilet megbizza a polgdrmestert a sztiks6ges intdzkeddsek megtdtel6vel.

Felel6s: Osv6th 6rs polgirmester
Hatdrido: azonnal

Osvdth 6rs oolsf rmester
van -e kdrdds, hozzasz6lits? Amennyiben nincs, a kdpvisel6-testtilet iildsdt 19:24 6rakor
bez6rom.

2,-' a
Osvrith €r5'
polgrirmester

bet,.,.^ "-\
Bencze Eva

jegyzo

6A'/-*'
Jegyz6k6nyv hitelesir6k :

Frank Csaba
kdpvisel<i

Dr bor
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Radovitsn6 Homyrik Marianna int6zm6nyvezetSvel, aki egy el6zetes kutates alapj6n adott
informdci6t arra, hogy 100 000 Ft alapit6 t6k6re lenne sziiks6gtik, illetve a kdnyvekinek 10 000
Ft lenne a havi dija. Ene k6rem a kdpvisel<i tarsakat, hogy tdmogassuk az alapitviiLny l6trejtjtt6t.
En az alapitds tdmogatrisiit szeretndm a kdpvisel<i-testtilett6l kdmi. majd onnant6l kezdve a
befolyt 6sszegb6l a krinyvel6 rendezdse nem a mi dolgrurk.

Osvdth 6rs polsirmester
Amennyiben az alapifiiny elinditris6t tAmogatjuk a tartaldk terh6re, akkor k6rem ezt most itt
6tgondolni. A mdsik kdrddsem, hogy az dnkormenyzat szeretne ebben rdszt venni, vagy csak
az alapitassal?
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