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Qsvrith Ors polq6rmester
Tisztelettel kdszdntdm a kdpvisel6-testtilet tagiait, 6s a meghivottakat. Megiillapitom, hogy a
k6pvise16-testiilet hatarozatkdpes, a megvdlasztott 7 k6pvisel6b6l mindenki megielent.
A jegyz6kdnyv vezetdsdre Kov6cs Zsuzsa kdaisztvisel6t, ajegyz6kdnyv hitelesit6sdre Igrinyi
ZsoltLisd6 6s Dr Gyurika Iswrin G6bor k6pvisel6 urakat kdrem fel.

A Litdr 1426 hrsz -ri tertilet drtdkesit€se, a Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal dptilet tet6szerkezet
szigetel6sdhez ajrinlatok elbirrilisa, valamint a Templom utcai jdrda feltj itisrira bejdtt
ajrinlatokr6l ddnt6s tr{rgyri napirendi pontokat az MdW 46. $ (2) bekezdds c.) pontja alapjrin
javaslom zrlrt iildsen trirgyalni.

Kdrem k6zfeltartrissal szavazzon, aki a ztirt iildsre tett javaslattal egyet6rt.
A kcpviselI+estiilet 7 igen szavazdttal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
18412022.(Xl.ls.) LKt. hatdrozata

Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat K6pvisel<i-testiilete arr6l ddntritt, hogy a Litdr 1426
hrsz -t tertilet 6rtdkesit6se, a Ktizds Onkormdnyzati Hivatal dpiilet tetriszerkezet
szigetel6s6hez ajri.nlatok elbir6l6sa, valamint a Templom utcai jiirda fehijitris6ra
bejdtt ajdnlatok6l ddntds trirgyri napirendi pontokat az M6tv 46. g (2) bekezdds c.)
pontja alapjrin zri,rt iil6sen trirgyalja.

Hattirid<i: azonnal
Felel6s : Osvrith Ors polgiirmester

Megkdrdezem a kdpviselci-testtiletet, hogy a napirendi ponttokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozziisz6liisa 6szrev6tele, javaslata? Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-testtiletet
k6zfeltartiissal, szava?zon, aki a napirendi pontokkal egyet6rt.
A kcprisel6+estiilel 7 igen szavazattal egtetirt
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Napirendi iavaslat:

1. Kormrinyzatifunkci6kfeliilvizsgrilata
El5ad6: Bencze Eva jegtz6

1. Kormdnyzatifunkci6kfeliilvizsgdlata
El6ad6: Bencze Eva jegtz6
(Irdsos eldterjesztds a je g,tzdkinyv melldkletit kipezi)
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(Az {rdsos el terjesztis az iilis alafi a kivetitdn ldthot.i)

Napirendt{rqyal6sa

Bencze liva ieqyz6
Az ir6sos el6tedeszt6st mindenki megkapta. Sztiks6gess6 velt a kormAnyzati funkci6k
feliilvizsg6lat4 pontosit6sa mely az SzmSz 5. mell6klet6t kdpezi. Az Onkorm6nyzat ds szervei
szervezeti-6s miikddisi szab6lyzat m6dositisa sziiksdges.

Osvrlth Ors oolsirmester
Van-e valakinek kdrd6se, hozziszilisa? Amennyiben nincs, k6zfeltartrissal szavazzon, aki a
rendelet m6dositiis6val egyet6rt.
A kepviseld+estiilet 7 igen szavazattal egotdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
1312022. (XI.16.) iinkorminyzati rendelete a

az iinkormdnyzat 6s szervei szervezeti- 6s miikiid6si szabrilyzatdrril szri16
1612014. (X. 21.) tinkormdnyzati rendelet mridosit6s616l

(rendelet jegtzdkdnyv mellikletit kipezi)

A kdpvisel6+estiilet ttibb napirendi pontot nem tiirgyalt, a polgrirmester a nyilvrinos til6st I 8.19
6rakor lezirta.
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