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Osvdth 6rs poLsdrmester
Tisztelettel kdszdntdm a k6pvisel6-testiilet tagjait, 6s a meghivottakat. Megallapitom, hogy a
k6pvisel6-testiilet hatarozatkdpes, a megviilasztott 7 kdpvisel6b6l 6 f6 megjelent.
A jegyz6kiinyv vezet6sdre Kov6cs Zsuzsa kdaisztvisel6t, a jegyz6ktinyv hitelesitdsdre Fekete
Tam6s ds Dr Gyurika Iswrin G6bor kdpvisel6 urakat kdrem fel.
A Kiiztis Onkormrinyzati Hivatal 6piilet tet6szerkezet szigetel6sdhez kivitelez6 kivdlasztiisa,
valamint a Templom utcai jri.,rda feltjitdsriLra kivitelez6 kivilasaiisa tdrgyri napirendi pontokat
az Mdw 46. $ (2) bekezdds c.) pontja alapjdn javaslom zi.rt tildsen trirgyalni. A k6pvisel6-
tesflilet ziArt [l6st rendelhet el a vagyon6val val6 rendelkezds esetdn. toviibbri az riltala kiirt
pfllyi.zzal feltdteleinek meghataroz6sak or, a piiyAzat tlrgyaliisakor, ha a nyilvinos tdrgyalds az
onkormrinyzat vagy m6s drintett iizleti 6rdekdt sdrten6.
A nyilvrinos iildsre plusz napirendk6nt k6rem felvenni a 82/2022. (V.26.) LKt. hatrfuozat6nak
m6dosit6s6r6l, 6s igazgat6si sziinet elrendeldsd16l sz616 napirendi pontot.
K6rem kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a ziirt iildsre tett javaslattal egyet6rt.
A kepvisel6+estiilet 6 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
201 n022.(X1.23.) LKt. hat6rozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6+esttilete arr6l dcintdtt, hogy a Kdzds
Onkormrfuryzati Hivatal 6piilet tet<iszerkezet szigetel6s6hez kivitelez<i kivillaszt6sa,
valamint a Templom utcai jiirda fehijitrisara kivitel ezo kiviias4Asa t6rgyri napirendi
pontokat az Mdtv 46. $ (2) bekezd6s c.) pontja alapjdo z6rt iil6sen uirgyalja.
A kdpvisel6-testiilet z6rt iildst rendelhet el a vagyoneval val6 rendelkezds esetdn,

tov6bb6 az riltala kiirt pdlyilzat feltdteleinek meghatrlrozrisakor, a pAlyiual
trirgyal6sakor, ha a nyilv6nos trirgyalis az dnkormrtryzat vagy m6s drintett iizleti
drdekdt s6rten6.

Hatiirid6: azonnal
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Felel6s: Osv6th Ors polgdrmester



Megk6rdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a napirendi ponttokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozz6sz6l6sa 6szrev6tele, javaslata? Amennyiben nincs, kdrem a k6pviselti-testiiletet
kdzfeltartissal, szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt.
A kepvisel6+estiilet 6 igen szavazattal eg)etdrt

NAPIRENDIJAVASLAT

1.) 82t2022.
El6ad6: Bencze

(V.26,) LKt. hatdrozatinak m6dosit{sa, 6s igazgat6si sziinet elrendel6se
Eva jegtz6

Naoirendtirsval6sa

1.) 8212022. (V.26.) LKt. hatirozat6nak mtidositdsa, 6s igazgatdsi sziinet elrendel6se
El6ad6: Bencze Eva jegtzd
(Az irdsos el6terjeszltis a je9z6koil,v melldkletdt kdpezi.)

Bencze liva iesyz6
A kdzszolg6lati tiszwisel6kr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCIX tdw€ny 232. $ (3) bekezddse alapjrin
biaositott lehet6s6ggel 6lve a kdpvisel6-testiilet 2022. mdjus 26-i iildsdn igazgatiisi sz[net
elrendel6sdr6l ddnt6tt. 2022. julius 18-t6l 2022. augusztus 20-ig, illetve 2022. december 21-tol
2022. december 31-ig tart6 id6szakra keriilt elrendeldsre az igazgatisi szinet.

A36912022. (IX.29.) Kormanyrendelet a kormtiny zati igazgatisi szervekndl igazgatiisi sziinetet
rendelt el 2022. december 22-t6l 2023. januir 6. napj6ig. Ez id<i alatt sziinetel az iigyfdlfogadrls,
6s a hat6siigi iigyek int6z6se, ezen id6szak nem szrirnit bele az iigyint6zdsi hat6tid6be.
A Korm6ny a 46012022. (XI.10.) Korm6nyrendelettel lehet6s6get biaosit a k6pvisel6-
testiileteknek is arra, hogy a Rendeletben foglaltak szerint igazgat6si sztinetet rendeljenek el.
Amennyiben a k6pvisel6-testtilet elrendeli az igazgatAsi sztinetet, ahatfuozatot 2022. november
30-ig a helyben szok6sos m6don kdzz6 kell tenni.

Meg kell hatrfuozni azl, hogy mely feladatok azok, amelyek tekintet6ben az igazgatrisi sztnet
ideje alatt sem sztinetel az iigyf6lfogad6s.
Ilyen feladatnak javasoljuk a hal6leset anyakdnyvezdse, hrlzass6gk6t6sre tdrtdn6 bejelentke26s

biztositrisa, valamint a ftild ad6s-vdteli, illetve haszonbdrleti szerz6dds esetdn el6vdteli, illewe
el6haszonb6rleti elfogad6 nyilatkozat t6tele, amennyiben csak az igazgatiisi sziinet ideje alatt
van lehet6s6g a jogszab6ly alapjin a nyilatkozatot megtenni. Ezen feladatok biaositrisa
6rdek6ben a hivatal 2022. december 29-61 8-12 6r6ig, valamint 2023. janu6r 5. 8-12 6rAig tart
iigyeletet.

Osvith 6rs rmester
Van-e valakinek k6rddse, hozzhszil{sa? Amennyiben nincs, kdzfeltartiissal szavazzon, aki a
8212022. (V.26.) Lkt hatltozat m6dositiisrival egyetdrt.
A kipvisel6-testiilet 6 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
202D022. (XI.23.) LKt hatdrozata

Litdr Ktizs6g Onkormdnyzat{nak K6pvisel6-testtilete a Lit6ri Kdzos
Onkormrinyzati Hivataln{l elrendelt igazgatAsi sziinetekr6l sz6l6 8212022. (Y.26.)
LKl. halAtozatfit az ahibbiak szerint m6dositja:
Ttirl6sre keriil az al{bbi szdveg: ,,tdlen: 2022. december 21-tt5l2022. december 3l-
ig"

Felel6s: Bencze Eva jegyzo
Hatiirid6: azonnal

Osvdth Ors lp{rmester
Kdrem k6zfeltartassal szavazzon, aki az igazgat si sztiLnet elrendel6sdvel egyet6rt.
A kipviseld+est let 6 igen szwazattal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
20312022. (XI.23.) LKt hat{rozata

Lit6r K<izsdg 6nkormdnyzatrinak K6pvisel6-testiilete a 46012022. (XI.10.)
Kormrinyrendelet 1. $ (2) bekezddsdben kapott felhatalm azis alapjin igazgatisi
sztinetet rendel el a Lit6ri Kdzds Onkormrinyzati Hivatalban
2022. december 22. - 2023. janurir 6. k6zdtti id<iszakra.
A Kdpvisel6+estiilet hivatala halaszthatatlan kdzfeladatainak folyamatos ds

zavartalan ell6t6sa biaositasa drdekdben 2022. december 29. 6s 2023. januir 5.

napj rin iigyeletet tart.

FelelSs: Bencze Eva jegyzo
Hatririd6: azonnal

A kdpviselti+esflilet tdbb napirendi pontot nem tiirgyalt, a polgrirmester a nyilviinos tildst 18.52
6rakor lezirta.
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