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Litér Község Önkormányzata áldott húsvéti ünnepeket
kíván a község minden lakójának!

Továbbra is szükség lesz az ifjúság elszántságára!
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön Litér
Község Önkormányzata hagyományosan
lerótta tiszteletét a 48-as emlékműnél. Ünnepi
beszédet Varga Mihály, a község polgármestere mondott. Idézünk gondolataiból:
„Március 15-ét a mag yarság minden évben
megünnepli, megemlékezik az egyik legnagyobb
történelmi eseményére. A
forradalmi eszmék szerzői
a márciusi ifjak voltak,
akik hittek abban, hogy a
magyaroknak joguk van a
nemzeti függetlenséghez,

az önállósághoz, a szabadsághoz, szuverenitáshoz.
Ezek ma is aktuális elvárások. Az ifjúság megmutatta
1848-ban erejét, történelmi
léptékkel nézve is elvitathatatlan érdemeik és eredményeik születtek.
Tisztelt Ünneplők! A fiatalok elszántságára és a

fia
talok tenni akarására
továbbra is szükség lesz,
nyilvánvalóan nem forradalmi eszközökkel. Tanulnunk kell elődeinktől! Elszántságot, elhivatottságot, és tanulnunk kell a
múlt buktatóiból is. Meg
győződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek
a sok nehézség ellenére is
stabil a jövője és a megélhetése. Érdemes hazánkban
élni, dolgozni és családot
alapítani!”
Az ünnepi műsorban
közreműködtek a Csivitelő
Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai, Márta Attila
verssel, Franczia Dániel
handpanen. A megemlékezést követően indult a Nemzetőr Emléktúra, amelyet a
forradalom és szabadságharc és az egykori Litéri
Nemzetőr Kapitányság emlékére szervezett Litér
Község Települési Értéktár
Bizottsága. A résztvevők a
kéktúra útvonalán haladtak. Szép számban csatlakoztak a menethez Királyszentistvánon is, ahol a pihenőnél harmonikás várta

Magyarország Kiváló Művésze-díj Pitti Katalinnak
A magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas
szintű, igényes teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült Pitti
Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes
művész.
Gratulálunk a magas
rangú díjhoz! A művésznő
sokat tartózkodik községünkben, Litéren. Következő lapunkban terveink
szerint egy hosszabb interjút készítünk vele.

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes átveszi a március
15-e alkalmából odaítélt Magyarország Kiváló Művésze kitüntetést Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a Pesti Vigadóban 2022. március 11-én

a menetet, katonadalokat
énekeltek közösen a résztvevők. Sólyba vezetett aztán az emlékmenet egyre
sokasodó létszámmal,
majd továbbhaladtak a sólyi szőlőhegyre. Az érintett
településeken meleg teával, borral, zsíros kenyérrel, sajttal, sonkával fogadták az emléktúra résztvevőit, a szőlőhegyen pedig a

„Nyitott pincék” program
keretében a helyi gazdák
borkóstolóval várták a túrázókat. A Nemzetőr Emléktúra jó alkalmat biztosított arra, hogy a szomszédos, közös múlttal rendelkező településeken élők ismét barátságukról és ös�szetartozásukról tegyenek
bizonyságot.
n GYHM


AJÁNLÓ

A mi Pajtánk: „KULTKERT”!
Litér Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Veszprém–Balaton 2023 EKF projekt
keretében meghirdetett
Pajta Programra.
A nyertes pályázat
(OC-PJT/3-2022-280) a
„KultKert” – új közösségi
színtér Litéren nevet viseli. Az elnyert támogatási összeg: 8 933 000 Ft.
Terveink szerint az
Ertl Pálné Művelődési
Ház és Könyvtár hátsó
udvarán szeretnénk –

önerő biztosításával – kialakítani egy kulturális
kerthelyiséget a jelenleg
omladozó burkolatú terasz és lépcső felújításával, teraszfedés kialakításával. Emellett számos
program is megvalósul,
amely közösségünk javát
szolgálja – tájékoztatott
Lugossy Zsuzsanna
művelődésszervező.
A programmal kapcsolatos tájékoztatónkat folytatjuk az 5. oldalon.

fejlesztések

Stabil az önkormányzat
idei évi költségvetése
Litér Község Önkormányzata elfogadta
a költségvetési rendeletet (1/2022. (II.8)).
A képviselő-testület az önkormányzat
2022. évi kiadási és bevételi főösszegét
933 514 039 Ft-ban állapította meg.
ség vetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 110 614 672 Ft-ban
hagyta jóvá. Ebből általános tartalék 51 765 383
Ft; általános tartalék a
tulajdonközösségre vonatkozóan 30 721 365 Ft;
míg az ivóvíztartalék:
3 028 052 Ft; református
iskola céltarta lék ra
25 099 872 Ft-ot különítettek el.
A rendelet részletesen
megtekinthető: www.liter.hu.


n GYHM

A Magyar Falu program
keretében benyújtott 6 db
támogatási kérelem mellett az önkormányzat több
olyan 2020–2021-ben megítélt támogatással rendelkezik, amelyek fizikai befejezése az idei évben
szükséges. Önkormányzatunk árajánlatokat kért
négy pályázati támogatással rendelkező és két

saját forrásból megvalósítandó fejlesztés megvalósítására.
Az óvodai játszóudvar
fejlesztésére közel 5 millió
Ft támogatást nyertünk el
– tájékoztatott Varga Mihály polgármester. A legjobb ajánlatot tevő kivitelező ajánlatát elfogadtuk,
ez azt jelenti, hogy a munkák hamarosan elkezdőd-

Litéri Hírmondó
IDŐSZAKOS KIADVÁNY

hirdetés
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Régóta várt jó hír:

Megújul az ivóvízhálózat Litéren
Tisztelt Litéri Lakosok!
Nagy örömömre
szolgál, hogy tájékoztathatom a lakosságot
az ivóvízrendszerünk
felújításáról.
Mint azt valamennyien
tapasztaljuk, Litéren évek
óta egyre fokozódó problémát jelent az elavult azbeszt ivóvízhálózat. Ennek
kiváltására, a litéri ivóvízrendszer felújítására nyújt
lehetőséget az a kormánytámogatás, amely „Litér
községen meg valósuló
kommunális víziközmű-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése” tárgyában született. A kormány
610/2021. (XI. 5.) kormányrendelete a Litér községben meg valósuló fejlesztést nemzetgazdaság i
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Ebben az évben is folytatom a jó kapcsolatok ápolá-

sát a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával. Folyamatosan tájékozódom az
ügyünk haladásáról. Jelenleg a közbeszerzés lezárult, tehát a kivitelező kiválasztása folyamatban van.
A napokban beszéltem Gulyás Gergely miniszterrel,
aki azt a megnyugtató választ adta kérdésemre,
hogy nyomon követi a litéri
beruházás menetét. Tehát
megérte a sok fáradozás,
utánajárás. Gyakran Kontrát Károllyal, országgyűlé-

si képviselőnkkel jártuk a
hivatalokat, minisztériumokat, mire most már elmondhatjuk, a vízkérdés
célba fog érni, a kivitelező
kiválasztása után a munka
hamarosan megkezdődhet.
Nagyon várjuk az első kapavágást! Köszönettel tartozom mindenkinek, aki
segítette ezt a munkát, főként magyar kormányunknak, Kontrát Károly képviselő úrnak.
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

Sokoldalú fejlesztések várhatóak 2022-ben is
A költségvetés megvitatása keretében tárgyaltak a képviselők az idei évben megvalósítandó beruházásokról, fejlesztésekről. Ezt
foglalta össze a Hírmondónak Varga Mihály
polgármester.
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hetnek. Ugyancsak elfogadták a képviselők az
Eperfa utcai temető kerítésének megépítésére tett
ajánlatot, ez esetben a Magyar Falu programban elnyert közel 5 millió Ft-os
támogatást jelentős önerővel kiegészítjük, és így valósul meg a kerítés.
Elutasította a képviselő-testület azonban a
Templom utcai járda felújítására tett ajánlatokat,
ugyanis a pályázati támogatáshoz képest jelentősen magasabb árkalkulálás történt az ajánlattevők részéről. A beruházás
természetesen nincs el-

vetve, de újabb ajánlatokat várnak – emelte ki a
község polgármestere,
hozzátéve, hogy tudomása
van arról, a falubeliek várják a járdafelújítást.
Hasonló a helyzet a művelődési ház teraszának
felújításával kapcsolatban. Az Európa kulturális
fővárosa projekt keretében nyújtott támogatáshoz képest magas a beruházás költsége, így e tekintetben is újabb ajánlatokra lesz szükség.
Két önerős beruházást
is vállal az önkormányzat
2022-ben. Az iskola politechnikai épület tetőszi-

getelésére elkülönítettek
közel 4,5 millió Ft-ot, a kivitelező ajánlatát el is fogadták. A tervek szerint
készíttetnek a Közparkban lévő kemencére védőtetőt, fedést. Ennek vonatkozásában is új ajánlatot
kérnek egy helyi vállalkozástól.
A vállalt beruházásokkal kapcsolatban tehát folyamatosan történik az új
ajánlatok bekérése, az elfogadott költség vetésekkel pedig hamarosan indulnak a munkálatok –
emelte ki Varga Mihály
polgármester.


n GYŐRFI H. MARIANNA
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Varga Mihály polgármester tájékoztatása
szerint az idei költségvetés áttekinthető, érthető,
a szakemberek gondos
előkészítő munkáját dicséri. Ennek is köszönhetően a képviselők egyhangúlag fogadták el, ellenszavazat nélkül.
A község gazdálkodása stabil, megnyugtató
módon alakulnak a számok, a gazdálkodás jó –
hangsúlyozta Varga Mihály. A képviselő-testület
az önkormányzat költ-
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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kultúra
Kiváló átlaggal teljesítették a diákok az első félévet „KultKert” – új közösségi színtér Litéren
4

iskolai hírek

A Litéri Református Általános Iskolába 227
tanuló jár. Annyi, mint korábban még soha.
S nemcsak a létszámadatok alakulnak jól,
hanem a tanulmányi eredmények is. Erről is
beszélgettünk Gyenes Viktor igazgatóval, értékelve az első félévet.
A tanév első időszakát
záró nevelőtestületi értekezletre pontos kimutatások készültek – kezdi az
összegzést az intézmény
igazgatója, ez most jó alapot ad az értékeléshez. Örvendetes, hogy mindössze
két tanuló van, akinek a
félévi átlaga 2,5–3 között
alakult, mindenki másnak
ennél jobb, a diákok többségének 4–4,5 között van
az eredménye. Ebből következően az iskolai átlag: 4,3.
Kimagasló az eredménye a
3. osztálynak (4,78), felső
tagozaton pedig az 5. osztálynak (4,51). Az első félévben 13 tantárgyból 83
tantárgyi dicséretet kaptak a diákok. Mivel magyarázható a sok jó eredmény?

Gyenes Viktor igazgató
egyértelműen azt vallja, ez
annak az eredménye, hogy
egységessé tették az iskolában a tanulói értékelési
rendszert, amelyet együtt
dolgoztak ki a pedagógusok, és következetesen alkalmazzák. Az idei mutatók már valid eredményeket hordoznak.
Idén félévkor 4 olyan
diák volt mindössze – 7. és
8. osztályos tanulók –,
akiknek elégtelen szerepel
a félévi bizonyítványban,
különböző tantárgyakból.
Ez a szám nem magas, köszönhetően annak, hogy
nagy erőfeszítéseket tesznek az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében, amelynek egyik alapja

a mentorprogram elindítása volt. Nem magas a hiányzások száma sem, 1 diákra vetítve átlagosan 5
tanítási nap/félév.
Az iskolában alkalmazzák az igazgató által megalkotott, majd közösen tesztelt Komplex Humánerőforrás-fejlesztési Programot
(KHP). Ennek is köszönhetően 2017 óta 15 eredményes pedagógus II., továbbá
3 mesterpedagógus minősítés valósult meg. Az utóbbi
években 8 új szakvizsgát, 4
egyetemi diplomát és 2 új
szakképesítést szereztek a
pedagógusok. Büszke arra
is az igazgató, hogy együttműködő partnerei a Veszprémi Érseki Főiskolának.
Több olyan képzést is indít
a főiskola, amelyben a kollégák szakalapítóként vagy
szakvezetőként, oktatóként
vesznek részt – hangsúlyozza. Évek óta fogadnak
hallgatókat különböző
egyetemekről, ebben a félévben is 4 gyakornok tölti
Litéren a tanulmányi idejét.

72 tanuló vesz részt helyben, 6 tanszakon a művészeti oktatásban, ez is sokkal magasabb arány a korábbi évekkel összehasonlítva.
A programokról is részletesen tájékoztatott az igazgató: ismét támogatást
nyertek a Határtalanul
programban, tehát a 7. osztályosok feledhetetlen erdélyi kiránduláson vehetnek
részt májusban. Csatlakoztak a Lázár Ervin programhoz is, nagy érdeklődéssel
élnek a lehetőséggel. Második alkalommal nyerték el
az Ökoiskola címet, tovább
haladnak tehát a megkezdett úton. Rendszeresen
prevenciós előadások zajlanak az Iskolarendőr program keretében, és a szakmai továbbképzések is folyamatosan meg valósulnak. Minden évben működik az Erdei iskola program, rendszeres látogatói a
gyerekek a veszprémi Öveges Labornak. Már szervezik a nyári táborokat, lesz
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Tájékoztatás
a beíratásról:
A Litéri Református
Általános Iskolába a
leendő első osztályosok beíratására 2022.
április 14-én és 15-én
kerül sor.
erdei és kerékpáros vándortábor is. Ezeken kívül
digitális mérésekben, ún.
Pilot programban is rendszeresen részt vesz az iskola, és nem utolsósorban
nagy hangsúlyt fektetnek
az első osztályosok komplex bemeneti mérésére.
A következő tanévben a
tervek szerint egy első osztály indul majd, szemben
az idei két osztállyal. Ennek oka elsősorban a helyhiány, a tanteremhiány,
mert a lelkes pedagógusokon nem múlna – zárta gondolatait Gyenes Viktor
igazgató.
n GYŐRFI H. MARIANNA


Köszönet az adományokért
Lezárult a Magyar Református Szeretetszolgálattal közös gyűjtőakciónk a kárpátaljaiak
és a háború elől oda vagy hazánkba menekülők számára.

Ennek keretében 2064
kilogrammnyi élelmiszert
és tisztálkodási cikket
gyűjtöttünk, válogattunk,
dobozoltunk és szállítottunk el az alsóörsi központba, ahonnan 6 tonna indult
el a Református Szeretetszolgálat szervezésében a
határra. 300 000 Ft készpénzadomány is érkezett,
amelyet befizettem a Magyar Református Szeretetszolgálat Nemzeti Összefogás számlájára.
adományozónak, akik hoz- val és köszönettel tartoEzúton szeretném hálá- zájárultak bármilyen for- zunk azoknak, akik segísan megköszönni minden mában a gyűjtéshez! Hálá- tettek a válogatásban, a
szállításban, az adománygyűjtés bármely szakaszában! Külön öröm számomra, hogy ebben a helyzetben teljes volt az összefogás Litéren, és az önkormányzat, a civil szervezetek is minden segítséget,
támogatást megadtak!
Összefogás nélkül mindez
nem sikerülhetett volna!
Áldás, Békesség!
n GYENES VIKTOR IGAZGATÓ
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Folytatás az 1. oldalról.
Arra koncentrálunk,
hogy színvonalas és új tartalommal töltsük meg a
helyi és környékbeli igényekre reagálva a kialakuló KultKertet. Egy 6×5
méteres színpadi tér alakulna ki fedéssel, előtte
pedig egy 40–50 fő befogadására alkalmas – babzsákfoteles, pihenőszékes
vag y akár függőág yas,
lampionos – nézőtér áll jelenleg is rendelkezésre. A
fedett terasz kisebb elő
adások, klubkoncertek,
beszélgetések megtartására lesz alkalmas, a hag yományos kulturális
programok mellett, de
megjelennek új kezdeményezések is.
Az EKF2023 Pajta Program projektben a gyermekbarát és fenntarthatósági célok elérésére törekszünk.
A rendezvények látogatása erősíti a településhez
való kötődést, ugyanakkor ezek az események
adott esetben túlmutathatnak a település határain
és a környező településeken élőket vagy ide látogatókat is megszólíthatják.
A Pajta Program lehetőséget ad, hogy a meglévő
kulturális kapacitásunkat
fejleszteni tudjuk. Helyi
kultúrafogyasztás élénkítése/fellendítése és színesebbé tétele a cél. A megvalósuló KultKert új kulturális színtér kialakítás az
Ertl Pálné Művelődési Ház
és Könyvtár hátsó udvarán, alátámasztja a kulturális főváros 2023. évében
is megrendezendő programokat Litéren.
n LUGOSSY ZSUZSA
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

LITÉR
2023

VEB 2023 Európa
Kulturális fővárosa

Tervezett programok:
„ÖrömART – Az öröm nem
árt!” – workshop
Négy alkalomból álló élményfestés és képzőművészeti workshop Réthy Zita vezetésével, jókedvű, kötetlen
foglalkozások keretében.

zenélésre is sor kerül. Az elsődleges
célunk,
hogy
együtt, közösségben zenélve
jól érezzük magunkat, és
ezen túl fejlődjön a résztvevők ritmusérzéke a darbuka
játéktechnikák tanításával.

„Örömdobolás – közelkeleti ritmusworkshop
Franczia Danival”
A foglalkozások heti rendszerességgel szerdánként (Dobszerda) lesznek 8 alkalommal
a művelődési házban. A ritmusok gyakorlásán túl öröm-

„Művészeti estek –
klubkoncertek”
Világzenei és klubkoncertek a
KultKertben, nyáron és ősszel,
két alkalommal.

ber 23-án. Interaktív, gyermekeknek szóló színházi-
mesejáték és a Dvorák-Patka Színház „Egypercesek”
című pantomimelőadása.

„5 órai pálinka”
Litér-emlékévhez kapcsolódó, helytörténeti előadások, beszélgetés Litérről,
Fekete Tamás helybéli történész előadásában, két alkalommal, áprilisban és júni„Interaktív színházi estek” usban, településünk 940
Május végén és szeptem- éves tiszteletére.

„Népmese napja –
A mesék bennünk élnek
tovább” – Aki nem hiszi,
járjon utána!
Szeptember 30. napja Benedek Elek születésnapja. Hagyományos, mesenapi programsorozat gyerekeknek és
felnőtteknek a Litéri Mesetúrával, szeptember 30-án és
október 1-jén. Egy alkalommal meseterápia vagy pszichológus előadása a mesék
fontosságáról, másik alkalommal mesemondó mesél,
majd mesetúra.
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Tisztelt litéri lakosok!
Mindannyiunk nagy örömére ismét beköszönt
a tavasz. A jó idő egyre jobban kicsalogat
bennünket a kertünkbe, udvarunkba. Elérkezik a tavaszi nagytakarítás ideje, virágosítunk,
füvesítünk, eltüntetjük a tél nyomait.
A munkálatok során sokan az avar égetése mellett
döntenek. Fontosnak tartom megemlíteni, hog y
megváltozott a kerti avar
égetésére vonatkozó szabályozás is, az alábbiak
szerint: Tilos az égetés erősen párás, ködös időben és
erős szél esetén. Kerti hulladékot szeptember 1. és
április 30. között, szélcsendes időben hétfőtől szombatig 17.00–20.00 óra között
lehet égetni. A település
teljes közigazgatási területén vasárnap és ünnepnap
tilos a kerti hulladék égetése. Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási,
kulturális és sportintézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje
alatt, valamint az egyházi
és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények
ideje alatt.
Ismét felhívom a figyelmet arra, ahhoz, hogy min-

denki számára élhető legyen településünk, fontos
lenne ügyelni arra, hogy ne
hétvégén, vasárnap végezzük el azokat a munkálatokat, amelyek nagy hanghatással járnak, így nem adnak lehetőséget a pihenésre vág yóknak. Nyilván
vannak olyan esetek, amelyek nem tűrnek halasztást, de a soron következő
fűnyírást, favágást, motoros permetezést lehet, hogy
esetlegesen el lehetne halasztani hétköznap délutánra.
A tavaszi időszaktól számítva megindulnak a hivatal felé a bejelentések, intézkedést kérnek a lakók a
szomszédjuk által elhanyagolt ingatlan rendbetételére vonatkozóan. Az allergiával küzdők mindennapjait
nagyon megkeserítik az
allergén gyomokkal fertőzött területek, továbbá
azok életét is megnehezítik, akik időt és energiát
nem kímélve kertészkedni

szeretnének, de a szomszédból átnyúló gyomnövények mindezt megnehezítik. Fontos lenne az útra,
esetlegesen járdára kihajló
bokrok, fák megmetszése,
folyamatos ápolása. A település több helyén az elburjánzott fák, bokrok megnehezítik a közlekedést, hiszen beláthatatlanná válnak az útkereszteződések.
A csapadékvíz elvezetése is gondot okozhat, ezért
szükséges, hogy az árkok,
átereszek folyamatosan
tisztítva legyenek.
Bár életünkben eg yre
nagyobb szerepet és figyelmet kap a környezetvédelem, környezettudatosság,
mégis szinte naponta találkozunk hiányoságokkal
ezen a téren. Az idei évben
ismét illegális hulladék elhelyezésére került sor önkormányzati területen,
melynek felszámolása költséges volt. Szomorúsággal
tölt el, hogy bár minden
háztartás rendelkezik
kommunális hulladék és
szelektív (papír, fém és
műanyag) hulladékgyűjtő
edényzettel, mégis, ha
meg vizsgáljuk környezetünket, azt láthatjuk, hogy
az erdők alja, útszéli árkok
felhag yott hulladékkal

vannak tele. Minden háztartás rendelkezik zöldhulladék begyűjtésére szolgáló matricával is, továbbá
lehetőség van gyűjtőponton
az üveghulladék gyűjtésére is. Minden évben, előre
egyeztetett időpont alapján
a szolgáltató háztól menő
lomtalanítást végez, továbbá évente egy alkalommal
megszervezzük az elektronikai hulladékgyűjtést, de
úgy tűnik, ez mégsem elég
arra, hogy mindenkiben tudatosuljon a hulladék megfelelő gyűjtése, kezelése.
Nagyon sok múlik rajtunk,
hiszen amikor kirakják az
autókból a szemeteszsákokat az utak mellé, árkokba,
erdők aljába, óhatatlanul is
szemtanúkká válhatunk.
Fontos lenne, ha valaki
ilyet észlel, ne maradjon
csak szemlélő, hanem hívja
fel a szemetelő figyelmét
arra, hogy ezzel szabálysértést követ el.
Évente több alkalommal
hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a gépjárművekkel ne az út szélén parkoljanak, hanem használják az
udvart, gépkocsibeállókat.
Mind ez idáig sajnálattal
tapasztaltam, hogy nem
történt számottevő változás. Gyakori, hogy egy ház-
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tartásban akár 2–3 gépjármű is található, amelyek
folyamatosan az út szélén
parkolnak, ezzel megnehezítik az amúgy is keskeny
utcákon való közlekedést,
megnövelve ezáltal a balesetveszélyt.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ismét megemelkedett településünkön a kóbor ebek száma. Településünkön szerződés alapján
az Ultimátum Állatvédelmi
Alapítvány végzi el az ebrendészeti feladatokat.
Amennyiben valaki kóbor
ebet lát, bejelentését az
alábbi elérhetőségek egyikén teheti meg: Telefon:
70/411-2265, e-mail cím:
info@ultimatum-allatvedelem.hu.
Önkormányzatunk nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind
azoknak a lakosoknak,
akik ingatlanukat folyamatosan, jó gazda módjára
karbantartják, és gondozzák. Ahhoz, hogy településünk továbbra is élhető és
szerethető legyen az itt élők
számára, fontos az együtt
gondolkodás, tenni akarás.
Ehhez kérem mindannyiuk
segítségét, támogatását.
Litér, 2022. március 7.
n BENCZE ÉVA JEGYZŐ

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási
eljárásokkal kapcsolatban az alábbi közleményt adom ki:
A szavazóhelyiségben szavazni 2022. április 3-án 6.00-tól 19.00 óráig lehet.
Szavazókörök Litéren:
Községháza – Litér, Álmos u. 37.
Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár – Litér, Ond u. 1.
Mindkét szavazókör akadálymentesen megközelíthető.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb
indokra pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése alapján nincs
lehetőség mozgóurna igénylésére.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig.
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig kell megérkeznie.
Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet
nyújtani.
A választással kapcsolatos információk a valasztas.hu honlapon,
illetőleg helyi információk a település hivatalos honlapján, www.
liter.hu/választási közlemények rovatban olvashatók.
Választással kapcsolatos tájékoztatást a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Iroda munkatársai
adnak hivatali munkaidőben.
Bencze Éva, Helyi Választási Iroda vezetője

