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Bencze Eva jegyzo

Heeyessy-Jak6cs Edit az Oktat6si, Kultur6lis ds Sport Bizotts6g Elniike
Tisztelettel kciszdntdm a bizottsrig tagjait. Megrillapitom, hogy a bizottsrig hatiirozatkdpes, a
megvalasztott tagokb6l mindenki megjelent.
A jegyz6kcinyv vezet6s6re felkdrem Bencze Eva jegyz6 asszonyt.
Megkdrdezem a bizottsig tagjait, a jegyz6k6nyv vezet6sdre, illetve a napirendi pontokkal
kapcsolatosan van-e valakinek hozzisz6l6sa dszrevdtele, javaslata?
Amennyiben nincs, k6rem a bizottsiigot, kdzfeltart6ssal, szavazzoi, aki a napirendi pontokkal
egyetdrt.
A bizotlstig 3 igen szavazattal eg)etirt.

NAPIRENDIJAVASLAT

l.) Csivitetd 6voda 6s Biilcs6de fenntartdsi, miiktid6si 6s szakmai munkdj6nak
el6k6szft6se a 2022-23-as nevel6si 6vre
El (i ad6 : He gte s sy-Takd c s Edi t e lndk

2.) Lit6r, Mogyorrisi Napok programtervezet6nek megvitatisa

K6sziilt: Lit6r Krizsdg Onkormrinyzata Oktatiisi, Kulturiilis 6s Sport Bizotlsirginak 2O22.
jrilius 13-rin 17:50 rirai kezdettel megta(ott nyilviinos tildsdr<il.



Napirendt6rqyal6sa

1.) Csivitelt6 6voda 6s Btilcs6de fenntartisi, miiktid6si 6s szakmai munkrijrinak
el6k6szit6se a 2022-23-as nevel6si 6vre
El5ad6 ; Hege.ssy-Takdcs Edit elnak

Hegyessy-Takiics Edit az Oktatiisi, Kulturiilis ds Soort Bizottsris E,lndke

Szeretn6m t6jdkoztatni a jelenldvtiket, hogy a napirendi pontra vonatkoz6 el6terjesa6s
mindenki szdmiira megkiilddsre keriilt.
Valamennyitink elott ismert tdny, hogy az elozo ciklusban. Varga Mihrily polgiirmester ideje
alatt az 6vodavezetoi pitlyhzat kiir6sa megtdrtdnt. Megiillapit6st nyerl, hogy a kiirt p6ly6zat
nincs dsszhangban a k6myez<i telepiildsek 6ltal nyrijtott anyagi trimogat6s m6rt6kdvel.
Bizottsiigunk tagjai fgy itdlik meg, hogy az int6zm6ny stabilit6sa drdek6ben fontos lenne, hogy
a piiydzati kiirisban magasabb b6rek szerepeljenek, ez6ltal is biztos(tva az inl6zm6ny
zdkken6mentes miikriddsdt, 6s a kcimyezo telepiildsekkel val6 versenyk6pessdget.
Termdszetesen bizotts6gunk minden segits6get megad, ami a piiydzaltal kapcsolatos.

Szeretndm felkdrni polgrirmester urat, miut6n az Ovoda-T6rsul6si iildsen m6r tirgyaliisra keriilt
a napirendi pont, sziveskedjen ismertetni javaslatukat.

Osv6th Ors polg6rmester. Litdri Ovodai Nevel6s 6s Brilcs5dei Etl6tris T6rsul6srinak Elndke
A Trirsul6si iildsen t6rgyaltuk a napirendi pontot, 6s a javaslat a p6ly 6zat tjb6li kiir6sa. A
bizotts6g segits6gdre sz6mitunk, azt iglnybe fogjuk venni.

Bencze Eva iegyzi
Szeretn6m mdg annyiban pontositani, hogy a pilybzati kiir6sba pluszk6nt bekeriilt az, hogy
el6nyt 6lvez az a pdlyitzi, aki a Gyermekvddelmi Tdrv6ny 15.$ (7) bekezd6se szerinti
foglalkoztatrisi jogviszonyban 6llt. Ilyen pdldriul. csak ndh6ny, a felsorol6s szintj6n: nevel6,
gyermekfeliigyel5, szakgondoz6, gondoz6, segddgondoz6, gyermekgondoz6, btilcs6dei dajka,
b6lcs6dei szolg6ltat6st nyujt6 szem6ly, napk<izbeni gyermekfeliigyelet szolg6ltat6st nyfijt6
szem6ly stb. Tovribb6 bekeriilt a szolgrilati lakiis lehet6s6ge, valamint a fenntart6 6ltal
biztositott bdrkie96szitds. cafetdria keret, munkaruha juttat6s.

Kertdsznd Katalin bizottsri
K6rddsem az, hogy a koriibban ki irr piiyivatlal mi trirt6nik? Ervdnyesek a benyujtott p6lyiizatok
vagy visszavoniisra keriil?

Bencze Eva iesvz6
A kiirl pitly6.zat visszavon6sra keriilt, a piiyin6k trijdkoztatisa term6szetesen megt6rt6nt.
Amennyiben rlgy drintenek, ismdtelten prily6zhatnak.
A pilyizat benyfjtrlsrinak hatrirideje 2022. auguszlus 12., ennek megfelel6en augusztus l5-6n
ddnt6s sztiks6ges, igy miir most jelzem, hogy ezen a napon biztosan cisszehiv6sra keriil az
6voda-t6rsul6si iil6s, 6s az Oktat6si, Kultur6lis ds Sport Bizottsdg iildse.

Heg-vessr---I'akiics Edit az Oktatrisi, Kulturilis ds Sport Bizottsiig Elncike
Amennyiben nincs m6s javaslat, kdrem k6zfeltartdssal jelezze, aki egyet6( azzal, hogy a
Csivitel<i Ovoda 6s Brilcsode intdzm6nyvezet6i pi yizata tjra kiirrisra keriiljOn.



A bizotts6g tagiai 3 igen szayazattal egyetdrtenek.

Lit6r Ktizs69 Onkormdnyzata Oktatrisi, Kulturitis 6s Sport Bizottsiginak
112022. (V\.13.) OKSB hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Oktat6si, Kuttur6lis ds Sport Bizotts6ga javasolja Lit6r
K<izs6g dnkorm6nyzata K6pviselo-testiilete feld, a Csivitelo 6voda ds Bdlcsode
int6zmdnyvezet6i piiy iaat fjb6li kiir6srit.

A bizotts6g felhatalmazza az elntikdt a sziiks6ges int6zked6sek megtdteldre.

Fele6s: Hegyessy-Tak6cs Edit elndk
Hat6rid6: azonnal

2,) Lit6r, Mogyor6si Napok programtervezet6nek megvitatrisa

Hesyessy-14!4Es Ed!! az Oka!6si, Kultur6lis ds Sport Bizottsde Elndke
Az idei Mogyor6si Napokra 2 variirci6 kertlt elk6szitdsre a rendezvdny lebonyolit6sa
tekintetdben.
Az el6terjesztds a 2. napirendi pont vonatkozisriban is megkiild6sre keriilt mindenki szbm5la.
A k6rdds az, hogy a rendezv6ny tdbb h6napon kereszttil huz6djon el 1-1 alkalommal, vagy
pedig jitlius 22-23-iln egy k6tnapos rendezv6ny keretdn beliil kerilljdn lebonyolitrisra. Az id6
rtivids6ge miatt, egy ktjtetlen megbeszdl6sen m6r egyeztettiink a napirendi ponttal
kapcsolatosan, 6s az a v6lem6nyiink, hogy a }{.lils 22-23-in, kdt napon 6t tart6 programot
j avasolj uk trimogat6sra.
Megkdrdezem a bizotts6g tagjait, van-e k6rdis, hozz6sz6l6s?
Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal jelezze, aki fentiekkel egyet6rt.

A bizottsig tagiai 3 igen szavazattal egyet6rtenek.

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata Oktat6si, Kulturilis 6s Sport Bizotts696nak
212022. (\T.1.13.) OKSB hatfloz t^

Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzatrinak oktatrisi, Kulturilis 6s sport Bizotts6ga javasolja Lit6r
K6zs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete fel6, hogy az idei 6vben a Mogyor6si napok
rendezv6nysoroz at 2022. lulils 22-23 -in kertlj 6n megrendez6sre.

A bizotts6g felhatalmazza az elndkcit a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Fele6s: Hegyessy-Tak6cs Edit elnc,k
Hataridri: azonnal

Miuuin tdbb kdrdds, dszrevdtel nincs, igy a bizottsdgi til6st 1g.00 6rakor lez6rom
.rri'jvil
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