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Bencze Eva jegyzo

A kikiilddtt napirendi pontok mellett szeretn6k mdg egy napirendi pontot javasolni.

A napirendi pontra trizn6m a Csivitel6 6voda 6s Bdlcs6de Atapitviinyiinak ldtrehoz6s6hoz

tiimogat6s tiirgyI pontot.

Amennyiben a Bizotts6gi tagok egyetdrtenek a m6dositott napirendi pontokkal, kdzfeltartrissal
jelezzdk.
A Bizottsdg 3 igen szavazattal egletdrtett.

Napirendi pont:
1.) Civil szervezetek programjainak timogatdsa, II. fordul6s prilydzatok elbir6l6sa
E l6odd : H egtes sy-Tokri cs E dit

2.) Csivitel6 6voda 6s Biilcs6de Alapitvdny6nak l6trehozSs:ihoz tdmogat6s
E lfotlti : He gyessy-Ta kd cs E d it
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K6sziilt: Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata Oktatesi, Kulturiilis ds Sport Bizollsirginak 2022.
szeptember 7-6n 16:30 6rai kezdettel megtartott til6s6rol.

Hewessv-Takdcs Edit elntik
Tisztelettel kdszdntcim az Oktatesi, Kultur6lis ds Spoft bizottsrig kdpviselo tagjait ds a
meghivottakat.
Megrillapitom, hogy a bizotts6g hatrirozatkdpes, a megv6lasztott k6pvisel<ikbtjl mindenki
megjelent. A jegyz6kdnyv vezetds6re felk6rem Bencze Eva jegyzti asszonyt. Megkdrdezem a

Bizottsiig tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek hozzisz6l6sa,
javaslata?



1.) Civil szervezetek programjainak trimogatdsa, IL fordu16s pily lf,zatok elbirrikisa
El(iad6 : Hegtessy-Takics Edit elndk

Hegyessr'-Takrics Edit clniik
Minden dvben kiirrisra kertilt a civil szervezetek tiimogatdsa tiirgyri p6lyrizat, annak drdekdben,
hogy dnkormrinyzatunk segitse a t6rsadalmi szerepviillaliist, a partneri kapcsolatokat, ds a helyi
szervezet kdz6letre gyakorolt hat6s6nak ndvel6se az 6nszervez6d6 kcizdss€gek 6ltal vdgzett
azon krizdrdekii tev6kenys6gekre, amelyekkel hozzijirulnak az rinkorm6nyzat kijtelezo ds

rink6nt v6llalt feladatainak ell6t6s 6,hoz. A pilyhz6 hltal biztositand6 drudsz m6rt6ke I 0%, amely
lehet saj6t forr6sb6l szfumaz6 p6nzbeni, term6szetbeni hozzitjiruliLs ds cjnkdntes munka is. A
piiyizaton ig6nyelt t6mogatiisi tisszeg a szervezet adott dvi programjainak megval6sit6s6ra 6s

a programok megval6sitiisiihoz sziiks6ges t6rgyi eszkrizrik beszerz6sdre fordithat6. A pilyivati
program foly6 dv janu6r 01 december 31.kdzd eshet, tdbb dven itivelo program esetdben az
ig6nyelt t6mogatils felhaszn6l6sa a foly6 dv december 3l-ig tart6 programrdszre tdrtdnhet. A
pilyinaton nem vehetnek rdszt tdbbek kdzt azok a szervezetek, amelyek az elmrilt 3 dvben
dnkorm6nyzati tilmogat6sban rdszesiiltek ds annak felhaszn5l6s6val nem, vagy nem
szabdlyszenien szSmoltak e[.

A piiy |zalok benyrijtrisi hat6rideje:
1. szakasz: Foly6 6v m6rcius h6 15. napja 12.00 6rrlig
2. szakasz: Apilybaafis mitsodik szakasz6ban foly6 dv augusztus h6 3 I . napja 10.00 6rriig
lesz lehet<isdg piiyinalok benytijt6siira, a rendelkezdsre rill6 keretilsszeg kimeriil6sdig.
Amennyiben a rendelkez6sre 6116 keretdsszeg az 1. szakaszban kimeriil, nem keriil sor a 2.

pdlylztathsi szakaszra. Az elsb szakaszban t6mogatott szervezetek: Litdri Polgiiror Egyesiilet
350.000 Ft, Litdri T6ncosok Barriti Kdre 300.000 Ft, Lit6ri Zdld69 Kultur6lis Egyesiilet 600.000
Ft. Litdri Bar6ti Kdr Egyesiilet 350.000 Ft.

Az ig6nyelhet6 t6mogat6si risszeg p6lyrizati kateg6riank6nt az alibbiak szerint hatiirozta meg a
kd ise16 testi.ilet 2022. irlius 20-6n.

Pdlydzqti kategdria T dmo g atd s maxim dl i s m irtdke
pdlydzdk€nt (Ft)

aJ Sporttev6kenys6g 3 50.000

b) Term6szet-, ktirnyezet-, allatv6delem 0

c) Ktizrend 6s kiizbiztonsAg v6delme 150.000

dl 600.000

eJ Eg6szs6giigyi, szocielis tev6kenys6g 0

0 Ifi ris{gi, nevel6si, oktatisi tev6kenys69 0

A piiyizlalis miisodik fordul6j6ban foly6 dv augusztus h6 31. napj a 10.00 6r6ig volt lehet6s6g

a pilly6zatok benyrijtiis6ra h6rom kateg6riilban.

A megadott hat6ridrire hhrom ptiyAzat drkezett. A Litdri Sport Egyesiilet kdrt temogat6sa
350.000 forint, a Litdri Zcild6g Kulturrilis egyesiilet k6rt t6mogatiisa 600.000 forint, 6s a Litdr
Polg6r<ir Egyesiilet kdrt trimogatrisa 150.000 forint.
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Kulturelis, kiizmfi vel6d6si tev6kenys6g



Mindegyik prily6zat formai, tartalmi alapj iin birrilhat6, a pilyinati c6llal <isszhangban van.

Ben cze Eva iewz6
K6t dolognak kell megflelelni. Volt egy el6ir6s, melyben a k<itelezo melldkletek becsatol6s6t
k6rttik, a m6sik pedig az a p|lyi,zati c€l, pitlyizati felhivris, melyben mindenki a saj rit

igazati:nak megfelel6en piiyitzik rendben legyen. A benyirjtott p6lyAzatok a palytrzati cdlnak
megfelelnek.

He svessr'-Takics Edit e lntik
Van-e valakinek k6rddse, hozzitszflisa a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a benyrijtott pi y Szatoklia k€rt
cissze gekkel egyetdrt.
A Bizottstig 3 igen szavazattal eg/etdrtett.

Lit6r Ktizs69 6nkorm:inyzata Oktatdsi, Kulturrilis 6s Sport Bizotts{ginak
412022. UX,A?.) OKSB hatrirozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatiinak Oktatiisi, Kulturrilis 6s Sport Bizotts6ga a Civil
szervezetek programjainak tiimogatiisa, II. fordul6s p6ly6zatok tekintetdben
egyhangilag tamogatja a kdrt <isszegeket.

A bizottsrig felhatalmazza az eln<ikcit a sziiks6ges intdzked6sek megtdteldre

Felekis: Hegyessy-Takiics Edit elnrik
Hatri.Lrid6: azonnal

2.) Csivitel6 6voda 6s Btilcs6de Alapitv6nyrinak l6trehozrisrihoz t6mogatris nyrijtris
El6ad6 : Heg,,essy-Takdcs Edit elnt;k

Hegyessy-Takdcs Edit elntik
A litdri Csivitel<i Ovoda ds b<ilcsode rij intdzmdnyvezet6jdnek pilyizalihan megjelent, es az

els6 risszevont sziil6i drtekezleten is elhangzott, hogy szeretne az intdzm6ny sz6miira egy
atapitvrinyt l6trehozni. Ennek megalapitisi k<ilts6geihez szeretndm. ha az Onkormdnyzat
hozzdjdrr;Jna. Beszdltem az 6voda vezet6vel Radovitsn6 Homyiik Mariann6val, hogy a

kcivetkezri testtileti iildsi.inkre kdszitsen egy ekiterjeszt6st,,tdgezzen egy kalkuklci6t, mennyibe
kertilne a bejegyz6s, az iigyv6di dijak 6s ennek ttikrdben. k6rem a Pdnziigyi Bizottsiigi tagokat.
hogy amennyiben m6d van ril, iitcsoportositiissal tiimogassa az alapilviny ldtrejdttdt.

Radovitsn6 Horn {k }lariann r'x oda vezetii
En elkdszitem ezeket a kalkukici6kat, amik ehhez az alapilvdnyhoz sztiksdgesek

Hesyessy-Tak{cs Edit elniik
Van-e valakinek kdrddse, hozzisz6lisa a napirendi pontra vonatkoz6an?
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Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt azzal a javaslattal, hogy a
Pdnziigyi BizottsriLg amennyiben m6d van 16, iitcsoportosit6ssal anyagi forr6st biztositson az
alapitv6ny ldtrejdtt6hez.
A Bizottstig 3 igen szavazatlal eg)eftrtetl.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata Oktatrisi, Kultur6lis 6s Sport Bizottsrigrinak
512022. (1x.,07 .) OKSB hatirozata

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatrinak Oktatisi, Kultur6lis ds Sport Bizotts6ga
t6mogatja, hogy a Lit6ri Csivitelo Ovoda 6s Bolcsode Alapitv6ny6nak tdtrejdttdhez
a Pdnziigyi Gazdas6gi ds Telepiil6sfej leszt6si Bizottsrig etcsopo(ositiissal anyagi
forrilst biztositson.

A bizottsiig felhalalmazza az elncik<it a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.

Felel<is: Hegyessy-Takiics Edit eln6k
Hat6ridri: azonnal

Miutdn ttibb kdrd6s, dszrevdtel nincs, igy a bizottsrigi iil6st 16.54 6rakor leziirom
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