
JEGYZ6K6NYV

K6sziilt: Litdr K6zs6g Onkorm6nyzata Oktat6si, Kulturrllis ds Spo( Bizottsbgdnak 2O22.
szeptember 29-6n l6:30 rirai kezdettel megtartott tilds6r6l.

Az iil6s helye: Kdzsdghriza taniicsterem

Jelen vannak: Hegyessy-Tak6cs Edit eln
Frank Csaba tag
Kertdsmd K6rprlti Katalin tag

Meghivottk6nt jelen voltak:

ok

OsviiLth Ors
Fekete Tam6s
Kriszegi Ilona
Bdrdndind M6r6 Ildik6
Bencze Eva
N6methyn6 Brand Jrilia

polgiirmester
alpolg6rmester
Kirdlyszentistvdn polgrirmester
pii tag
jegyzo
pii csop vez

Hesyessy-Takics Edit elniik
Tisztelettel kdszdntdm az Oktatrisi, Kulturdlis 6s Sport bizottsdg kdpvisel6 tagjait ds a

meghivottakat. Megrillapitom, hogy a bizotts6g hatrirozatkdpes. a megvelasztott k6pvisel6kbol
mindenki megjelent. A jegyz6krinyv v ezetds€re felk6rem Bencze Evajegyz6 asszonyt.

Megkdrdezem a Bizotts6g tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek
hozz6sz6l6sa, javaslata? Amennyiben a Bizotts6gi tagok egyetd(enek a napirendi pontokkal,
k6zfeltart6ssal jelezzdk.

A Bizottsdg 3 igen szavazattal egrctdrtelt.

Napirendi pont:

1.) Diint6s a Bursa Hungarica FelsSoktatdsi Onkorminyzati dsztiindijrendszerhez
val6 csatlakozis16l 2023, fordu16
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

2.) 6voda - Iskola busz iirye
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

3.) Ktitelez6 felv6telt biztositti iskolai ktirzethatdr
El6qd6: Osvdth Ors polgdrmester

4.\ Sportiiryek
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
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csatlakozds16l 2023. fordu16
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(lrdsos el6terjesztds a j e gtzdkbnyu mel ld kle td t kdpezi.)

Hegyessy-Takics Edit elniik
Atadom a sz6t Osv6th 6rs polg6rmester rimak a napirendi pont el6terjeszt6sdhez

Osvdth 6rs polgirmester
Mindenki olvasta az el6terjesadst melyben szerepel, hogy jdvedelem hatdrt a mindenkori
dregsdgi nyugdij %-os form6jriban kell meghatiirozni. Javaslom a jrivedelem hatlrt 400%o-ra
emelni, ez igy 1 14 000 Ft lenne.

Benczeilva iegtzl
Az elozo 6vekben 300% volt aj6vedelem hatrir, igy kevesebben is tudtak pitlyiuni.

Hesvessv-Takdcs Edit elntik
Van-e valakinek kdrddse, hozzirsz6llsa a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzol, aki a 400%-os jrivedelem hatrirral
egyet6rt.
A Bizottsdg 3 igen szavazattal egletdrtelt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzata Oktatrisi, Kultur6lis 6s Sport Bizotts:igrinak
612022. (1X.29.) OKSB hatf rozata

Litdr Kdzsdg Onkormrinyzatiinak Oktat6si, Kulturilis ds Sport Bizotts6ga javaslata,

hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica Fels6okatasi Onkormrinyzati
Osztdndijrendsz er 2023. dvi fordul6j6hoz, 6s a Bursa Hungarica Fels6oktatisi
Onkormrlnyzati Osadndijp6lyrizat Szabrilyzatrinak 8. pontj6ban szerepl<i
j<ivedelemhatrlrt 400 Yo-ra emeli meg azaz 1 14 000 Ft-ra.

A bizotts6g felhatalmazza az elndkcit a sztiks6ges intdzked6sek megtdtel6re.

Felel6s: Hegyessy-Takdcs Edit elncik
Hatiirid6: azonnal

2.) 6voda - Iskola busz iigre
El6sd6: Osydth Ors polgdrmester
(lrdsos el6terjesztds a jegzdkdnytt melldHetdt kdpezi.)

Hesyessv-Takics Edit elniik
Atadom a sz6t Osveth Ors polgdrmester rimak a napirendi pont el6terjes zllsdhez

Osvith 6rs Dolqirmester
Informrilisan miir foglalkoztunk a k6pvise16 tarsakkal ezzel a tdm6val kapcsolatosan.
Osszehasonliwa az 6rakal, megpr6biltunk 4-5 kiil6nb6z6 sor6rt is megkeresni, akiktiil varjuk
m6g a visszajelzdseket. Megpr6b iifitk azt a vonalat is, hogy egy nyugdijast foglalkoaatnrink,
de az lett az eredmdnye, hogy vagy mir ert a piiyit elhagyta, vagy lejrlrtak az enged6lyei, vagy

z

l.) Dtint6s a Bursa Hungarica Fels6oktatdsi 6nkormdnyzati Oszttindijrendszerhez val6



aktivan mer nem tud buszt vezetni, tgyhogy jelen pillanatbat ez az opci6 nem jirhat6.
Meggondoland6 kdrdds m6g a busz fenntartiisa, a kisdr6. ds az risszes t6bbi egydb olyan
szemdlyzet, akik tudja biztositani a kicsiknek a biztonsrigrit.

Kert6szn6 Krirp:iti Katalin tae
En azt olvastam, hogy k6t fordul6val lehetne csak megoldani a gyerekek il/.sziilititsitt. Mdg az
is kedvezribb rir lenne minthogy a Rdbusznak a 38 000 Ft -os ritikdltsdgdt fizetndnk?

Osvith 6rs oolsdrmester
Ez a napi fordul6, kdtszer, reggel 6s ddlut6n

Ilesyessy-Tak{cs Edit elntik
Az en aggilyom az, hogy ha mi viilasztunk sof6rt, ds megbetegszik, akkor el kell azon
gondolkodni, hogy aznap reggel ki helyettesiti. Viszont, ha cdgn6l van, akkor ezt a c6gnek kell
megoldani.

Osvith Ors polsdrmester
Szrimoliisom alaplan a jelenlegi <isszegbril megkdzelit6leg kdt 6vet tudjuk fuvaroztatnr a
gyerekeket ezen az 6ron.

Hegyessy-Tak6cs Edit elniik
A szemdlyes vdlemdnyem, hogy v6rjuk meg mis c6g ajdnlatdt a Balaton Rdbuszon kiviil, ami
esetleg kedvez6bb is lehet. En pedag6guskdnt az mondom, hogy aki gyereket visz nem biztos,
hogy j6, hogy nyugdijas legyen. a PAV vizsga idopontja krizel legyen.
Lehetne esetleg mdg sztil6i t6mogatest is kdmi, bdrlet form6j6ban.

Frank Csaba tae
Akkor most hrirom dologr6l kellene d<inteniink. Az egyik, hogy eladjuk-e a kisbuszt, a m6sik,
hogy maradunk a R6buszn6l vagy keresiink milsikat, harmadik pedig a sztil6i t6mogatds.

Osvdth Ors polq{rmester
Nekiink ez az elli./.its felel6ssdg[nk, Kirdlyszentistvrin Krizsdg polgdrmester asszony6val meg
is tessztik ezt. Javaslom 6n is, hogy j6ruljanak hozz6 a m6sik teleptil6sr6l bej6r6 gyermekek
sztilei.

K6sz eqi I lo n a Kiri lyszen tistv in Kiizslg P olgri rmts tere
Amit polg6rmester rir is elmondotl, az 6n v6lemdnyem is ugyan ez. Vezesstik be a t6mogatiisi
rendszert. Aki nem veszi meg a b6rletet, nem szabad felengedni a buszra.

Heevessv-Takics Edit elniik
Van-e m6g hozzisz6l6s? Amennyiben nincs, akkor k6zfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt,
azzal a javaslatal, hogy Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzat tulajdon6ban ldvo 21f6s Iveco kisbusz
eladris6nak megrirgyal6s6t elnapoljuk a kdvetkez6 iil6sre.

A Bizottsdg 3 igen szdvazattal eg/etdrtett.



Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata Oktatdsi, Kulturrilis 6s Sport Bizotts:igrinak
7 12022. (1X.29.) OKSB hatdrozata

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzatdnak Oktatisi, Kulturrilis €s Sport Bizotts6ga javaslata,
hogy Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzat tulajdonriban ldv6 21f<is Iveco kisbusz
eladiisiinak megl6rgyaliisiit elnapolja a k6pvisel6-testtilet a kdvetkezci til6sre.
A bizottsiig felhalalmazza az elndkdt a sziiks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.

Felekis : Hegyessy-Takrics Edit elndk
Hat6rid<i: azonnal

Heryessy-Takics Edit elniik
K6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki elfogadja azt ajavaslatot, hogy rirajrinlatokat kdrjiink be
iskolabusz szolg6ltat6sra vonatkoz6an.

A Bizottsrig 3 igen szavazattal egEtdrtett.

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata Oktatrisi, Kultur6lis 6s Sport Bizotts6g:inak
812022. (1X.29.) OKSB hatirozata

Lit6r KOzs6g Onkorminyzatdnak OktatAsi, Kultu6lis 6s Sport Bizottsriga javaslata,

hogy rirajanlatokat kdrjiink be iskolabusz szolgiiltatrisra vonatkoz6an.
A bizottsrig felhatalmazza az elndkdt a sziiks6ges intdzkeddsek megt6tel6re.

Felel<is: Hegyessy-Tak6cs Edit elndk
Hatiirid6: azonnal

Hesyessy-Tak{cs Edit elntik
Kdrem, k6zfeltartflssal szavazzon, aki egyet6rt azzal a ja,raslaltal, hogy a bej6r6, busszal

kdzleked6 gyermekek rdszdre egy bdrlet szeni hozzitjttni{si rendszer kialakit6srit vezessiik be

az iskolabusz szolg6ltat6st igdnybe vev<i nem Kirilyszentistvrinr6l bejiir6 gyermek

tekintetdben.

A Bizottsdg 3 igen szqvazdttdl eg/eftrtett

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata Oktatdsi, Kulturilis 6s Sport Bizottsrigrinak
912022. (1X.29.) OKSB hatdrozata

Litdr Kdzs6g Onkormilnyzatiinak Oktat6si, Kulturilis 6s Sport Bizotts6ga
javaslata, hogy hogy a bejar6, busszal kdzleked6 gyermekek rdsz6re egy bdrlet
szeri hozzi$truliisi rendszer kialakit6srit vezessiik be az iskolabusz szolg6ltatrist
igdnybe vev6 nem Kiriilyszentistvrinr6l bejrir6 gyermek tekintetdben.
A bizottsrig felhatalmazza az elndkdt a sztiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.

Felel6s: Hegyessy-Tak6cs Edit elndk
Hatririd6: azonnal
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3.) Ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatir
El6ad6: Osvtith Ors polgdrmester
(lrd sos e I 6t erj e szt d s a j e gtz6kd nyv me I I i kl e t d t kd pe zi. )

Hegt'essy-Takrics Edit elntik
Atadom a sz6t Osvdth Ors polgirmester fmak a napirendi pont el6terjeszt6sdhez.

Osvdth 6rs Dolsirmester
Az el6terjesztdst mindenki megkapta, aa nagyon kiegdsziteni nem kell.

Hegvessv-Takdcs Edit elntik
Van-e a kiktild<itt el6terjeszt6ssel kapcsolatosan k6rd6s? Amennyiben nincs akkor feltesztem
szavaz sra, aki elfogadja a kikiilddtt hafiirozati javaslatot, kdrem, kdzfeltartiissal szdyazzot.
A Bizottsdg 3 igen szavazattal egletdrtett.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata Oktatisin Kulturrilis 6s Sport Bizottsiginak
1012022. (IX.29.) OKSB hatdrozata

Litdr Krizsdg Onkorm6nyzat6nak Oktatiisi, Kulturrilis 6s Sport BizottsSga
trimogatja, hogy Balatonalm6di jrids, Lit6r - Kdtelez6 felvdtelt biztosit6 iskola:
037162-Balatonfiizf6i Irinyi Jrinos Altalanos Iskola ds Alapfokt Miivdszeti Iskola
8184 BalatonIi2f6, Irinyi Jiinos utca 2.

Nem 6llami fenntart6 r6szvdtele a kdtelez6 felvdtelt biZosit6 iskola feladatainak
ell6t6s6ban, Litdr - teljes kozigazgatdsi teriilet - 2017 43 - Lit6ri Reform6tus
Altulinos Iskola 8196 Lit6r, Pet6fi u. 8.

A bizotts6g felhatalmazza az eln6kdt a sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.

Felel6s : Hegyessy-Takrics Edit elnirk
Hat6ridri: azonnal

4.) Sportiigyek
El6ad6: Osvrith Ors polgdrmester
(Irdsos eldterjesztds a jegzdkbnyv melldkletdt Mpezi.)

Hegyessy-Tak{cs Edit elntik
Atadom a sz6t Osv6th 6rs polg6rmester umak a napirendi pont el6terjeszt6s6hez

Osvdth 6rs DolsArmester
Kdsz6ntjm szdpen, hogy a Sportegyesiilet r6szdr6l is megjelentek. Litdr Kdzs6g
Onkorm6nyzata 2013. dvben megalkotta a litdri miiftives labdarug6 pdlya haszniilati
szabiiyzatAt ds egyiittmrikrid6si megallapodrist kdtdtt a Litdri Reformetus Altalanos Iskolival
6s a Litdri Sportegyesiilettel a prilya iizemeltet6s ds mrikddtetds trlrgyriban. Ennek sztiks6ges
lenne a feltilvizsgalata, valaminl az erergia jelent6s emelkeddse is sztiksdgessd teszi, az
aktualiz616st.
Javaslom ajelenlegi 3 810 Ft-os bdrleti dij dsszeg6t 7 000 Ft/ 6radijra emelni.
Tovibb6 tj egyiittmrikdd6si meg:illapod6s m6dosit6s al|irbsirt, ptiyagondnoki feladatok ell6tris
tekintet6ben.
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Hegyessv-Takf cs Edit elntik
Van-e valakinek kdrddse, hozz{sz6l sa a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzou, aki a jelenlegi 3 810 Fros bdrleti dij
dsszeg 7 000 Ft/ 6radijra tcirt6n6 emel6sdvel egyetdrt.
A Bizoustig 3 igen szavazattal egrctirtett.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata Oktatisi, Kultur6lis 6s Sport Bizottsdgdnak
ll 12022- (IX.29.) OKSB hatrlrozata

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatiinak Oktat6si, Kulturilis ds Sport Bizottsiga
elfogad6sra javasolja a k6pvisel6{estiilet fele, hogy a 3 810 Ft bdrleti d(jat 7 000
Ft 6radijra emelje meg.
A bizotts6g felhalalmazza az elndkcit a sztiksdges intdzked6sek megtdteldre.

Felel6s: Hegyessy-Takiics Edit elndk
Hatririd6: azonnal

Hegyessy-Takics Edit elntik
K6rem kdzfeltarthssal szavazzon, aki az tj egyiittmr.ikdddsi megrillapodris m6dosit6s
al6iriisrival, pillyagondnoki feladatok elldtis tekintetdben egyet6rt.
A Bizottsdg 3 igen szdr;ozoltal eglel6rtett.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata Oktatisi, Kulturrilis 6s Sport Bizottsriginak
1212022. (IX.29.) OKSB hatirozata

Lit6r Kcizsdg Onkormrlnyzatiinak Oktatrisi, Kulturiilis ds Sporr Bizottsiiga
elfogadrisra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele, a Lit6ri Sport Egyestilettel jelenjeg
fennil16 egytittmriktid6si megiillapodiis megsziintetdsdt ds tj egytittmr.iLk6ddsi
meg6llapodis al6ir6siit a p6lyagondnoki feladatok elLit6sdra vonatkoz6an.

A bizottsiig felhatalmazza az elndkrjt a sziiks6ges intdzked6sek megtdtel6re.

Fele16s: Hegyessy-Takdcs Edit elndk
Haulrid6: azonnal

Miut6n t6bb k6rdds, dszrevdtel nincs, igy a bizotts6gi iildst 17.47 6rakor lez6rom.
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