
K6sziitt: Lit6r Ktlzsdg dnkorminyzata Oktat6si, KulturrlLlis ds Sport Bizottslginak 2022.
november 30-6n 16:45 t6rai kezdettel megtartott til6sdr6l.

Az iil6s helye: Kdzs6ghiiza tan6csterem

Jelen vannak: Hegyessy-Takrics Edit eln<ik
Frank Csaba tag
Kertdsznd Krirpriti Katalin tag

Osv6th Ors
Fekete Tamris
K6szegi Ilona
Bdrdndin6 M6r6 Ildik6
Bencze Eva
N6methynd Brand Jrilia

polgiirmester
alpolgArmester
Kirdlyszentiswiin polg6Lrmester
pU tag
jegyz6
pii csop vez

Hegyessy-Tak6cs Edit elntik
Tisztelettel kdsztintdm az Oktatasi, Kulturrilis ds Sport bizottsdg kdpvisel<i tagjait 6s a

meghivottakat. Meg6llapitom, hogy a bizottsiig hatiirozatkdpes, a megv6lasztott k6pvisekikb6l
mindenki megjelent. A jegyz6kdnyv vezetdsdre felk6rem Bencze Eva jegyz<i asszonyt.
Plusz pontk6nt javasolntim A szrink6pdlya korszerfisitdse, biaonsiigosabbii tdtele tergyt
napirendi pontot.

Megkdrdezem a Bizotts6g tagiait, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzitszil sa, javaslata? Amennyiben a Bizottsdgi tagok egyetdrtenek a m6dositott
napirendi pontokkal, k6zfeltartrissal jelezzdk.

A Bizottsdg 3 igen szavazattal eg)etirtett.

Napirendi pont:

1. Aranyoroszl{n dij rendelet
Eldad6: Bencze Eva jegtzd

2. Aszink6pilyakor'szerflsit6se,biztonsigosabbdt6tele
El6ad6: Hegyessy-Tak6cs Edit elndk
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Meghivottk6nt jelen voltak:



1. Aranyoroszlin dij rendelet
3.t loado: Uencze Lva.leg)zo

Hegryessy-Takdcs Edit elntik
Az Oktatilsi, Kulturilis 6s Sportbizottsrig taglai kdzds dtint6se alapjiin szeretne egy rij dijat
ldtrehomi kdzs6giinkben. Azoknak a helyi szemdlyeknek 6s/vagy civil szervezeteknek
szeretn6nk adomdnyomi, akik kiildnfdle sport vagy kultudlis rendezvdnyeken 6regbitik Lit6r
himev6t szerte az orsz{gban vagy a hat6rainkon tril.
Az elismerds melld egyszeri pdnzjutalmat is szeretn6nk javasolni, rigy, hogy ha egydnt dijazunk
50 ezer forint, ha civil szervezetet dijazunk: 100 ezer forint tiirnogat6,st szeretndnk 6tadni.
Aranyoroszl6n Dij n6ven, dvente egy alkalommal kertilne kiosztisra a dij. Z ldbgas
kar6csonyon vagy Szilvaiinnepen javasoljuk 6tadni, hiszen a Z6ldrig Kulturrilis Egyestilet volt
az, 

^ki 
az utols6 Szilvaiinnepre bevonta a ktil6nbdz6 helyi egyestileteket, ripolva ezzel a helyi

k6zdss6gi kapcsolatokat.
Felkdrem Bencze Evajegyz<i asszonyt, hogy foglalja tissze, mit kell tudnunk az Aranyoroszl6n
dij alapit6sdr6l 6s annak adomrinyoz6si rendj6r6l.

Bencze Eva iesvz6
Tijdkoztatom a bizottsdgot, hogy rendeletet kell alkotni, melyben szabilyozzuk az
adomenyozis rendj6t. A kikiildt tt rendelet tervezetet mindenki megkapta, abban lethat6
mikdppen szab6lyozn* ajogosultak kdrdt is.

Hegyessy-Takdcs Edit elniik
Van-e valakinek k6rd6se, hozzflszdllsa a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartissal szavazzon, aki egyet6( azzal a javasla$al, hogy az
Aranyoroszldn Dij rendeletet megalkossa a k6pvisel6-tgstiilet.
A Bizottstig j igen szavazattal eg/eftrtett.

Lit6r Ktizs69 Onkormdnyzata Oktatfsi, Kulturdtis 6s Sport Bizottsriginak
1312022. (XI.30.) OKSB hatdrozata

Lit6r K6zs6g Onkormri.nyzatrinak Oktatrisi, Kultur6lis 6s Spo( Bizofisega javaslata, hogy
Lit6r K6zs6g Onkormrinyzatinak kdpvisel6-testtilete alkossa meg az Aranyoroszlin Dij
rendeletdt annak a Litdri lakosti illampolgrirnak vagy csoportnak, aki kimagasl6 kdzdleti
tev6kenys6g6vel sport, illetve kultur6lis 6letviteldvel Litdmek ds korosaiily6nak
elismerds6t ki6rdemli 6s pdldAj6val kdvetend6 utat mutat kortarsai szitm{ra
Aranyoroszldn elnevezdsii dij keriiljdn 6tadiisra.

A p6nz, illetve a trirgyjutalom m6rtdke egydni dijazis esetdn 50 000 Ft. Civil szervezet
dijazisa 100 000 Ft. A dij minden 6vben egy alkalommal kertil kiosztrisra a Zdldig
Kultunilis Egyesiilet kar6csonyi miisoriin, vagy a Szilvaiinnepen.

A bizottsig felhalalmazza az elndkdt a sziiksdges int6zkeddsek megtdteldre.

Felel6s: Hegyessy-Tak6cs Edit elndk
Hatarid6: azonnal
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2. Aszdnk6p6lyakorszeriisit6se,biztons{gosabbrit6tele
El6ad6: Hegyessy-TakAcs Edit elntik
(S vi b e Ii elfi erj e s ztis)

Hegyessy-Takdcs Edit elniik
A mai gazdasilgi helyzetben azt gondolom, sokan nem tudnak a tdli id6szakban h6val boritott
tertiletre menni pihenni. Iddn hosszabb t6li sziinet is, a gyerekeink otthon lesznek. Evek 6ta nem
foglalkoztunk a sz6*6piiyabiztonsiigossri t6tel6vel. Lassit6 z6nrik ki6pit6sdt, iitkcizdsi pontok
kialakit6s6t, kdzlekeddsi rend megszab6s6t javasolnrlm a gyerekeink biZonsilga drdek6ben. Az
oktat6si intdzm6nyiink vezet6je is t6mogatj a az dtletiinket, hiszen az 6ko iskola programj6ban,
illetve a Di6kdnkorm6nyzat programj6ban is szerepel. Jelenleg nem tudjak teljesen a

tomatermet hasm6lni, az fpitkezds miatt az egdsz als6 tagozat szamara megsziint a jdtszhsi

feliilet nagy segits6g lenne sziimuka. Erre a projektre k6ri a bizotts6g az 5,5 milli6 forint
biztosit6s6t.

Y an-e hozzitsz6l6s? Amennyiben nincs, akkor k6zfeltartassal szav azzon aki egyetdrt a
sz6nk6prilya korszenisitdse, biztons6gosabb5 t6tel6re tett javaslattal.

A Bizottsdg 3 igen szavazottal eg)etirtett.

Lit6r Kiizs6g Onkormfnyzata Oktatrisi, Kulturflis 6s Sport Bizottsr{grinak
1412022. (XI.30.) OKSB hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatrinak Oktatrisi, Kultur6lis 6s Sport Bizotts6ga javaslata,

hogy a lit6ri szink6prilya biaonsrigosabbii 6s korszenibb6 t6tel6hez 5.5 milli6 forint
biztositson Lit6r K6zsdg Onkormiinyzatiinak kdpvisel<i-testi.ilete.

Felel<is: Hegyessy-Takilcs Edit elndk
Hatilrid6: azonnal

Miut6n kdrd6s, 6szrev6tel nincs, igy a bizottsrigi iil6st 16:20 6rakor lezarom.
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