
Lit6r Kiizs6g dnkorm funyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1612014. (X. 21.) iinkorm{nyzati rendelete

az iinkormfinyzat 6s szervei szervezeti- 6s miikiid6si szabrilyzatrir6ll

Litdr K6zs6g Onkorm6nyzatinakK6pviselo-testiilete a Magyarorszig Alaptdrvdny 32 clkk (2)
bekezd6sdben meghat6rczott eredeti jogalkot6i hatiiskcjrben, a Magyarorszitg Alaptcirvdny 32
cikk (l) bekezdds d) pontj6ban meghat6rozott feladatk<irben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el:

. l. Fejezet
Altaklnos rendelkez6sek

1. Az iinkorminyzat elnevez6se, jelk6pei, kapcsolatai

1.$ (1) Az onkorm inyzat hivatalos elnevez6se: Litdr Krizs6g Onkorm6nyzata
(2) Az <inkormfny zat cime:8196 Lit6r, Almos t. 37 .

(3) A k6pvisel6-testtiletek hivataliinak hivatalos megnevez6se:
Lit6ri Kozos Onkorm6nyzatiHlatal (a tov6bbiakban: KOH)
Sz6khelye: 8196 Litdr, Almos u.37.
A Hivatal kirendelts6gdnek megnevez6se:
L itdri K<iz<i s Onkormrin y zati Hiv atal Kir6ly s zenti stv6n Kirende ltsd ge
Cime: 8195 Kirrilyszentistviin, F6 u. 32-34 szdm.

@) Az dnkorminyzat zdszlajhr6l, cimerdr6l, pecsed6rol ds diszjelv6ny6rol Lit6r Krizsdg
Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek a helyi cimer es ziszlo alapititsinol ds haszn6latinak
rendj616l sz6l6 1311997. (IX.30.) sz6mri rendelete rendelkezik.

2. $ (1) Az <inkorminyzat hivatalos kapcsolatot tart fenn a szlov6kiai Berencs telepiil6ssel.
A kapcsolattartis tartalmit 6s form6j6t egytittmrikrrddsi megrlllapodis rogziti.
(2) Az tinkorm6nyzat a Kelet - Balatoni Tdrs6g Onkorm6nyzatiTirsulitsa tagja. A tSrsuliis
lartalmifi ds form6j6t t6rsul6si meg6llapodhs rogziti.
(3) Az 6nkorm6nyzat aLitei 6vodai Nevelds 6s Bolcs6dei Ellltris T6rsul6s tagSa.
($ Az cinkorm6nyzat a Balatonalm6di Csal6d ds Gyermekj6ldti Kozpont 6s Szocirilis
Szolgiiat tagSa.z

2. Az tinkorminyzatijogok

3.$ (1) Onkorm6nyzati dontdst a helyi cinkorminyzat kdpviselotesti.ilete, - annak
felhatalmazdsitabizotts6ga, t6rsulasa, a polgiirmester, a jegyzo - illetSleg a helyi ndpszavazis
hozhat.
(2) A helyi onkorm6nyzati jogok a telepiil6sen v6laszt6joggal rendelkez6 lakosok (a
tovdbbiakban: v6laszt6polgrlrok) k<iz<issdgdt illetik meg. A v6laszt6polg6rok az
dnkorm6nyzati testiiletbe v6lasztott kdpvisel6ik rid6n, 6s a helyi nepszavazirson val6
rd szvdteliikkel gyakoro lj iik az onko rminy zdsho z v alo k6zii s s d gi j o gai kat.

I Egysdges szerkezetben
2 M6dosftotta a 12/2019.(XI.20.) dnkorm dnyzati rendelet
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3. Az iinkorminyzat feladatai 6s hatrlsktire

4.$ (1) A Magyarorszitg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny,
(tov6bbiakban Mdtv.) 13. $-6ban meghatdrozott feladatokat 6n6ll6an, demokratikusan, a
nyilvanossrlg szdleskoni bevon6siival val6sitja meg, kiemelten kezelve a teleptilds kciztigyeinek
intezeset, a helyi kozszolgiitatasokr6l val6 gondoskoddst 6s a helyi kozhatalom <inkorm6nyzati
tipusri gyakorlils6t.
(2) Az dnkorm6nyzat jogr szem6ly. Az dnkormhnyzati feladat- 6s hatriskcircik a k6pviselo-
testtiletet illetik meg. A kdpvisel6-testtiletet a polg6rmester kdpviseli.

II. Fejezet
A k6pvisel6-testiilet szerv ezete

4. A k6pvisel6-testiilet

5.$3 (1) Lit6r K<izsdg Onkormri nyzatiKdpvisel6-testtilet tagjainak szfrma:7 fo
T6rsadalmi megbizatisri alpolg6rmester sz6ma: 1 fo
A kdpvisel6-testtilet tagf ainak ndvjegyz6ket az l. sz. fiiggelektartalmazza.
A kdpviselo-testi.ilet feladat- 6s hat6skciret azMotv 42.$ tartalmazza.

5. A k6pvisel6-testiilet munkamegosztfsa

6.$ (1) A kdpvisel6-testiilet feladatai c6lszeni vdgrehajtrlsa 6rdek6ben a hat6sk<ireit a

szerveire: a polg6rmesterre, valamint brzottsighra ds t6rsul6sra fitruhdzhatja.
(2) A kdpvisel6-testiilet altal ifiruhinott hat6skor6k tov6bb nem ruh6zhat6k.
(3) A kdpvisel6-testtilet iital a polg6rmesterre tfinthi.zott hat6sk<jr<jket a 2. melldklet
tartalmazza.a
(4)'
(5) A Pdnziigyi Gazdasdgi 6s Teleptl6sfejlesztdsi Bizotts6g ndvsoriit a 3. sz. fiiggeldk
tartalmazza.6
(6)'
(7) APdnzigyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g feladat ds hat6sk<jret a 4lB.
m e I I 6kl et tartalm azza.8

6. Atruhizott hatfskiiriik gyakorkisa

7.$ (1) A polg6rmester az irtruhdzott hat6sk<ir gyakorl6sa sor6n a kdpviselo-testtilet riltal6nos

6rv6nyri ir6nymutat6sait kdteles figyelembe venni. e

(2) Az ifiruhinott hat6skdrben hozott dont6srol a hat6sk<ir gyakorl6ja kciteles besz6molni:
a) szoci6lis iigyekben fdlevente, a kovetkez6 k6pviselo-testiileti i.il6sen,

b) egydb iigyekben a soron k<ivetkezo kdpvisel6-testtileti til6sen.
(3) 'o

3 M6dositotta a 8/20 1 9.(VIII.23. ) dnkorm irny zati rendelet
4 M6dositotta a 1212019 .(XL20.) dnkorm irnyzati rendelet
s Hat6lyon kiviil helyezte a 1212019.(XI.20.) dnkorm6nyzati rendelet
6 M6dositotta a 812019.(VIII.23.) onkorm6nyzati rendelet
7 Hat6lyon kiviil he lyezt e a 12 120 1 9 .(XI.20.) dnkorm 6nyzati rendelet
8 M6dositotta a 1 2 120 I 9 .(XI.20.) onkorm itny zati rendelet
e M6dositotta a 12 120 I 9 .(XI.20.) onkorm irny zati rende let
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8.$ Az ifirshizotthat6skdrdk gyakorl6sa soriin a szem6lyisdgi jogok vddelm6t biztositani kell.

g.$ tt

III.Fejezet
A k6pvisel6-testiilet mff kiid6se

7. A k6pvisel6-testiilet iil6seinek iisszehivfsa

10.$ (1) Litdr Kcizs6g kdpvisel6-testiilete saj6t munkaterve alapjin dvente legal6bb hat
alkalommal tart rendes iil6st.
(2) A k6pvisel6-testtilet a1akul6, rendes 6s rendkfviili iildst, valamint kozmeghallgatilst tart.
(3) Az a1aku16 iil6s rdszletes szab6lyait az Mcitv. 43. $-a tartalmazza.

11.$ (1) A k6pvisel6-testtilet iildseinek osszehiviisa azMotu. 44-45. $-ai alapj6n tcirt6nik.
(2) A kdpvisel6-testiilet tildsdre a meghiv6t az [l6st megel6zoen ndgy nappal elSbb
(rendkivtili cisszehiv6s esetdn 24 oriryal elobb) meg kell ktildeni az 6rdekelteknek.
Amennyiben at6rgyaland6 napirend vagy miis kori.ilmdny indokolja, a kdpviselo-testtilet til6se
a sz6khelyen kiviil m6shova is cisszehivhat6.
(3) A polgdrmesteri 6s az alpolgttrmesteri tiszts6g egyidejri betoltetlensdge, illetoleg tart6s
akadiiyoztat6suk esetdn a kdpvisel6-testtilet <isszehiv6s6t a Penzigyi Gazdashgi ds
Teleptil6sfej lesztd si B izotts6g eln<jke kdteles megtenni.
(4) Tart6s akadiilyoztat6snak minostil az is, ha kizdrisi ok mertil fel szemdlytikre
vonatkoz6an.
(5) A meghivot a polgdrmester irja a16.

(6) A meghiv6val egyiitt kell kdzbesiteni az ir5sos el5terjeszt6seket, ett6l eltdrni csak
kiv6telesen ds a polg6rmester el6zetes engeddlydvel lehet.
(7) Indokolt esetben a kdpviselo-testiilet ril6se form6lis meghiv6 n6lkiil, telefonon vagy e-
mailben is tisszehivhato, azonban a napirendrbl az til6s el6tt legal6bb egy nappal titjekoztatni
kell a k6pvisel6-testriletet.

(8) A kdpviselotestiilet iildsdr6l a meghfv6val tijekoztatni kell a telepiil6s lakoss6g6t. A
t{jfkoztatitst a helyben szok6sos m6don, a hirdet6t6bl6kon kell elhelyezni, ds a teleptilds
honlapj 6n kell megj elentetni.
(9) A k6pvisel6-testi.ilet tildseire meg kell hivni:

a) a teleptil6si k6pvisel5ket,
b) a jegyzot,
c) a napirendi pontok el6ad6it,
d) a tan6cskoz6si joggal r6szfvev6ket,
e) 6s akit a polg6rmester indokoltnak tart.

8. A k6pvisel6-testtileti iil6sek nyilvfnossfga, munkaterve, el6terjeszt6s

10 Hat6lyon kivi.il helyezt e a 812019 .(ylll.23 .) rinkormiinyzati rendelet
1 I Hat6lyon kiviil helyezt e a 8 /2019.(yIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
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12.$ (1) A kdpviselo-testtilet tildsei nyilvAnosak.
(2)A 26rt illdsek elrendeldsdrSl az MOtv 46.$ (2) bekezd6s a)-b) pont rendelkezik,
az Mtitv. 46. 5 Q) bekezdds c) pontja alapjhn a k6pviselo-testiilet minositett tobbsdggel
dont.
(3) A zdrt i.il6sen a kdpvisel6-testi.ilet tagjain kiviJl az Mdtv. 46. $ (3) bekezddsdben felsoroltak
vehetnek csak r6szt.

13.$ (1) A kdpviselo-testiilet fdldves munkatervet kdszit.
(2) A k6pviselo-testiilet rendes iildseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elk6szftdsdr6l a
polg6rmester gondoskodik.
(3) A munkaterv elk6szitdsehez javaslatot kell kdrni:

a) a k6pvisel5-testtileti tagokt6l,
b) a kdpvisel6-testi.ilet bizotts6gait6l.

(4) A munkatew tartalmazza az iildsek tervezett id6pontj6t ds napirendjdt.

1l.$ "
13/A. $ (1) El6terjesztdsnek min6stil a munkatervbe felvett:

a) rendelet-teruezet
b)hatirozati javaslat
c) besz6mo16

d) thjekoztat6
(2) Az el6terjesadsnek 6tfog6 drtdkeldst kell adnia, ki kell tdmie a probl6mrik t6rgyilagos
elemzdsdre. Kezdemdnyeznie kell afeltirthib6k felsz6mol6sit, ds ir6nymutatdst kell adnia. 13

(1) ElSterjesztdsnek minostil a munkatervbe felvett:
a) rendelet-tervezet
b) hatirozati javaslat
c) beszrimo16
d) tdjekoztat6

(2) Az el6terjeszt6s adjon 5tfog6 6rt6keldst, tdrjen ki a probl6m6k t6rgyilagos elemzesere.
Kezdemdnyezze a felt6rt hib6k felszrimol6s6t 6s adjon ir6nymutat6st.

9. A k6pviseld-testiilet iil6s6nek vezet6se

14.$ (1) A kdpviselo-testiilet iil6s6t a polg6rmester vezeti, ennek soriin:
a) m e 96l I apitj a ( fi gyelemme I ki s6ri) a hat6r ozatkdpe s s6 get,
b) hathr o zatkdp e s s d g e s et6n me gnyitj a az i.il d st,

c) besz6mol a lejitrt hat6ridejri hatdrozatok vdgrehajtils6r6l 6s tdjekoztatdst ad a kdt iil6s
kozott t<irtdnt fobb esem6nyekr6l,
d) eloterjes zti a napirendi javaslatot, utalva a siirg6ssdgi inditv6nyra,
e) napirendi pontonkdnt megnyitja, vezeti, illet6leg leztrja 6s osszefoglalja avititt,
f1 napirendi pontonk6nt szavazdsra bocs6tja ahatinozati javaslatot, kihirdeti ahathrozatot,
g) a hosszrira nyrilt vitalezdrisa drdekdben inditv6nyozza ahozzitszolitsok id6tartam6nak

korlftozitsitt, yagy a vrta lezirisitt,

I 2 Hatiilyon kf viil helyezte a 8/20 I 9.(V lll.23 .) dnkorm 6nyzati rendelet
r3 Beiktatta a812019. (VIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
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h) hozzhsz6liskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szot a jelenldvok brlrmelyike
tekintet6ben,

i) figyelmezteti a hozzirsz6l6t, ha mondanival6ja elt6r a tingyalt t6m6t6l, illetve
eredm6nytelens6g esetdn megvonhatj a a sz6t,

j) tdrgyalilsi sziinetet rendelhet el, a tanitcskoz6s folytat6s6t akadiiyozo kcirtilm6ny
fe I m e rtil 6 s e kor az til 6 st m e g h atitr o zott i d o re fd I b e szakithatj a, y agy b ere k e s zti,

k) gondoskodik az iles zavartalan rendjdrol, rendreutasida azt, aki az tildsen a k6pviselo-
testtilethez m6ltatlan magatart6st tanfsit, ism6tl6do rendbontds eset6n megvonja a
sz6t, illetve a terem elhagy6s6ra kotelezi a rendbont6t.

(2) A polgiirmesteri 6s alpolg6rmesteri tisztsdg egyidejri betciltetlensdge, tart6s
akadiiyoztat6suk esetdn a k6pvisel6-testiileti iildst a Penzigyi Gazdasdgr ds

Teleptil6sfej leszt6si B izotts6g elnoke v ezeti. I a

15.$ (1) A kdpvisel6-testtilet hatitrozatkepess6g6t az M<itv 47. $-a alapjdn kell meg6llapitani,
6s folyamatosan figyelemmel kis6mi.
(2) A hatdrozatkdptelen kdpviselo-testi.ileti til6st 5 napon beltil \gyanazor napirendek
tfugyalirsiraijra 6ssze kell hivni.
16.$ A kdpviselo akadtiyoztatdsirt az til6s el6tt kciteles bejelenteni a polg6rmesternek.

17.$ A k6t til6s kdzritti idoszak fontosabb esem6nyeir6l a polg6rmester besz6mol, valamint a
hatdrozatok v6grehajt6sitrol sz6lo ti$ekoztat6t a kdpviselo-testtlet negyeddvente a napirend
el6tti t6m6k kdzott - vita ndlktil - tudom6sul veszi.

18.$ (1) A polg6rmester, vagy b6rmelyik kdpviselo javasolhatja a napirendi pont elnapol6s6t.
a) amennyrben az elnapol6ssal az eloterjeszto egyetdrt, arr6l a kdpviselo-testiilet vita
ndlkiil hatiroz
b) amennyiben az elnapoliissal az eloterjesztS nem 6rt egyet, fgy roviden indokolhatja
annak indok6t, melyr6l a kdpvisel6-testiilet vita n6lkiil hatiroz.

(2) Amennyiben - elnapoliis eset6n - az eloterjeszto az elnapol6st kciveto 8 napon beliil nem
kdri az fjb6li napirendre vdtelt, aztvisszavontnak kell tekinteni.

19.$ (1) Stirg6ssdgi indftv6nyt ir6sban a stirg6ssdg t6nydt megindokolva inditvilnyozhatja a
polg6rmestern6l:

a) a polg6rmester,
b) b6rmely k6pviselo,
c) a jegyzo,
d) a tdmakdr szerint drintett bizottsdg.

(2) Stirgossdgi indftvrinlt - rovid indokl6ssal - legkdsobb az tildst megelozo munkanapl2 6riig
lehet benyijtani.
(3) A stirgossdg elfogad6srir6l a k6pvisel6-testtilet vita n6lktil, min6sitett tribbs6ggel hatiroz.

20.$ (1) Az iil6s kezdetekor rijabb napi rendi pontot fel lehet venni, egyszeri t<ibbs{gi
szavazattal.
(2) A kdpvisel6-testtil et az el6terjesztett napirendi javaslatr6l vita n6lki1l d<int.
(3) A kdpviselo-testi.ilet a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tingyalja.

19.S't

ra Beiktatta a 8/2019 .(YLIL23.) onkorm funyzati rendelet
I s Hatiilyon kivtil helyezt e a I /20 I 9 .(y lll.23 .) dnkorminyzati rendelet
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20lA.$ (1) A telepiil6si k6pvisel6 a k6pviselo-testtilet til6sdn a
a) a polg6rmestertol,
b) a jegyzotol,
c) a bizotts6gok elndkeitol,
onkorm6nyzatr igyekben felvil6gosit6st k6rhet, melyre az iil6sen, - vagy legk6sobb 15

napon beltil ir6sban - 6rdemi viiaszt kell adni.
(2) A k6pviselo-testtilet i.il6sdn akkor kell v6laszt adni, ha az interpell6ci6t az iJles elott 2
nappal a kdpviselo irdsban a polg6rmesterhez benyrijtotta. r6

21.$ (1) A napirendi pont tdrgyalisffi maximum 10-10 perces sz6beli kieg6szitds elozheti
meg. Ennek megt6teldre az eloterjeszto 6s atirgy szerint illet6kes bizotts6g eln<ike jogosult.
(2) A sz6beli kiegdszit6s nem ismdtelheti meg az irdsbeli eloterjeszt6st, ahhoz kdpest rij
inform6c i6kat ke I I tafialmaznia.

22.5 0) A napirendi ponttal kapcsolatban az eloterjesztohoz a kdpviselok ds a tan6cskoz6si
joggal meghfvottak kdrddst int6zhetnek.
(2) A kdrddsek elhangzdsa utin a viiaszadis, majd az (l) bekezddsben meghatiirozott
szemdlyek hozzirszolilsa krjvetkezik.

23.$ A rendelet tervezethez 6s a hat6rozati javaslathoz a polghrmester, a k6pvisel6, a jegyzo
ds a bizotts6g elnoke m6dosft6 javaslatot tehetnek. A m6dosit6 javaslat, ir6sban 6s sz6ban is
eloterjeszthet6.

24.5 A k6pviselo-testtilet brzottshga, a polg6rmester 6ltal a reszere kiadott rendelet
teruezethez,hatirozatijavaslathoz aj6nl6st nyrijthat be a kdpviselo-testtiletnek.

25.$ (1) A k6pvisel6-testiilet dontdshozatalihll az Mcitv 49. $-rlban meghatdrozott szem6lyek
zirhat6kki.

26.$ Felsz6lal6sok lehetnek:
a) napirendhez kapcsol6d6 felsz6lal6s,
b) felsz6lal6s tigyrendi kdrddsben,
c) hathr ozathozatal e l6tti fe I sz6lal6s.

27.$ (1) Ajegyzonek ajogszertis6g 6rdekdben sz6t kell adni.
(2) Ahozzitszolitsok sorrendjet- ajelentkezds idejdt figyelembe v6ve - azilesvezeto elnok
hatixozzameg.

28.$ A titrgyalt napirendet drintS iigyrendi k6rddsben a k6pviselo b6rmikor sz6t kdrhet ds

javaslatot tehet.

29.$ (1) Azeloterjeszt6 6s a kijelolt bizotts6g elncike, vagy eloadojaahatirozathozatal el6tt
felsz6lalhat.
(2) A napirendi pont vit6j6t az eloterjeszto foglalja 6ssze, egyrittal reagii az elhangzott
dszrevdtelekre.

30.$ (1) A polg6rmester a vrta lezfuritsa ut6n elsokdnt a m6dosit6 indfW6nyokat, maid az

eredeti j avaslatot teszi fel szav azdsra.

r6 Beiktatta a 8/2019.(VIII.23.) dnkormbnyzati rendelet
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(2) A javaslat elfogad6s6hoz a jelenl6v6 telepi.il6si kdpvisel6k t6bb mint a feldnek igen
szavazata szi.iks6ges, (egyszeni tcibbsdg), kiv6ve az Motv. 50. $-6ban meghat6rozott
i.igyekben, melyekben minositett tobbsdg sziiksdges.

10. Szavazfs rendje, formrija

31.$ (l) A k6pviselo-testiilet nyilt szavaz6ssal tort6n6 drintdseindl a szavazds kdzfeltart6ssal
tortdnik. A kdpvisel6k igennel, nemmel szavazhatnak, 6s tart6zkodhatnak a szavazdst6l.
(2) A szavazds eredmdnyet a polg6rmester 6llapitja meg. B6rmely kdpviselo jelezheti, hogy a
szavazhs eredmdnye tdvesen lett megillapitva, ezertkeri a szavazas megism6tldsdt.
(3) Ha aszavazis soriin szavazategyenloseg 6ll elo, a javaslatot elutasitottnak kell tekinteni.
(4) A kdpviselo kciteles bejelenteni 6rintettsdgdt. Amennyiben ezen kdtelezettsdgdnek nem
tesz eleget, hatitrozatban kell kimondani, hogy nem tett eleget k<itelezettsdgdnek.

32.$ (1) A polg6rmester ndv szerinti szavazdst rendel el az Motv. 48. $ (3) bekezddsdben
me ghatir ozott e s etekben.
(2) A ndv szerinti szavazds alkalm6val a jegyzo a ndvsor alapjttn a kdpvisel6t szemdly szerint
szolitla 6s a kdpvisel6k 6ltal adott v6laszt (igen, nem, tart6zkodom) a n6vsorban r<igziti. A
szavazds vdg6n a kdpviselo a nyilatkozatitt al6irds6val hitelesiti.

33.$ (1) A polg6rmester titkos szavaz|st rendelhet el az Mcitv 48. $ (a) bekezdds6ben
me ghatir o zott i.igy e kb e n.
(2) A szavaz6s borit6kba helyezett szavazolapon, urna igdnybevdteldvel tortdnik.
(3) Titkos szavazisnirl a kdpviselo-testi.ilet Ahalvebsilott h6romtagri ideiglenes bizotts6g jrlr el.
(4) A titkos szavazds esetdn az ideiglenes bizotts6g dsszesz6molja a szavazatokat,
meg6llapitj a az ,,6wdnyes" ds ,,drvdnytelen" szavazatok ariiny6t.
(5) A titkos szavazasrol kiilcin jegyzokcinyv kdsziil, mely a kdpviselo-testiileti jegyz6konyv
melldkletdt kepezi.

I 1. A k6pvisel6-testiilet diint6sei

34.$ (1) A k6pvisel6-testtilet
a) rendeletet alkot,
b)hathrozatot hoz.

(2) A kdpvisel5-testtilet jegyz6kdnyvr rogzit6ssel, de szttmozotthatdrozat n6lktil dcint:
a) a napirend meghatiir ozirsitrol,
b) tigyrendi k6rd6sekrol,
c) a k6pvisel6i felvil6gositiis kdrdsre adott, valamint
d) a k6rd6sre adott viiasz elfogad6s6r6l.

(3) A kdpvisel6-testtilet szdmozott hatirozata tartalmazza a testiilet dontds6t, sz6 szerinti
megfogalmazisban, valamint a v6grehajt6s hat6ridej6t 6s a v6grehajt6s6rt felel6s
megnevez6s6t.
(4) A k6pviselo-testiilet hat6s6gi hatirozataira - az Mritv.-ben foglalt elt6r6ssel - az
iilami gazgat6s i e lj 6rris 6l tal 6no s s zab iiy ait ke I I alkalm azni.

35.$ (l) '7

I i Hatdlyon k ivii I he lyea e a 8 /20 I 9 .(Y lll.23 .) cinkormiinyzati rendelet
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(2) Liter Kcizs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete 6ltal hozott hatfuozatok kozzetdtele
sor6n a hatirozatmegiel<il6sdben a hatitrozatothoz6 szew roviditett megjel6ldse: LKt.r8

36.$ (1) Rendelet alkot6s6t biirmelyik kdpvisel6, atirgy szerint illetdkes bizotts6g es a jegyzo
ir6sban kezdemdny ezhetr a polg6rmestern6l.
(2) Amennyiben a rendelet tervezetet tixgyalilsra alkalmas m6don nyrijtott6k be, azt a
polg6rmester koteles a soron k6vetkez6 til6s napirendi javaslat6ba felvenni.
(3) Amennyiben a rendelet tewezet r6szletes elokdszitdse sziiksdges, az til6svezeto
inditvinyozza, hogy a kdpviselo-testtilet foglaljon illlist a rendelet alkot6s sztiksdgessegerol,
f6bb elveirol, az elokdszit6s menet6r<il 6s felel6sdr6l.
(4) A kdpvisel6-testi.ilet elhatdrozhatja a rendelet tervezet (avaslat) k6tfordul6s t6rgyal6s6t is.
(5) Rendelet alkot6s esetdben a k6pviselo-testiilet a beterjesztett javaslat felett 6ltal6nos 6s

rdszletes vitrit is tarthat. Az erre vonatkoz6 polg5rmesteri vagy bizotts6gi indftv6nyr6l vita
n6lki.il hatfuoz.
(6) A rendelet tervezet szakszeri el6kdszitdsercl a jegyzo gondoskodik, a titrgya szerint
illet6kes bizottsitg k<izremrikodd s6vel.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetdsd16l, ahatiuozatok k<izl6sdr6l, illet6leg a rendeletek,
hatirozatok nyilv6ntartdsirol, folyamatos karbantartitsir6l a jegyzo gondoskodik, 6s sztiks6g
eset6n kezdemdny ezi a rendeletek m6dosit6s6t, hatillyon kiviil helye zeset.
(8) A kdpvisel6+esti.ilet 6ltal megalkotott dnkorm6nyzati rendeletet ki kell hirdetni, a
szitmozott hatfirozatokat pedig jegyzokcinyvi kivonat formilban az erintetteknek meg kell
kiildeni.
(9) A szabillyszerhen megalkotott 6s al6irt rendelet kihirdet6se dnkormirnyzati hirdetot6bl6n
tdrtdnik. A megalkotott rendelet szcivege megtekinthet6 a KOH-n61.

12. A k6pvisel6-testiilet jegyz6kiinyve

37.$ (1) A kdpvisel6-testtilet i.ildsdr6l jegyz6k<inyvet kell kdsziteni, amely a tanhcskozirs
I dnye g6t tartalmazza'.
a) a k6pviselo-testtileti i.il6sr6l kdsztilt jegyz6k<inyvet az M<jtv. 52. $-6ban foglaltak szerint
kell elkdsziteni.
b) az elk6sztilt jegyzokcinyvet a k6pviselo-testiileti i.ildsen rdsztvevo k6pvisel6k koziJl az
iigyrend elfogadrisakor megv6lasztott 2 fo kdpviselo hitelesiti.
c) sz6szerinti jegyz6kdnyv rdszletet a kdpvisel6 ktilcin k6rheti a napirend elfogad6sakor,
melyrol a kdpviselo-testtilet hatiroz.

38.$ (1) A jegyz6konyv melldkletei:
a) a meghiv6,
b) a jelenldti iv,
c) a i e gy zok<inyvben nem 16 szl e tezett rende let,
d) az irdsban benyfjtott hozzi"sz6lirsok 6s

e) egy6b ir6sos inditviinyok.
(2) Ajegyzokonyv eredeti pdld6ny6t a melldkletekkel egyiitt a hivatal kezeli, 6s elhelyezi az

irattirban.
(3) A nyilv6nos iildsrol kdsztilt jegyzok<inyvet 6s melldkleteit a honlapon, illetve a hivatal
helyis6gdben az iilampolg6rok 6s kdpviselok szhmitrahozzdferhetov6 kell tenni.
(4) A zbrt tildsrSl kdszitett jegyz6kiinyvbe, valamint az til6s irdsos anyagirba az errntetteken 6s

a 12. g (3) bekezd6s6ben felsoroltakon kiviil m6s nem tekinthet be. A zdrtilesjegyz6konyv6t
6s irfsos anyagait az iitalftnos szab6lyok szerint, de elktilcinitve kell t6rolni ds megorizni.

I 8 M 6 do s itott a a 8 I 20 1 9 .(Y lll.23 .) 6nko rm 6nyzati rende I et
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IV.Fejezet
A helyi iinkormdnyzat Szervei

13. A telepiil6si k6pvisel6

39.$ (1) A teleptil6si kdpvisel6 a teleptilds egesz66rt v6llalt felelossdggel kdpviseli a
v 6laszt6inak az drdekeit.
(2) A teleptil6si k6pviselo jogait ds kdtelezettsdgeit Mdtv. 32-34. $-a hat6rozzameg.
(3) Az <inkorm6nyzati k6pvi se I ok havonta ti szte I etdij ban 16 sze stilnek.
(4) Amennyiben a kdpviselo a testtileti iil6sr6l igazolatlanul van t6vol, a k6vetkez6 havi
k6pvi se l6i ti szte I etdij a 5 0 Yo-kal c srikkentendo.
(5) Amennyiben a bizotts6gi tag kdpvisel6 a bizotts6gi iil6srol igazolatlanul van tiivol, a
kcivetkezo havi tiszteletdija 25 Yo-kal csdkkentendo.
(6) Ha a k6pviselo sem a testiileti til6sen, sem a bizotts6gi tildsen nem vesz rdszt, a kcivetkezo
havi tiszteletdija 75 o/o-kal cscikkentend6.
(7) A t6volletetigazoltnak kell tekinteni, ha a kdpvisell az adott id6pontban az onkorminyzat
k6pviselet6ben j6r el, melyet a polg6rmester igazol, vagy egeszs6gi 6llapota, vagy egy6b ok

miatt a t6vo1l6te indokolt.
(8) Amennyiben a kdpviselonek a helyi cinkorm6nyzat fele tartozdsa 611 fenn - amig a^ nem
egyenliti ki - a tiszteletdij kifizet6sdt fel kell fi.iggeszteni. Befizetes ut6n a tiszteletdij
visszamen6leg kifizetheto.

14. A k6pvisel6-testiilet bizottsiga

40.$ (1)A kdpviselo-testi.ilet dontdseinek elokdszitdse, d<intdsek vdgrehajtilsfnak szervezesere
6s ellen6rz6s6re bizotts6got hozhatletre, az M<itv 57-58. $-ainak figyelembevdteldvel.
(2) Abizottsdg az Mdtv. 59-61. g-6ban foglaltak betartis6val mtikddik.
(3) "
(4) A bizotts6g iil6seinek 6sszehiv6s6r6l a bizotts6g elnoke gondoskodik. Ossze kell hivni a
bizotts6got a kdpvisel6-testtilet hatirozata, a polg6rmester 6s a jegyzb inditv6ny6ra.
(5) A bizotts6g 6ves munkaterv alapjln mtik<idik, mely tartalmazza az tildsek helydt, idejet, az
elv6gezend6 feladatokat. Elk6szft6sddrt a bizottsitg elnoke a felelos.
(6) A bizotts6g til6se hatiirozatkdpes, ha tagjainak tdbb mint a fele jelen van. A bizotts6g
rlllrisfoglaklsait sz6tdbbsdggel hozza.
(7) A bizottsilg elncike a bizottsirg munk6j6r6l a kdpviselo-testtlet munkaterve szerint
besz6mol a kdpviselo-testtiletnek.
(8) A kdpviselo-testiilet egy bizottsitgothozletre,Pdnz:U;gyi gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si
Bizotts6g ndvvel, mely bizotts6g tagjainak szitma:9 f6.20
(9) A Pdnztigyi Gazdasdgi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g feladat 6s hat6skdreirbl a 4lB.
melldklet rendelkezik. 2r

I5. Polgrlrmester

41.$ (l) A polg6rmester a feladatiit fo 6ll6sri megbizat6sri polgiirmesterkdnt lifijael.22
(2) A Polgirmester jogallisitt ds hat6skciretazMofi.63-70. g-ai szab6lyozzitk.

I e Hat6lyon k ivii I he lyea e a 8 /20 I 9 .(YIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
20 M6dositott a a 8/2019.(Yill.23 .); t2/2Otg .(Xt.20.) dnkorm6nyzati rendeler
2 I M6dositoft a a 12 /20 I 9 .(Xl.2O.) dnkorm6nyzati rendelet
22 M6dositotta a 712015.(tY .30.);1212019.(XI.20.) dnkormiinyzati rendelet
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(3) A polgiirmester feladatai az Motv. 67. $-ban meghatttrozott feladatain tirlmenoen a
kdpviselo- testiilettel, illetoleg annak szerveivel tisszhangban - a kdvetkezok:

a) biztositja a kdpviselo-testiilet demokratikus, sz6les nyilviinoss6g melletti mtikddds6t,
b) segiti az onkormSnyzati kdpvisel6k munk6j6t,
c) biztositj a abizottsirgok jogainak 6s kcitelessdgeinek drvdnyestildsdt,
d) ell6tja - az alpolghrmester bevoniis6val - a bizotts6gok rendszeres t6jdkoztathsifi,
e) meghat6rozza a jegyzo feladatait a k6pvisel6-testiilet mtikddds6vel cisszeftigg6sben,
f) kapcsolatot tart a telepiilds t6rsadalmi ds lakossiigi szerveivel, annak vezetillel,
g) el6segfti a lakoss6g <inkorm6nyzatr feladatokban val6 k<izremrikdd6s6t,
h) rendszeres idokciz<inkdnt fogad66rrlt tart (Hetente egy alkalommal, csiitcirtdk 8-15 6r6ig)
i) 6polja az <inkorm6nyzathazai es nemzetkozi kapcsolatait,
j) aviiasztrisi ciklus v6g6n emldklap iiadils{wal kciszcini meg a k6pviselok munk6jdt.

(4) A k6pviselo-testiilet 6ltal a polgdrmesterre fitnthinott hat6skoroket a 2. mell6klet
tartalmazza.
(5) Halaszthatatlan iigyekben - mtikoddst ds teleptildstizemeltetdst akadiilyoztato vis maior
helyzetekben - a k6t iil6s kozotti id6szakban a polgSrmester jogosult drint6st hozni, ds a
k<ivetkez6 te stiileti iil6 s e n ti\ lkoztatja a kdpvi se 16 -te sttiletet.
(6) Ha a kdpvisel6-testiilet kdt egym6st kcivet6 alkalommal a - 68. $ (2) bekezdds apj6n - nem
d<jnt ugyanazon tigyben, akkor a polg6rmester jogosult dcint6st hozni a kovetkezo
tigytfpusokban:

a) 500.000,- Ft alatti beszerzdsek, szolg6ltatilsok megrendel6se,
b) az dnkorm itny zat alapmtikod6s6nek bizto sit6s6hoz sziiks6ges esetekben.

16. Alpolgfrmester

42.5 0)23 A k6pviselo-testtilet 6ltal megviilasztott alpolg6rmester a tisztsdget t6rsadalmi
megbizatisban t<ilti be.
(2) A polg6rmestert tart6s akadiiyoztathsa (7 napon tirli) eset6n alpolg6rmester jogai ds

kotelezetts6gei - a polg6rmester 6ltal gyakorolt ifiruhinott jogk<irok, kcitelezettsdgv6llal6s,
utalv6nyoz6s tekintet6ben - azonosak.

43.$ (1) A polg6rmester tart6s akadiiyoztatdsa eset6n teljesfti a polg6rmestert6l
dnkorm 6nyzati i.igyekben kapott me gbizattsokat 6 s azokr ol be szSmol.
(2) Az alpolg6rmester megbizfs alapj6n k6pviseli azonkorminyzatot.
(3) Az alpolg6rmesteri tisztsdg bettilt6sdt az Motv. 75-79.$-ai szabiiyozzfrk.

17. Jegyz6

44.$ (1) A jegyzo feladat ds hat6skcirdt az M<itv. 81. $-a tartalmazza.
(2) A jegyzo ellifija a kdpviselo-testtiletek, a brzotts6gok 6s a telepi.ildsi kdpviselok
mtiko d6 s6vel kapc s o lat o s igazgathsi feladatokat.
(3) A jegyzo vagy megbizottjakoteles mindegyik kdpviselo-testiilet i.ilds6n rdszt venni 6s ott a

sziiks6 ge s til eko ztatitst m e gadni.

(4) A jegyzb vagy megbizottja kciteles minden kedden Kir6lyszentistv6n kozs6gben

iigyfd lfo gadfst tartani.
(5) A jegyzo minden hdten csiitortrikdn a szdkhely k<izs6gben fogad6napot tart.

23 M 6dositott a a 8 120 1 9 .(Y lll.23 .) dnkorm 6nyzati rende I et
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(6) A jegyzot tart6s akadhlyoztat6sa esetdn az iitala megbizott (a munkakciri leirisban
rogzitettek szerinti) igazgatdsi igyintezo helyettesiti 6s e min6sdgdben a Hivatal dolgoz6i
kdtelesek rendelkez6seit telj esiteni.

45.$ (1) Az onkormhnyzatok mrikdddsdvel kapcsolatos feladatok ellStdsdval kapcsolatban a
jegyzo:

a) gondoskodik a k6pviselo-testtiletek tildsei jegyz6k<inyvdnek elk6szit6s6r6l,
b) elk6sziti az <inkormitnyzati rendelettervezeteket, hatttrozatokat, valamint a napirendi
pontokhoz kapcso16d6 eloterj esztdseket,
c) k6rddsekre felvil6gositiist ad.

(2) A jegyzo 6ltal6nos feladata a tcirvdnyess6g, a jogszenis6gbiztosititsa, testtileti iil6seken
kcitele s j elezni a j o gszabiiy s drt6 dcintd seket.
(3) Vezeti a kdpvisel6-testiilet hivatalffi, a Kozris 6nkorm6nyzatiHivatalt.
(4) A szdkhely kozsdg polg6rmester6nek egyetdrtds6vel nevezi ki, menti fel 6s jutalmazza a
hivatal dolgoz6it a Kirendelts6gvezet6 kiv6tel6vel, akindl a kirilyszentistviini polg6rmester
egyetdrt6s6vel dont.

18. Lit6ri Kiiziis Onkormr[nyzati Hivatala

46.$ (1) Lit6r-Kirrilyszentistv6n kcizs6gek kdpviselo-testtiletei az igazgatisi feladataik
ellititsira kcizos <inkorm6nyzati hivatalt alakitanak ki ds tartanak fenn Lit6ri Kozds
0nkorm6ny zatr Hiv atal n6ven.
(2) A KOH letszirmdd-, illetmdnyalapjii a jegyzb egyetdrtdsdvel a kdpviselo-testriletek kcjziisen
hatfirozzitkmeg.
(3) A jegyzo a KOH mrikodds6nek szabilyoz6sara Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabfulyzatotkdszit. Az
SzMSzt a jegyzb el6terjesadse alapj6n a kdpvisel6-testtiletek hagyjfk j6v6.
(4) A KOH Szervezeti 6s Mrikcid6siSzabiiyzat6nak melldklete tartalmazza:

a) az igazgat6si feladatok megoszt6s6t,
b) azokat a feladatokat, amelyek a k6pviselo-testiiletek rendelkez6se alapj6n hrirulnak a

KOH-ra,
c) a jegyzo 6s a KOH dolgoz6i munkakapcsolat6t,
d) a KOH dolgoz6i munkakriri leirdsifi,
e) a KOH a helyettesitdsi 6s kiadmdnyozis rendjet,
f) az ngy fdlfo g adils rendj 6t.

(5) A KOH a polg6rmesterek, a teleptildsi kdpvisel6k, valamint abrzottsirgok tev6kenysdgdvel
kapcsolatban az alihbi feladatokat l6tja el:

a) kdzremrikddik a kdpviselo-testiileti i.il6sek napirendi el6terjesztds6nek kidolgoz6s6ban,
b) kcizremrikodik a kdpvisel6-testtiletek hatdrozatainak vdgrehajtisitban,
c) biztositj a a k6pviselS-testtiletek mrik<jd6sdnek feltdteleit,
d) ellitja a polg6rmesterek 6s telepiil6si kdpvisel6k tev6kenysdg6vel kapcsolatos tigyviteli
teend6ket.

VI.Fejezet
A k6pvisel6-testiilet miikiid6se helyi kiiziigyeket 6rint6 kdrd6sekben
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19. Helyi n6pszavazfs, n6pi kezdem6nyez6s

47 .S'o

48.$ "
20. Lakossigi f6rumok

49.$ (1) A kdpviselo-testiilet lakossrigi f6rumok szervezds6vel teremt lehetris6get az
illl ampo I grlr ok szdmir a a he lyi kcizi.igyekben :

a) a fontosabb dont6sek el6kdszit6se soriin a vdlem6nynyilviinit6sra,
b) a kdzvetlen ti$ eko ztatasr a,

c) a kdz6rdekti bejelent6sre.
(2) Jelent6sebb lakossrlgi f6rumok:

a) a kcizmeghallgat6s,
b) a falugyrilds.

21. Kdzmeghallgatis

50.$ A kdpvisel6-testtilet a kcizmeghallgat6st azMdtv.54. $-a alapj6n hivja cissze,6s tartja
meg.

22. Falugyiil6s

51.$ (1) Falugytildst a lakoss6got drinto d<int6sek el6kdszit6s6re, a v6grehajt6s
megszervezdsdre, v6lem6nyeik, javaslatuk megismerdse drdekdben kell tartani.
(2) A falugytil6st kezdem6nyezheti a polgiirmester, a k6pvisel6-testiilet, a kdpviselo, a
k6pvisel6-testiilet bizottsbga, civil szervezetek k6pvisel6i.
(3) A falugyrilds megtarti.sirol a k6pviselo-testiilet hatdroz.

YII. Fejezet
A Helyi iinkormfnyzat gazdasfgi alapjai

23. Az iinkormrinyzat kiilts6gvet6se

52.$ (l) Az onkormhnyzat 6vente meghatitrozza a gazdas6gi programjrlt 6s kolts6gvet6sdt.
(2) A kdpviselo-testtlet 6ves k<iltsdgvetdsdt rendeletben 6llapitja meg.
(3) A koltsdgvetds tirgyalilsa kdt fordul6ban is tort6nhet. Amennyiben k6t fordul6ban tort6nik
a koltsdgvetds elfogad6sa, akkor:

a) az elso fordul6ban szirmitisba kell venni a bev6teli forr6sokat, a forr6sok b6vit6s6nek
lehet6s6geit, meg kell hat6rozni a kiad6si sziiksdgleteket, azok gazdas6gos, cdlszerti
megold6sait. Egyeztetni kell a felmertilt ig6nyeket, meg kell hat6rozni a sziks6gletek
kieldgitdsdnek sorrendj dt,

b) a m6sodik fordul6ban a k<ilts6gvet6si ds iilamhiutartisi t<irvdny iital el6irt
reszletezesben kell a rendelet tervezetet tirgyaln|

(4) Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata alaptevdkenys6g6nek kormdnyzati funkci6k szerinti
besorol6s6t az 5. melleklet tartalmazza.26

2a Hathlyon kiviil helyezte a13l20l7.(IX.4.) rendelet
25 Hat6lyon kiviil helyezte a 1312017.(IX.4.) rendelet
26 M6dositott a a 12 120 1 5 .(VI. I .) cinkorm iny zati rendelet
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24. Az iinkormfnyzat vagyona

53.$ (l) A helyi 6nkorm6nyzatvagyona a tulajdon6b6l ds a helyi <inkorm6nyzatot megilleto
vagyoni drtdkri jogokb6l ell, amelyek az <inkorm6nyzati cdlok megval6sitrisit szolg6lj6k.
(2) A k6pviselo-testtilet rendeletben (vagyonrendelet) iillapitja meg a tdrzsvagyont 6s az tizleti
vagyont.
(3) A t<irzsvagyon elemei:

a) kizdrolag rinkormdnyzati tulajdonban 6116, nemzetgazdas6gilag kiemelt jelent6sdgri
vagyont6rgyait,
b) korlltozottan forgalomkdpes t6rgyait, s azokat a feltdteleket, amelyek szerint a
vagyont6rgyakr6l rendelkezni lehet.

VII. Fejezet
Zir6 rendelkez6sek

54.$ (1) Ezen rendelet2014. okt6ber 21.23.ee 6rakor l6p hat6lyba.
(2) Hatalyat veszti Lit6r K<izs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testiiletdnek az <inkorminyzat 6s

szervei szewezeti- 6s mtikddd si szabiiyzatir6l sz6l6 712003.(Y .29.) Kt rendelete.

Szedl6k Attila
polg6rmester

Bencze Eva
jegyzo

Kiadm6ny hitel6til:
k r-r- (

BenczeEva

ffi
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1. mell6klet 27 a 16/2014.(X.21.) tinkormfnyzati rendelethez

2. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkormrinvzati rendelethez

A k6pvisel6-testiilet 6ltal a polgirmesterre 6truhrizott hatriskiirtik2s

Szoci6lis rdszorultsiigt6l fiiggo k6relmek kciziil Litdr Kdzsdg K6pviselo-
testtilete iiltal a Polg6rmesterre atruhazott hat6skdr<ik a szociiilis 6s gyermekvddelmi
igazgatdsr6l 6s ell6t6sr6l sz6l6 rendelet alapjirn:

a)

b)
c)
d)
e)

D

s)

gyermek sziiletdse kapcs6n kdrt teleptil6si tiimogat6s,
halott eltemettet6sdhez k6rt teleptildsi t6mogat6s,
szociilis 6tkez6s,
k<iztemet6s,
29

teleptildsi szil6rd hulladdk kdzszolg6ltat6si dij megfizet6se.
az egeszsegi 6llapot megorz6sdt jelento szolgiitatitsok kciltsdgeihez val6
r6szbeni hozzifiirulis,
6pol6si t6mogatiis,
rendkivtili telepi.ildsi t6mogat6s,
lakhatilshoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok t6mogatiis.

h)
i)
i)

3. mell6klet 30a 16/2014.(X.21.) iinkormrinvzati rendelethez 3r

3/,{.32 mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkorminyzati rendelethez 33

27 Hatily on k ivii I he lyezt e a I /20 I 9 .(Y il1.23 .) 6n korm 6nyzati ren de I et
28 M6dositofta a 12/2015.(VL l.) dnkorm inyzati rendelet, 3/2016.(11.29.) dnkormiinyzati rendelet
2e Hatiilyon k ivtil helyea e a I 2 120 19 .(XI.20. ) cinkorm6nyzati rendelet
30 Hat6lyon kf vii I helyea e a 8 120 I 9 .(yIII.23.) dnkormiinyzati rendeler
3 I M6dos ftott a az 5 /20 | 7 .(IV.2 8. ) cinkormiinyzati rendelet
32 Hatiiy on k f vii I h elyeZ e a 8 / 20 1 9 .(y il1.23 .) rinkorm 6nyzati rende let
33 M6dos ftott a az 5 /20 1 7 .(IV.2 8. ) dnkorm6nyzati rendelet
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4. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkormrinvzati rendelethez3a

4/A. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkorminvzati rendelethez3s

4/B. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkormfnyzati rendelethez36

P6nzii gyi G azdasrigi 6s Teleptil6sfej leszt6si B izotts ri g

A szociillis r6szorults6gt6l fiiggo k6relmek k<iztil Lit6r K<izs6g Kdpvisel6-testiiletdnek a

Pdnziigyi Gazdasilgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6gra ifiruhhzott hat6sktirei a szoci6lis ds

gyermekvddelmi igazgathsrol ds ell6tisr6l sz6l6 rendelet alapjin:

a) Ddnt a krizishelyzet kialakuldsa esetdn rendkivtili teleptil6si t6mogatils

A civil szew ezetek titmo gattsitr6l s2616 rendelet alapjin:

b) D6nt az onkentes szervez6d6sek, civil szervezetek tirmogathsirrol, pSlyinati <inrdszeir6l
a kcilts6gvet6s keretein beliil biztositott drtdkhatfurg

Tovribb6 d6nt a hat6skcirdbe utalt, rendeletben szabfiyozott egydb [gyekben.

A bizottsbg feladatkordben el6k6sziti a hat6skcirdbe tartozo iigyekben a kdpviselo-testtilet
dontdseit, szervezi 6s ellenorzi a dont6sek vdgrehajt6s6t.
Ezen beliil:

a) vdlemdnyezi az onkormitnyzat dves p6nziigyi terv6t, javaslatot tesz sziiksdg szerint
annak dvkozi m6dosit6s6ra,

b) az <inkorminyzat feli.igyelete alatt iil6 int6zmdnyek, gazdasitgi szervek tekintetdben
javaslatot tesz l6tesit6ssel, 6talakit6ssal, megszi.intetdssel, rltvdtellel, elliitottsilggal
k apc s o I ato s te stiil eti d<i ntd s re, v e zetoi p iiy ilzatok elbir iiirsin a,

c) ellenorzi a hivatalnak a k6pviselo-testiilet dcintdsei el6kdszitdsdre, illetve
v6grehajt6s6ra ir6nyul6 munk6j6t. Ha a bizotts6g a hivatal tevdkenys6gdben a

k6pviselo-testtilet 6ll6spontj6t6l, cdljait6l val6 elt6rdst, az iinkormdnyzati drdek

sdrelm6t, vagy a sziiksdges intdzked6s elmulaszt6s6t 6szleli, a polgiirmester

int6zkedd s dt kezdem dny ezheti,
d) az onkormdnyzat riltal6nos gazdiikodits6nak 6s vagyonnal kapcsolatos dont6s6nek

elokdszit6se.
e) ellenorzi az dves vagyonlelt6rt, vagyonkatasztert ds besz6mol a kdpviselo-testtilet fele,

0 javaslatot ad a szakteriiletdt drinto onkorm6nyzati koncepci6ra,

g) el6segitiaviilalkoz6sfejleszt6st,
h) v6lem6nyezi a testi.ileti til6s el6 kertilo eloterjeszt6seknek abizottsirg szaktertiletdt

drint6 reszet,

3a Hat6lyon kiv0l helyezte a 1212019.(XI.20.) dnkorm6nyzati rendelet
35 Hat6lyon kiviil helyezte a 1212019.(XI.20.) dnkorm6nyzati rendelet
36 M6dositotta a 1212019.(XI.20.) onkorm6nyzati rendelet
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i) r6szt vesz a feladat 6s hat6sk6rebe tartoz6 jogszab6lyok 6rvdnyestilds6nek, testiileti 6s
bizotts6gi dont6sek vdgrehajtris6nak ellenorz6s6ben.

j) szoci6lis b6rlak6sok b6rbevdteldre piiyinati javaslatot ad, az aj6nlatokat v6lemdnyezi,
javaslatot tesz a kdpvisel6-testUlet fel6,

k) az <inkormirnyzati bdrlak6sok bdrbevdteldre piiydzati javaslatot ad, az aj6nlatokat
v6lemdnye zi, j av aslatot te sz a kdpviselo-testiilet fel6,

l) kezeli azdnkorm6nyzatikdpvisel6k vagyonnyilatkozatait,
m) cisszeferhetetlensdggel, vagyonnyilatkozatok ellen6rzdsdvel foglalkozik,
n) figyelemmel kisdri a kdzsdgben anehez anyagi ds szoci6lis koriilmdnyek kdzritt dlo

csal6dok helyzetdt ds a r6szorultaknak segitsdget nyrijt,
o) javaslatot ad a k6pviselo-testiilet fel6 a beiskol6z6ssal kapcsolatos t6mogat6sokra,
p) javaslatot ad a kar6csonyi t6mogat6sra,
q) figyelemmel kisdri a telepi.ilds kdzeg6szsdgtigyi helyzetdt,
r) egyiittmtikddik a hivatal illet6kes iigyint6zoivel, kapcsolatot tart a teleptilds oktat6si 6s

nevel6si k<izmrivelod6si int6zmdnyeivel, az iskolaszdkkel, a sztiloi 6s ifirisrigi
kozdss6gekkel, mrivelodesi hdzzal, a teleptilds sportegyesi.ileteivel, ds lehet6s6geihez
mdrten tirmo gatja azok mtikod6sdt,

s) el6kdsziti 6s v6lem6nyezi az alapoktatfs 6s kdzmtivelodds javithsit, fejleszt6s6t c6lz6
te stiileti ddntd seket, valam int me gszerv ezi 6 s e 1l enor zi v e gr ehajt6sukat,

sz) tevdkenyen rdsil.vesz a teleptilds tinnepeinek megszervezdsdben ds kcizoss6gi
rendezvdnyeinek lebonyolit6s6ban.

0 elosegiti ds szervezi a kultur6lis 6s szabadid6 programokat,
u) egytittmtikrldik a kcizsdgben tev6kenykedo egyhdzakkal, kiil<jncisen a kozs6g kultur6lis

j avainak meg6viisa, megorzdse, 6pol6sa tertiletdn,

A polg6rmester illetmdnydnek megillapit6sira vonatkoz6 javaslatot a Pdnziigyi ds Gazdasilgi
Bizotts6g teszi meg.
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Lit6r Kiizs6g Onkorminvzata alaptev6kenvs6s6nek korminvzati funkci6k szerinti besorolisa3T

5. mell6klet a 16/2014. (X.21.) tinkormfnvzati rendelethez

37 Hatiiyba leptette a 12 120 1 5 .(Y I. I .) dnkorm dnyzati rendelet
38 Hat6lyba ldptette a I 8/20 I 5. (XI.24. ) dnkorm 6ny zati rendelet

0r r 130
Onkorm6nyzatok 6s dnkormiinyzati hivatalok jogalkot6 6s 6ltal6nos igazgatdsi

tevdkenys6ge

011220 Ad6-, vim - 6s jdvedeki igazgatiis38

013320 Kciztem etci-fenntart6s es - mrikddtet6s

0133s0 Az dnkormdny zati v agy onnal val6 gazddlkod6ssal kapcso latos feladatok

016020 Orsz6gos 6s helyi ndpszavazissal kapcsolatos tevdkenys6gek

016080 Kiemelt rillami 6s dnkorm6nyzati tev6kenys6gek

041231 Rov id idotartamI kcizfoglalkoztat6s

041232 Start-munka program - T6li kdzfoglalkoztatis

041233 Hosszabb idritartamri kcizfoglalkoztat6s

045160 Kcjzutak, h idak, alagutak iizem e ltetese, fenntartiisa

045161 Kerdkp6rutak iizemeltet6se, fenntart6sa3e

052020 Szennyviz gyrijtese, tisZitdsa, elhelyez6se

063020 Viztermeles, - kezel6s, - ell6t6s

064010 Kcizvikigftris

066010 Zdldteriilet-kezel6s

066020 V6ros-, kdzs|ggazdirlkodrisi egy6b szolg6ltat6sok

072ttt H6ziorvosi alapell6t6s

072311 Fogorvosi alapelkit6s

074031 Csakid es n6vddelmi egeszsdgtigyi gondoziis

07 4032 I{ risrlgi-eg6szs6gtigy i gondozds
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081 030 S portldtes ftm6nyek, edz6triborok m iikridtet6se ds fej lesztdse

082044 Konyvtrlri szo I g6ltatiisok

082091 Krizmtivel6dds - kcizciss6gi 6s trirsadalmi r6szvdtel fejleszt6se

082092 Kozmrive16d6s - hagyom6nyos kdzciss6gi kulturSlis 6rt6kek gondoz6sa

091 140 Ovodai nevel6s, ell6t6s mrikddtet6si feladatai

0960r5 Gyermekdtkeztetds k6znevel6si int6zm6nyben a0

102031 Id6sek nappali ell6t6sa ar

102032 Demens betegek nappal i ellirtdsa 42

104031 Gyermekek bdlcs6dei elliltisa a3

r04037 Intdzm6nyen kiviili gyermekdtkeztetds aa

104042 Gyermekj6l6ti szolg5ltat6sok a5

r06010 Lak6ingatlan szoci6lis cdhi b6rbead6sa, iizemeltetdse

106020 Lakiisfenntartiissal, lakhatdssal 6sszefiigg6 el kitrisok

107051 Szoci6lis 6tkeztetds

107052 Hiizi seg its6gnyrijtris

3e Hat|lyb a I 6ptette a 3 I 20 1 6.(11.29. ) dnkorm 6nyzati rende I et
a0 Hat6lyba l6ptette a 3 1201 6.(11.29.) dnkorm6nyzati rende let
al Hat6lyba l6ptette a 3 I 20 1 6.(11.29.) dnkorm6nyzati rendelet
a2 Hatiiyba leptette a 3 I 20 1 6.(11.29. ) dnkorm 6nyzati ren delet
a3 Hat6lyba l6ptette a 3 l20l 6.(11.29.) dnkormdnyzati rendelet
aa Hatiiyb a ldptette a 3 I 20 I 6.(I1.29. ) dnko rm iinyzati rendelet
as Hatilyba ldptette a l8/2015.(XI.24.) dnkorminyzati rendelet
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1. fiiesel6k a 16/2014. (X.21.) iinkorminvzati rendelethez a6

Dr Gyurika Istv6n Gdbor k6pviselo Lit6r, Akrlcfa u.1 1.

Yarga Mihrlly
Sz6nyegh Imre
Auerbach J6nos

Heffler Giibornd
Kondcs Istviin
Luk6ts G6bor

Tagiai: Sztinyegh Imre
Auerbach Jiinos

Heffler G6born6
Kondcs Istv6n

Ktiltagjai: Balogh Liszl6
Zavada Csaba
Osv6th Ors

Az iinkorm 6ny zati k6pvisel6k n6vso ra

polgiirmester Litdr, Petofi S. v 27 .

alpolgiirmester Litdr, Patak u. l8/A.
kdpvisel6 Litdr, Templom u. 7.

k6pviselo Litdr, T5ncsics M. u. u. l5lA.
kdpviselo Litdr, D6zsa Gyorgy utca 91.
kdpviselo Litdr, Hegyalja u. 8.

2. fiieeel6k a 16/2014. (X.21.) iinkorminvzati rendelethez a7

Humin Ert6kek Bizotts{g n6vsora

3. fiieeel6k a 16/2014. (X.21.) iinkorminvzati rendelethez

P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig n6vsora

Elnoke: Lukrits G6bor Akos

Dr Gyurika Istviin G6bor kdpvisel6 Lit6r, Ak6cfa u.1 1.

Lit6r, Hegyalja u. 8.

alpolgiirmester Lit6r, Patak u. 18/A.
k6pvisel6 Litdr, Templom u. 7.

k6pvisel6 Litdr, Tiincsics M. u. u. l5lA.
kdpvisel6 Liter,Dozsa Gyorgy utca 91.

Liter,Dozsa Gy. u.46.
Lit6r, Templom u. 3.

Litdr, Kossuth L. u. 7.

Ndmethnd Horv6th Erzs6bet Litdr, Ifits6g ftja 19.

46 M6dositotta a 1212019.(XI.20.) <inkorm6nyzati rendelet
a7 Hatdly on k ivti I helyezt e a 12 120 19.(XI.20.) dnkorm6nyzati rendeler
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