Litka Község Önkormányzata
3866 Litka Fő út 58.
L/12-16/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. november 30-án a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt
rendes ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
alpolgármester
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 2
tagja jelen van, Kardos Béla alpolgármester jelezte a jegyző asszonynak távolmaradását, nem
vesz részt az ülésen az határozatképes, az ülést 11.30 órakor megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.
J A V A S O L T N AP I R E N D :
1./ Javaslat a Képviselő-testület 2019.évi munkatervére
előterjesztő: polgármester
2./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2019.évi feladatellátására
előterjesztő: polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési munkatervére
előterjesztő: jegyző
4./ Tájékoztatás a 2019.évi közfoglalkoztatási programokról
előterjesztő:polgármester
5./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2018.évi időarányos normatíva felhasználásról,
javaslat szabályszerű felhasználáshoz szükséges döntések meghozatalára
előterjesztő: jegyző, polgármester
6./ Javaslat az Önkormányzat 2019.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó
döntések meghozatalára
előterjesztő: polgármester
7./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotására
előterjesztő: polgármester
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8./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztő: polgármester
9./ Egyéb javaslatok, indítványok ( őszi, téli rendezvények)
előterjesztő: jegyő, polgármester
10./ Javaslat 2017.évi szociális célú kiegészítő tüzifatámogatásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
előterjesztő: polgármester
11./ 2018.évi szociális tüzifakérelmek elbírálása zárt ülésen
előterjesztő polgármester
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendje az
alábbiak szerint került elfogadásra:
E L F O G A D O T T N A P I R E N D:
1./ Javaslat a Képviselő-testület 2019.évi munkatervére
előterjesztő: polgármester
2./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2019.évi feladatellátására
előterjesztő: polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési munkatervére
előterjesztő: jegyző
4./ Tájékoztatás a 2019.évi közfoglalkoztatási programokról
előterjesztő:polgármester
5./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2018.évi időarányos normatíva felhasználásról,
javaslat szabályszerű felhasználáshoz szükséges döntések meghozatalára
előterjesztő: jegyző, polgármester
6./ Javaslat az Önkormányzat 2019.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó
döntések meghozatalára
előterjesztő: polgármester
7./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotására
előterjesztő: polgármester
8./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztő: polgármester
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9./ Egyéb javaslatok, indítványok ( őszi, téli rendezvények)
előterjesztő: jegyő, polgármester
10./ Javaslat 2017.évi szociális célú kiegészítő tüzifatámogatásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
előterjesztő: polgármester
11./ 2018.évi szociális tüzifakérelmek elbírálása zárt ülésen
előterjesztő polgármester
T Á R G Y A L T N A P I R E N D:
Első napirendi pont
1./ Javaslat a Képviselő-testület 2019.évi munkatervére
/írásbeli előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztés szerint elsősorban kötelező
elemeket tartalmaz, jogszabályi kötelezettség megtárgyalni. Két olyan téma van, ami más mint a
minden évben felmerülő. Május 26-án lesz az EU parlamenti választás, az SZSZB-ket felül kell
vizsgálni. Ősszel lesznek a helyhatósági választások, szintén felül kell vizsgálni az SZSZB-ket.
Várhatóan októberben lesz egy alakuló ülése a képviselő-testületnek. A választási eljárási
törvényben vannak változások az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Fokozottan kell figyelni
az összeférhetetlenségre, illetve közfoglalkoztatott nem lehet a HVB-ben. Lesz olyan település
ahol ez problémát fog okozni. A helyi választási iroda vezetőjének hatáskörébe került, hogy
valamelyik településéről állítson ki HVB-t. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 2 póttag helyett
mindenképpen több póttagot kell kiállítaniuk.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét az
előterjesztés szerint az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018 (XI. 30.) határozata a
Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2019. évre vonatkozó munkatervéről szóló javaslatot és a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához
szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. évben folyamatos
Második napirendi pont
2./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi feladatellátására
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy az eddig igénybe vett szolgáltatások, a sürgősségi
ügyeleti ellátás, a belső ellenőrzés, ehhez hozzá jött a fogászati ügyeleti ellátás. Marad a
sürgősségi orvosi ügyelet díja 54 Ft/fő/hó, annak a díja felmegy 6 Ft/hó/fő-vel, a fogászati
ügyelet 10 Ft/fő/hó. A belső ellenőrzés díja költségvetési szervenként van megállapítva, az elmúlt
évben 217 e Ft volt. A közterület felügyelet díja 49 e Ft, ami tavaly 25 e Ft volt és nem tudja,
hogy mi indokolja az emelést de úgy gondolja, hogy valamelyik település kilépett a feladat
ellátásból. Ez még így is olcsóbb mint ha közterület felügyelőt alkalmaznának. Nem veszik
igénybe a kiemelt építésügyi hatósági szolgáltatást, az óvodai igazgatást.
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja, az ETKT 2019. évi feladatellátására vonatkozó
előterjesztést az elhangzottak szerint, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018 (XI. 30.) határozata az
ETKT 2019. évi feladatellátásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete metárgyalta az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás 2019. évi feladatellátásáról szóló javaslatot és elfogadta azt.
Az Önkormányzat 2019.évben belső ellenőrzés, háziorvosi ügyelet, közterület-felügyelet,
fogorvosi ügyelet közös ellátásában vesz részt.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja, az ETKT feladatelátás keretében a 2019. évi
közterületfelügyeleti feladat ellátására vonatkozó előterjesztést az elhangzottak szerint, az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018 (XI. 30.) határozata az
2019.
évi
közterületfelügyeletei
feladatellátásról,
közterületfelügyeleti
megállapodásról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete metárgyalta 2019. évi
közterületfelügyeletei feladatellátásról, közterületfelügyeleti megállapodásról
szóló
javaslatot és elfogadta azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Harmadik napirendi pont
3./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési munkatervére
/írásos előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a
képviselő-testület amikor napirendjére tűzi az önkormányzat 2019.évi belső ellenőrzési tervére
vonatkozó javaslatot. Az aktuális ellenőrzési terv a belső ellenőr kockázatelemezésének és a
jegyző véleményének figyelembe vételével születik meg. Az így kialakult 2019.évi
belsőellenőrzési terv el is készült: 2019-en az adót, adóvégrehajtást fogják ellenőrizni és az EU-s
pályázatok és a hozzájuk kapcsolódó közbeszerzések. 30 ellenőri napot tervez a belső ellenőr a
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településére összesen, várhatóan a II-III
negyedévben.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2019.évi belső ellenőrzési
tervét, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018 (XI. 30.) határozata az
önkormányzat 2019.évi belsőellenőrzési tervéről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot és elfogadja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Negyedik napirendi pont
4./ Tájékoztatás a 2019.évi közfoglalkoztatási programokról
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy tervei szerint a mezőgazdasági közfoglalkoztatási
programot kívánja fenntartani. Biztosan nem lesz annyi ember felvéve, mint az idén. Nincs is
ember és aki van, az is problémás. Kéri aki elfogadja a tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2018 (XI. 30.) határozata az
önkormányzat 2019.évi közfoglalkoztatási programjairól szóló tájékoztatásról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2019. évi közfoglalkoztatási program tervezetéről szóló tájékoztatást és elfogadja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ötödik napirendi pont
5./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2018. évi időarányos normatíva felhasználásról,
javaslat szabályszerű felhasználáshoz szükséges döntések meghozatalára
/írásos előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy mindenki megkapta a teljesítésekről a kimutatást és
több részletet megbeszéltek már.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy a közvilágítási normatívához le lesz könyvelve a
térfigyelő kamerák áram díja. A közút fenntartásához nem költötték még el a 454 e Ft-ot, ez lett
eltéve Vp út önrésznek, de ebből semmi. Attól fél viszont, hogy ha most elköltik a félre tett
összeget és mégis megérkezik december végén a támogatás, akkor nem lesz miből önerőt fizetni.
Javasolja, hogy ha nem érkezik meg a támogatás, akkor december végén vásároljanak zúzott
követ és kavicsot.
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy a szociális egyéb normatíván van még 641 e Ft, amit
el kellene költeni. A szociális célú tűzifa szállítási költsége sem terheli ezt az évet, hiszen csak
januárban lesz kiszállítva és kiosztva. A falugondnoki normatívához sem kell majd pótolni,
hiszen hónapokig nem volt bér fizetve belőle. Ott mindenképpen visszafizetési kötelezettsége
lesz az önkormányzatnak. Lehet még költeni lakosságnak természetbeni és pénzbeli juttatására,
illetve a közfoglalkoztatás hatósági szerződéssel nem támogatott kiadásaira.
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Kardos Józsefné alpolgármester elmondja, hogy szeretné ha a szalaszendi mikulás ünnepségét
támogatnák. Másik kérdése, hogy mikor kapják meg a gyerekek a beiskolázási támogatást.
Kardos Endre polgármester elmondja, a napokban megkapják az iskoláztatási támogatást,
támogatja javaslatot, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2018 (XI. 30.) határozata a
szalaszendi iskola szülői munkaközösségének támogatásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szalaszendi általános
iskola szülői munkaközösségének támogatásáról szóló tájékoztatást és úgy döntött, hogy
10.000.- forinttal támogatja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy javasolja a adjanak karácsonyra személyenként 15
e Ft támogatást. A közművelődési normatívához elmentek megvásárolni a könyveket. Vettek már
belőle projektort, úgy gondolja, vegyenek egy fényképezőgépet és székeket és asztalokat.
Kardos Endre polgármester kéri, ai támogatja javaslatot, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018 (XI. 30.) határozata a
2018.évi központi költségvetési normatív támogatások felhasználására vonatkozó
cselekvési tervről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018.évi központi
költségvetési normatív támogatások felhasználására vonatkozó cselekvési tervről szóló
javaslatot és úgy döntött, hogy
- a 2018.évi ünnepi támogatás fedezetéül 15.000 ft/fő költségvetési kiadási
előirányzatot biztosít,
- közművelődési normatív támogatásból berendezési eszközök beszerzése történjen meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja a 2018.évi költségvetési normatív támogatások
időarányos felhasználásról szóló tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018 (XI. 30.) határozata a
2018.évi költségvetési normatív támogatások időarányos felhasználásról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018.évi központi
költségvetési normatív támogatások időarányos felhasználására vonatkozó tájékoztatást és
tudomásul vette azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosítására vonatkozó javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2018 (XI.30.) önkormányztai rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/ a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Hatodik napirendi pont
6./ Javaslat az Önkormányzat 2019.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó
döntések meghozatalára
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy a múlt héten megtörtént a 2019.évi központi
költségvetési normatívák igénylése az EBR42 rendszeren a jövő évre vonatkozó költségvetési
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törvény szabályainak megfelelően, azok figyelembe vételével. A legfontosabb költségvetési és
államháztartási szabályok változatlanok.
Elmondható, hogy továbbra is feladatfinanszírozás lesz érvényben, melyet nagyobb részben havi
nettó finanszírozás keretében kapnak majd meg az önkormányzatok, néhány jogcím lesz, melyet
negyedévente fog megkapni az önkormányzat. A jövő évi költségvetés előirányzatát első körben
továbbra is csak működésre lehet tervezni, beruházásra nem, tehát az erdeti költségvetésben
működési kiadásokkal tervezhetnek, beruházási kiadások csak a módosított költségvetésekben
tervezhetők. Elsődleges a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásáról kell gondoskodni és
csak másodsorban lehet önként vállalt feladatokat finanszírozni a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül, leginkább saját bevételből. A működési kiadások
teljesítésénél előnyt élveznek a kötelező személyi kiadások az egyéb, dologi kiadásokhoz képest.
A költségvetésbe, annak elkészítését megelőzően felmerült , de tárgyévre vonatkozó kiadásokat,
be kell tervezni. Továbbra is igaz, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A választások
lebonyolítására külön költségvetési keret áll rendelkezésre.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetési
koncepcióról szóló javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018 (XI. 30.) határozata az
önkormányzat 2019. költségvetésének összeállításának elveiről,
költségvetési
koncepciójáról

-

Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2019. évi költségvetésének összeállításának elveiről, költségvetési koncepciójáról szóló
javaslatot és támogatja azt.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetének
összeállításakor a következőket kéri figyelembe venni:
feladatfinanszírozást végez a központi költségvetés, az önkormányzatok pénzellátása nettó
finanszírozás keretében történik,
elsődleges fontosságú a működés biztonsága, tehát a működési költségek biztosítása,
kötelező személyi kifizetések biztosítása,
nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának felülvizsgálata, nem kötelező
személyi jellegű kifizetések felülvizsgálata, ha szükséges megszűntetése,
a beruházások, nagyobb összeget igénylő rendezvények lebonyolítása – a nettó
finanszírozásra tekintettel- inkább az év második felében finanszírozhatók,
a pályázati önrészeket és járulékos költségeket –amennyiben azok a költségvetés
elkészítésekor ismeretesek –be kell tervezni a költségvetésbe.
A költségvetésbe, annak elkészítését megelőzően felmerült, de tárgyévre vonatkozó
kiadásokat, be kell tervezni.
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A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére., az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének határidőben való előterjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. február 15.
Hetedik napirendi pont
7./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotására
/írásbeli előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.)
kormányrendelet előírásainak megfelelően a települési önkormányzatoknak a helyi szinten
rendelkezésre álló statisztikai adatok figyelembevételével helyi esélyegyenlőségi program
készítési kötelezettsége van. A települési önkormányzatnak az emberi erőforrások miniszterének
2/2012. (VI.05.) EMMI rendeletében meghatározott tartalmi elemek szerint kell meghatároznia a
település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit.
Az esélyegyenlőségi program elkészítése, és testület általi elfogadása azért is lényeges, mivel
2013. július 1-jét követően a települési önkormányzatok az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban
csak akkor részesülhetnek, ha a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkeznek.
A Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi programja (HEP) elkészült 2013. évben.
A település Helyi Esélyegyenlőségi Programjról és annak felülvizsgálatáról jogszabály
rendelkezik, az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény.
A törvény 31. §(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell
tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni, öt évente pedig öt évre szóló újat kell alkotni,
mely határidő idén, 2018-ban jött el, ez vált most esedékessé.
A program előkészítése jelentős helyi statisztikai adatgyűjtési munkálatokat igényelt, amely során
számos önkormányzati és civil szerv megkeresésére került sor, valamint adatok gyűjtésére az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből. Ezen adatgyűjtés
alapját képezi a helyi program helyzetelemzésében leírtaknak, valamint az ott meghatározásra
kerülő intézkedési terveknek is. Kérdőívek kitöltetésével sikerült következtetések levonni a
városban élő idősek informatikai jártasságáról, valamint kulturális, közművelődési
szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről.
A Program mellékletét képező táblázatok kitöltését követően az öt célcsoport
(mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) vonatkozásában
helyzetelemzésre és intézkedési tervek kidolgozására került sor.
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A mellékletben foglalt együttműködési nyilatkozatok alapján az Önkormányzat a partnerekből és
résztvevőkből álló HEP Fórumot hoz létre a HEP megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére, és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására.
A HEP Fórum évente legalább egyszer ülésezik, a Program felülvizsgálata legalább kétévente
szükséges, de ennél gyakrabban is elvégezhető.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi
programját az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással / igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2018 (XI. 30.) határozata a
Litka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásáról
1) Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (A
továbbiakban: Ebtv) 31. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége körében elfogadja a
határozat melléklete szerinti, az Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját 2018-2023 időtartamra.
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Programban rögzített Intézkedési Tervek
tekintetében, ahol az Önkormányzat van partnerként, vagy résztvevőként, vagy
felelősként megjelölve azon az Önkormányzat képviseletében a Szemere Község
mindenkori polgármesterét kell érteni.
3) A Képviselő-testület HEP Fórumot hoz létre a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a Programban részletezettek szerint.
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP
végrehajtásában tevékenyen közreműködő résztvevők, partnerek felelősök által a
Program aláírásáról.
5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a
Helyi Esélyegyenlőségi Programnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével, az ő részére történő soron kívüli
eljuttatásáról honlapon történő közzététel végett. Felkéri továbbá, hogy
gondoskodjon a HEP helyben szokásos módon történő közzétételéről, azaz
kifüggesztéséről az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint közzétételéről az
Önkormányzat honlapján.
6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont
8./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs olyan kérdés amiben döntés
szükséges, a külterületi utak felújításához kapcsolódó gépbeszerzésről a normatív támogatások
között már beszéltek.
Kilencedik napirendi pont
9./ Egyéb javaslatok, indítványok ( őszi, téli rendezvények)
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy december 22-én szeretné megtartani a Karácsonyi
ünnepséget, december 29-én pedig egészségnapot.
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy néhány napja publikálták a kormány határozatot a
téli rezsicsökkentéses támogatáshoz, ami arról szól, hogy a beadott kérelmeket támogatja és
kioszthatóak. Az önkormányzatok ennek a pénzértékét még nem kapták meg, még nincs
támogató okirat sem. A feltételekről támogató okirat hiányában annyit lehet tudni, hogy az kaphat
támogatást, aki benyújtotta a kérelmét. Utólag kérelmet benyújtani nem lehet, módosítani sem
lehet a kérelmen, hiszen abban meg kellett jelölni, mivel fűt az ügyfél. A támogatás ellenértékét
az önkormányzat kapja meg és szerződik valakivel, akinél át lehet venni a támogatást. Az
ügyfélnek a jegyző hatósági bizonyítványt ad a jogosultságról, azzal kell a vállalkozóhoz menni.
A támogatás a szállítást nem tartalmazza. Az eddigiekkel ellentétben feltételként bele került,
hogy a szállítást az önkormányzatnak kell megoldania az önkormányzat költésgén. 2019.
december 31-ig kell gondoskodni és az önkormányzatnak erről rendeletet kell majd alkotnia. Az
ügyfélnek pedig el kell fogadnia, hogy a katasztrófavédelem ellenőrizheti a támogatási
jogosultságát.
El kívánja még mondani, hogy a település honlapján fent van a kutak engedélyeztetésével
kapcsolatban egy jegyzői tájékoztató és egy kérelem nyomtatvány. A 2018. január 1. napja előtt
ásott vagy fúrt kutakra vonatkozóan rendelkezni kell létesítési engedéllyel, vagy fennmaradási
engedéllyel. Ezt az engedélyt akkor kell a jegyzőtől kérni, ha kevesebb vízkivételezés történik
mint m3/év és olyan ingatlanon található amelyen áll épület, vagy jogerős építési engedély van
rá. Minden más esetben az engedélyt a katasztrófavédelemtől kell kérni. A december 31-es
határidő azt jelenti, hogy ezeket a fennmaradási engedélyeket bírság mentesen adják, amennyiben
a fennmaradási engedélyhez szükséges minden feltétel fennáll. Ha ivóvízként is használja a lakos
a vizet, akkor be kell vizsgáltatni akkreditált laboratóriummal. Az Országgyűlés előtt van egy
módosítási javaslat, ami tartalmában nem változtatná meg a jogszabályt, csak a
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bírságmentességet tolná ki 2020. december 31. napjára. Erről december 3-án fog az országgyűlés
szavazni. A tervdokumentációk elkészíttetése azonban a lakosnak pénzébe fog kerülni. Állítólag
2019-ben lesz tartalmi módosítás, azonban nem tudja ez miben fog kimerülni. A kutakat
betemetni sem megoldás, ugyanis ahhoz is engedély kell és bírsággal jár.
Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 13.05- kor bezárja.
.
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