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  L/41-‐12/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019.december 4.napján a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt
rendes ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Pizsik Róbert
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
alpolgármester
helyi képviselő
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3
tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 15.00 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./ Tájékoztatás települési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
előterjesztő: jegyző
2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020.évi munkatervére
előterjesztő: polgármester
3./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020.évi feladatellátására
előterjesztő: polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belsőellenőrzési munkatervére
előterjesztő: jegyző
5./ Tájékoztatás a 2020.évi közfoglalkoztatási programokról
előterjesztő:polgármester
6./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2019.évi időarányos normatíva felhasználásról, javaslat
szabályszerű felhasználáshoz szükséges döntések meghozatalára
előterjesztő: jegyző, polgármester
7./ Javaslat az Önkormányzat 2020.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára
előterjesztő: polgármester
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8./ Javaslat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban érkezett kérelmek elbírálására
előterjesztő: polgármester
9./Javaslat szociális célú tűzifatámogatással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására
előterjesztő: polgármester
10./ Egyéb javaslatok, indítványok /rendezvények, pályázatok, közös önkormányzati hivatal/
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 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./ Tájékoztatás települési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
előterjesztő: jegyző
2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020.évi munkatervére
előterjesztő: polgármester
3./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020.évi feladatellátására
előterjesztő: polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belsőellenőrzési munkatervére
előterjesztő: jegyző
5./ Tájékoztatás a 2020.évi közfoglalkoztatási programokról
előterjesztő:polgármester
6./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2019.évi időarányos normatíva felhasználásról, javaslat
szabályszerű felhasználáshoz szükséges döntések meghozatalára
előterjesztő: jegyző, polgármester
7./ Javaslat az Önkormányzat 2020.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára
előterjesztő: polgármester
8./ Javaslat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban érkezett kérelmek elbírálására
előterjesztő: polgármester
9./Javaslat szociális célú tűzifatámogatással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására
előterjesztő: polgármester
10./ Egyéb javaslatok, indítványok /rendezvények, pályázatok, közös önkormányzati hivatal
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T Á R G Y A L T N A P I R E N D:
Első napirendi pont:
1./Tájékoztatás települési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről
dr. Arnóczki Tímea jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a testület minden tagja
eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így további teendőjük az ügy kapcsán nincs.

Második napirendi pont
2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020.évi munkatervére
/írásbeli előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztés szerint elsősorban kötelező
elemeket tartalmaz, jogszabályi kötelezettség megtárgyalni.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét az
előterjesztés szerint az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019)XII.4.) határozata a
Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2020. 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.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához
szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. évben folyamatos
Harmadik napirendi pont
3./ Javaslat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020.évi feladatellátására
Kardos Endre polgármester kéri a jegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést.
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Dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy az eddig igénybe vett szolgáltatások, a sürgősségi
ügyeleti ellátás, a belső ellenőrzés, ehhez hozzá jött 2019-ben a fogászati ügyeleti ellátás,
közterület-felügyelet.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy pénzügyi vonzatokról még nem tudnak beszélni,
hiszen nem kaptak hozzá anyagot. Dönteni csak a feladatellátásról tudnak egyenlőre.
Dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy december 17-én lesz előreláthatlólag Társulási
Tanácsi ülés, amelyen biztosszó lesz a költségvetésről is, várhatóan a házi orvosi ügyelet és
afogászati ügyelet díja emelkedni fpg, előbbi 80-85 ft/lakos/ összegre, utóbbi 15 Ft/lakos/
összegre. A 2020.évi költségvetés összeállításakor mér valószínűleg ismerni fogják az egyes
feladatellátások pontos összegét és az fog bekerülni a költségvetési javasatba.
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja, az ETKT 2020. évi feladatellátására vonatkozó
előterjesztést az elhangzottak szerint, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2019 (XII.4.) határozata az
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi feladatellátásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás 2020. évi feladatellátásáról szóló javaslatot és elfogadta azt.
Az Önkormányzat 2020-ben a belső ellenőrzés, háziorvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet,
közterület-felügyelet, közös ellátásában vesz részt.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Negyedik napirendi pont
!./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belsőellenőrzési munkatervére
/írásos előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a
képviselő-testület amikor napirendjére tűzi az önkormányzat 2020. 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 2020.évi
belsőellenőrzési terv el is készült: 2020-ban természetesen az utóellenőrzést végzik, illetve a
települési támogatásokat ellenőrzik. 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 2020.évi belső ellenőrzési
tervét, az kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2019 (XII.4.) határozata az
önkormányzat 2020. évi belsőellenőrzési tervéről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2020. 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
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy létrehoztak egy belső ellenőrzési stratégiai tervet is,
2020-2023. évre. Ott a következő három év ellenőrzési tervei kerültek bele foglalásba.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2020-2023. évi belső
ellenőrzési stratégiai tervét, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2019 (XI.4.) határozata az
önkormányzat 2020-2023. évi belsőellenőrzési stratégiai tervéről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2020-2023. évi belső ellenőrzési stratégiai tervéről szóló javaslatot és elfogadja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ötödik napirendi pont
5./ Tájékoztatás a 2020.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. Elmondja, hogy start és hagyományos közfoglalkoztatást
tervez , amezőgazdaságon belűl pedig valószínűleg csak a növénytermesztés marad, mert az
állatartás a közelben már megjelent afrikai sertéspestis miatt eléggé aggályos és bizonytalan,
valószínűleg ezt a BM semfogja atovábbiakban támogatni.
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Kardos Józsefné helyi képvselő kérdése, hogy eddig támogaták-e.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy igen.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja a tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019 (XII.4.) határozata az
önkormányzat 2020.évi közfoglalkoztatási programjairól szóló tájékoztatásról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2020. 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
Hatodik napirendi pont
6./ Tájékoztatás az önkormányzatok 2019. 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 az év folyamán. Elmondja, hogy az időarányos teljesítésben az
egyéb szociális eladat ellátás túl van teljesítve, ahogy az év elején már beszéltek róla, arra nagyon
kevés normatív támogatást kapott az önkormányzta 2019-ben, azt az általánosból egészitették ki
az év folyamán. A falugondnoki szolgálaton nem lesz túl teljesítés, az év közbeni
többlettámogatás miatt, azon a jelenleg mutatkozó kisebb összegű pénzmaradvány az év végén az
aktuális javításokra felhasználható.
Kardos Józsefné helyi képviselő kérdése, hogy a küzutas normatív támogatással mi lesz, mire
használható fel, mert a településen átvezető vízelvezető árok kitisztítása nagyon fontos lenne.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy a igaz, hogy a közút fenntartásához nem költötték
még el a 454 e Ft-ot, ez lett eltéve Vp út önrésznek. Elmondja, hogy a településen átvezető árok
igazából a Rakaca patak mellékága, amelynek kitisztításával kapcsolatban még júliusban
megkereste annak a kezelőjét, az ÉKÖVIZIG-et, a nevükben eljáró szakember felmérte ennek
költségeit, saját forrásuk nincs rá, így pályázatot adtak be rá, ennek eredményére várnak. Az
Aggteleki Nemzeti Park hozzájárult augusztus 1. utáni időponttal. Amint lesz pénzük ki figják
kotorni a medret.
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Kardos Józsefné helyi képviselő szorgalmazza, hogy akkor a településheztartozó belterületi
részt kellene legalább az önkormányzatnak megcsináltatnia.
Pizsik Róbert alpolgármester elmondja, hogy már egy gyomtalanítás is sokat segítene.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy megpróbálja, azonban nem ok hatása lesz, ha ahíd
feletti, már az ÉKÖVIZIG-hez tartozó rész nem lesz kitisztítva.
Kardos Józsefné helyi képviselő felveti, hogy a 035 hrszú ingatlan esetében is van ilyen
probléma, ott is van egy árok, bár az nincs külön helyrajzi számon, így valószínűleg ott nincs mit
tenni.
dr. Arnóczki Tímea jegyző kéri a polgármestert, hogy amit lehet azt tegyen meg.
Kardos Józsefné helyi képviselő érdeklődik, hogy az idén lesz-e pénzbeli ünnepi települési
támogatás.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy szerinte nem, még nincs minden normatív
támogatás kiadási oldalon rendezve, de amennyiben lesz lehetőség egy kisebb összegű
karácsonyi csomag lehet, azonban olyan nagyösszegű települési támogatás, mint az elmlt évben
biztos, hogy nem.
Kardos Endre polgármester kéri, aki a teljesítésről és a szükséges intézkedésekről szóló a
tájékoztatót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2019 (XII.4.) határozata a
2019.évi központi költségvetési normatív támogatások felhasználására vonatkozó
cselekvési tervről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019.évi központi
költségvetési normatív támogatások felhasználásáról szóló tájékozttaást.
A Képviselő-testület a
2019.évi központi költségvetési normatív támogatások
felhasználására vonatkozó cselekvési tervről szóló javaslatot és úgy döntött, hogy
- a 2019.évi ünnepi természetbeni támogatás fedezetéül költségvetési kiadási
előirányzatot biztosít,
- közútfenntartás keretében az azt szegélyező vízelvezető árok rendbe tétele történjen
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Hetedik napirendi pont
7./ Javaslat az Önkormányzat 2020.évi költségvetési koncepciójára, ahhoz kapcsolódó
döntések meghozatalára
/írásos előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy október végén megtörtént a 2020.évi központi
költségvetési normatívák igénylése az EBR42 rendszeren a jövő évre vonatkozó költségvetési
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.
Kardos Endre polgármester kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2020. évi költségvetési
koncepcióról szóló javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2019 (XII.4.) határozata az
önkormányzat 2020. költségvetésének összeállításának elveiről,
költségvetési
koncepciójáról

-

Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének összeállításának elveiről, költségvetési koncepciójáról szóló
javaslatot és támogatja azt.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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
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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.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére., az önkormányzat 20120évi költségvetési tervezetének határidőben való előterjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 15.

Nyolcadik napirendi pont
8./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázat
elbírálásáról
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy a képviselő testület tagjait, hogy a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázatra 1 kérelem érkezett.
Elmondja, hogy a jogcím még nem szerepel a szociális rendeletben, tehát azt először még be
kellene tenni és utána dönteni.
Kardos Endre polgármester javasolja, hogy akkor előbb módosítsák a szociális rendeletet és
pénzbeli támogatásként vezessék be a felsőoktatási ösztöndíj támogatást, 15.00 ft összeggel.
Kardos Endre polgármester kéri, aki egyetért Litka Község Önkormányzata szociálsi
rnedeletének fenti módosításval az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akövetkező rendeletet
alkotja
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (XII.4.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015 (II. 25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
/a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Kardos Endre polgármester javasolja Kardos Vivien részére a támogatás megállapítását. Kéri
aki támogatja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
megosztott szavazással /2 igen/, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 59/2019 (XII.4.) határozata
Kardos Vivien litkai lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kardos Vivien
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést
A Képviselő-testület Kardos Viven litkai 15.000 Ft/hó/fő bursa hungarica támogatásban
részesíti.
Az önkormányzat a bírálati döntést az EPER-Bursa rendszerben rögzíti és az értesítést
a pályázó felé megküldi.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés terhére
gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal; eperben rögzítés, 2019. december 5., valamint a 2020. évi
költségvetés

Kilencedik napirendi pont
9./ 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./ Javaslat szociális célú tűzifatámogatással kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotására
/írásos előterjesztés mellékelve/
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat ebben az évben is
pályázott szociális célú tüzifa támogatásra és nyert is a pályázaton.
dr. Arnóczki Tímea jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan
rendeletben kell megállapítani a rászorultsági feltételeket és a benyújtási határidőt a szociális célú
tűzifa támogatáshoz. Elmondja, hogy 2020. február 15.apjáig kell kiosztani a tüzifát, mellyel
áprilisig kell elszámolni. A szabályozásnál, beszerzésnél figyelni kell, hogy a korábbi évekhez
hasomlóan a lakosnak pénzébe nem kerülhet a tüzifa beszálltása, házhozszállítása.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy az előző években minden lakásban kaptak tűzifát,
ahol állandó lakóhellyel rendelkeztek és életvitelszerűen a településen tartózkodtak.

10

Az idén 33 m3 tűzifát kaptak, javasolja, hogy kérelemre induljon az eljárás, a benyújtási időszak
január 2-15 között legyen, ingatlanonként legfeljebb egy kérelem nyújtható be, az elosztás a
háztartás méretétől függetlenül egységesen történjen.
Kardos Endre polgármester kéri aki támogatja, hogy az előző feltételeknek megfelelően
szabályozzák a szociális célú tűzifa támogatást, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019 (XII.4.) önkormányzati rendelete
Szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályairól
/ a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/
Tizedik Napirend:
10./ Egyéb javaslatok, indítványok
Kardos Józsefné alpolgármester elmondja, hogy szeretné ha a szalaszendi mikulás ünnepségét
támogatnák, 10 ezer forinttal.
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja javaslatot, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2019 (XII.4.) 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 december 21-én szeretné megtartani a Karácsonyi
ünnepséget.
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Kardos Endre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu program
keretében a temetőn a ravatalozó felújítására nyert az önkormányzat 3,6 millió forintot, a
megvalóstás a jövő évben fog történni.Egyenlőre tartalék listán van a közút feljítás és a
községháza külső felújítása.
Kardos Jószefné helyi képviselő kérdése, hogyan áll a traktor beszerzése.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy a traktor beszerzésére a Vidékfejlesztési
programban elnyert pályázat keretében történne, az árajánlatokat bekérték, van nyertes
ajánlattevő, azonban még nem érkezett meg valamennyi támogatási összeg, így egyenlőre csak a
munkaeszközöket szerezték be.
Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 17.30- kor bezárja.
.
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