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K6szilt: Liter Kё zsёg Onkolll通 nyzata Kёp宙 se16¨ testiletёnek 2015。 mttjus 19-6n17.00
6ral kezdcttel rnegtartott nyilvanos rendkiviili ti16sё

“

1.

Az i16s helye:a Kё zsёgi OnkollllanyZat tanacstelllle

Jelen voltak:  Szedlak Attila     p01g五 111lcSter,

Kondics lstvin    alpolga.1llester,

Auerbach Jttnos   kф 宙Se16,

B6di Janos         kё pvise16,

Hcffler Gabomё     k6pvise16,

Lukats Gabor Akos  k6pvisc16,

Varga Mihaly       kё pvise16.

Megh市ottk6nt jelen voltak:

Bcncze Evajegyz6

PCter Fercnc tcrvcz6

Bacsa R6bert miszaki cHen6r

Fch6r Gyёrgy lniszaki cllcn6r

Szedlak Attila polg五 111lcStCr

Tisztelcttcl k6sz6ntё rn a kёpvise16-tcstiilet taglait,Pё tcr Ferenc tervez6 urat,Bacsa R6bcrt ёs
Fehёr Gyё rgy m6szaki ellen6r urakat.

McgallapftOm, hogy a k(ゎ 宙sc16-testtilet hatarozatkёpes, a megvttlasztott kё pvisc16b61

mindenkijclcn van.

Balatoniz%n megtartott hallllas● lё s‐ Balatonttzも ,Litё r ёs SzcntkiMlyszabatta kё p宙 Se16-

testinlctci_mcly a kcr6kparos tuHsztikai ttjlesztёsr61 sz61t,clhiz6dott,ezёrt a kikildё tt

meghiv6ban 16.30 6rara meghirdetett Lit“ Kё zsёg Onkollllanyzat kq)vise16-testilet6nck

ii16sc,17.00 6rakor kczd6dik.

A jcgyz6kёnyv vczetesёrc Kovacs zsuzsa kёztisztvise16t,ajegyz6kё nyv hitelesitё s6re Lukats

Gabor Akos ёs Varga Mihaly kё pVise16 urakat kё rem fcl.

A kikiildё tt rneghiv6ban szcrep16 napircndi pontok kicgё szitёsrc kertilnck.

Kёrcttl fclvenni 2.)napircndi pontkё nt az И′わ′″́リノルげソθ′6dёs′ Hazびs Kσリノν″″姦′″′″θ,

valamint 3.)pontk6nt ιノ″rJ Rcヵ″
“
′′お Ewhdzbぉな形″′

“
θ targ"pOntOkat.

Van― e valakinek hozzasz61asa,javaslata.Amcrlllyiben nincs,kacm a kё pvise16¨ tcstuletet,aki

clfogatta a m6dositott napirendet,k6zfcltttMssal szavazzon.

Иたクνおθ′夕′θs′タル′αz′′どs′″ノrθ′″びちα″″′″θ′′夕7ソαS′α″α′彪θ″οsα″7′gθ′szανα_7a″α′
θ抑″物 .
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NAPIRENDI JAVASLAT

l.) Lit6r, Drizsa Gyiirgy utca 6s vonzfskiirzet6t 6rint6 csapad6kviz-elvezet6s fejleszt6s
6pit6si beruhfzds 'KDOP-4.1.11E.-ll-2012-0013' Vrlllalkozitsi szerz6d6s m6dositr{sa
El6ad6: Szedlirk Attila polgdrmester

2.) Alkotmrlny Miivel6d6si }Jiz 6s Kiinyvtfr k6relme
El5ad6: Szedkik Attila polgdrmester

3.) Lit6ri Reformr{tus E gyhr{zkiizs6g k6relme
El5ad6: Szedldk Attila polgdrmester

Napirendtirgvalisa

l.)Lit6r,D6zsa Gybrgy utca 6s vonzttskё rzet6t 6rint6 csapad6kviz…elvezet6s fejlesz16s

6pFt6si beruhizis 'K]D()P-4.1.1月 E‐ 11‐ 2012‐0013' VttHalkozisi szerz6d6s m6dositlsa
E′6αあ「&θ′″たИ/ノ Jわ ρθ′g′r“θs′θr

"′

SθS θ′夕θヴgSZ′おα″νzσわリソ
“
θ′′びた′θ′び′たクθz′ .ソ

Szedlak Attila polgarlnester

Litёr K6zs6g Onkollllanyzata ёs a HAUS― BER Beruhaz6 6s Kivitelez6 Korlat。 lt Fcle16ss6gi

Tarsasag(Szёkhcly:8200ヽ″cszpr6nl,Pё ltenberg Em6 utca 16.)kё zёtt Vallalkozasi szerz6dё s

Jott lёtrc 2014.11.21. napJan kelt ёs 2014.11.26., valanlint 201 4.12.04. napJan m6dositott

巧anlatt6teli felhivAssal meginditott, a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0013.s表 翫li, ,,Falusias

kёzponti lak6ёvezet csapad6kviz elvezetё sёnck tガ lcsZt6SC"targyu prQjekt keretё n beliil.

A szcrz6d6s megkёt6s6t kё vet6en a szcrz6dё s targyat kё pCZ6 munkak vonatkozasaban a

szerz6d6skёt6skor c16rc ncrn lathat6 okok merilltek fcl. A munkttk mennylscgct, miszaki

tartalmat a bcarazott kёltsёgvetё si kifrasban foglaltak szc五nt rn6dositani sziiks6gcs.

A72.sz.it rncnett 6s 13cndola― pataknal a muszaki tartalom az alabbiak szcrint valtozott:

A F6 utca(72.sz.ittal parhuzamos vczct6s)410 m nyilt arok a r6szben zart szelveny hClyctt

巧,kёZmimcntes nyomvonalon.A szcrz6d6s megkё t6s6t kё vet6en,ak市 itelezёsi munka

megkczdё sckor elv6gzctt kё zm`kitiz6sck 6s feltttasok sor`m kideriilt,hogy a csatoma ncm

“

r el a tcⅣczctt helyen,rnivcl a k6zlnivek nem a 72.sz.ittal parhuzamosan 6piiltek meg,a

kёzёttiik lev6 tavolsag Valtoz6, 1,0¨4,O m kё zёtti, elt6r a kё zlni‐tulttdOnOsOkt61 kapott

helyszinrttzokt61.

A bearazott kёlts6gvet6si tё tclck m6dositasra kcriilnck,mcly a vallalkoz6i dttat nett6

1.327.318.― Ft―tal csёkkentik.

A D6zsa Gyorgy utc6t6l a Patak utc6ig: a csatom6k anyagminos6ge v|ltozik, mivel a

szerzodes megkot6set kovetoen kidertilt, hogy a meglevo, keresztezo kozmtivek (viz, giz)
krizels6ge miatt a tokos cso nem f6rt el. Az osszes burkolt hossz novekedett 88 m-rel, igy a

beirazott k<ilts6gvet6si t6telek m6dosit6sra keriilnek, mely a viilalkozoi dijat nett6
2.622.1 41.- Ft-tal novelik.
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A Fizfa―Patak utcanal a miszaki tartalom is valtozott.A tervcz6s 6ta k6sz01t tt tё rk6

burkolati kapubttar6k bontasanak elkeriilё sc miatt a racsos foly6kat a Fttzfa utcaban cs 6… 1-

O lcvezet6 vёg6rc helyeztiik at a F`zfa utca ёszakl oldalaК51 a d61i oldalrao A kapubttar6kban

a meglcv6 atcrcszek allapOta ёs a csё kkcnt vizmennyisёg miatt ncm lctt sziksё g cser旬通kre.A
d61i oldalon az arok ёpit6s 6s tttercszck 6pitёse viszont hossznё vcked6ssel jart,igy a bearazott

kё lts6gvctё si t6telek a vanalkoz6i dttat nctt6 46.121.‐ Ft―tal csёkkentik.

Van―c valakinek k6rd6se a kikiildё tt e16tettcSZt6Sscl kapcsolatosan?

B6di Janos kф visc16

Kёrd6sm,miindoko万 a azt,hOgy cgy szant6お ldё n belil nyfit arkos vizclvezetё st csinabunk,

anli alland6お ld bcrnosast fog okozni,igyう 1land6an taka五 tani kell valakinck.

Szedlak Attila po121111lcStCr

Zartr61 nylltra va16 csёkkcn6s inar a kё zbcszcrz6s kifrasakor is igy lett kiirvao Egyrё szt

indokolta a csё kkcn6s azt,hogy bele“可iink az cinycrt 6sszeg kcretbc igy,hogy a Ncllnzcti

lnfrastruktira Zrt a 72.it alatti atirasnal lehet6sё g biztositott arra,hogy nem kcll annyira

mёlyre lemenni a zart rendszerrel.Valasz lchct6s6gekhez atadom a sz6t Pё tcr Ferenc tervez6

irllak,a b6vebb tttё koZtatishoz.

Pёter Fercnc ten′ cz6

A szant6R51dn61 a kё zёps6 rёsz 80-90 cm― cl m61yebb,Fnint a Bendola part,tchat az eredeti

Bcndola fenёkkel egy szinten van a szant6お ld kё zepc. A szant6お ldr61 a vizet be kcllctt

vezetni a rcndszclもc.Ha cgy folyallnatos parton nem hfrtelen jё v6 zapor mennyisё ggel kell

szam01ni,hanem nagy cs6 esetё n jёn be,a ivcs part a bldbemos6das nagy r6szё t mcg fo」 a

fogni。

A takaritassal kapcsolatosan azt tudorn mondani,hogy a D6zsa Gyё rgy utca vёg6n61 a D6zsa

Gyё rgy utca alatt egy 80-as ttteresz van,anli rё gi,jclcnlcg is 151ig van horda16kkal.Fcntr61 a

72-es itr61 mindenkё ppen j6n hordalё k,czt cgy 450 m6ter hosszi zart csatomab61 kimosatni

vagy k6zzel kitaka五 tatni azt egyszc■ bb,vagy a nyflt arokb61 1nunkagcppel kiszedetni.

A palyazati kifras eleve igy sz61t,hogy zart szclv6nyt csak kiilё nlegescn indokolt csctbcn kcll

alkallnazni.Alapvct6 szcmpont a palyttzatnal a lehet61eg nyilt arkos rnegoldtts.Eleget tesziink

a pttlyazat kifrasnak.

Varga Mihalv kёpVisd6

A Bcm utcanal is tervezett iszapfbg6t,most itt is.Mcgnё ztenl,hogy tё nyleg lc kcllctt vinni a

szintet a Bcndola pataknal.Kё rdёsenl,hogy ez is bc lcsz vakolva?

Peter Ferenc tervezo
Ez egy nagym6retti, 6s vasbeton fal, amit nem kell vakolni. A Bem utc6n6l azert vakoltak,
mert olyan kob6l 6piilt, amit vizzirozni kell.

Burkolni az es6s viszonyok miatt kellett ahhoz, hogy a vizelvezeto k6pess6g meglegyen.
Nekiink van egy t6bl6zatunk aviziJ,gyi sz6mit6sok menet6re, ahol meg vanhatirozva az,hogy
lYo-nii kisebb es6sri medreket minden esetben burkolni kell, a 3%o-nii meredekebbeket pedig
az altalajtol fiiggoen, megfiatirozza,hogy milyen szdzalekos emelked6sn6l, vagy lejt6sn6l kell
kezdeni a burkol6st.
Ezt a Yizigy az er.gedllyezes sordn sz6mon k6ri, 6s ha a minim6lis es6st nem 6ri el a

mederfen6k, akkor a burkol6st eloirja.



Varga Mihalv k“ 宙se16

VёlemOnycm szc五nt akkor ellentmondasos cz az cg6sz, mert

felttitast,meredckebb,6s az lett az eredmё nye,hogy megn6tt a

burkolatot.

anlit itt csinaltatott 72-es it

sebessё ge a viznck,clvitte a

´

P6ter Ferenc tcrvcz6

AIIlikor volt az a nagy zapor,akkor a2 itpadkat is elvitte a viz. Ha nincs burkolva a meder

feneket is elvitte voina.

A burkol五snak lln6g egy feladata van.Ha burkolunk egy rnederfcnckct,azt lehet fugg61egcsr61

inditani,ahogy a D6zsa Gyё rgy utcaban is kё sziilt.A ives incdcm61 1,5 m m61y aroknttl ki

kcllctt volna nyitni 6 m6terre az arOkszё lcss6get.Ennek teilet ёs karbantartas ig6nye van.

Egy 6 mё tcr sz61cs mcdret,ha mves,neln lchct kasz五 lni,ott mindk6t oldalon jarhat6 utat kell

biztositani ahhoz,hogy ott egy munkagё p el tutton mcnni,tehat abban az esetbcn cnnek a

most kis巧盗titOtt 2,5 mё tcr hclyctt kё riilbclil 10 m6te■ kcllctt volna kisttatitani,illetve

megvennl.

Szcdlak Attila polAttcstcr

Van― e m6g k6rd6s, Arnennyiben nincs, k6renl, kё zfeltartassal szavazzon, aki a vallalkozasi

szerz6d6s in6dositasaval egyet611.
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Lit6r K6zs6g Onkorminyzat K6pvise16‐ testiilet6nek

53/2015。 (V.19。)LKt.hatirozata

Lit6r Kёzsёg Onkorlnanyzatanak Kё pvisc16-tcstiilete a劇だ
'l hat奮

ozott,

hogy a KDOP¨ 4.1.1/E-11-2012-0013. szttm`, ,,Fα ′夕sJαs たσζρθ″′′

′αttσνιzθ′
`s″

α″わル ι′νθzθ′おび′θたメグθSZ′お′"targ"pr● Ckt

keret6n beliil csapadё kviz― clvczet6s lガ lcsztёSC, mё lyёpit6si munkak

elvёgzёsc 6s a tcrvcz6i mivezet6i fcladatok cllatastta lcf01ytatott

kёzbeszcrzё si cttaras eredmё nyekф pcn 2014.12.30.nttjan a Haus¨

Bcr Kft―vcl(8200 Vcszprё m,Pёltenberg Em6 u.16.)megkё tё tt

v五1lalkozasi szcrz6dёst m6dositta,a hatarOzat mcl16klct6t k6pez6

"レ
α′′α:たοz`s, szθ rzοグιs  ′7びdos:すdsα''  elnevcz6si  okirat  szc五 nti

tartalommal.

HataHd6:azonnal

Fele16s:Szedlak Attila polgallllestcr

2。 )Alkotminy M`ve16d6si Httz 6s Kё nyvtir k`relme

E′σαグびr Szθ diaた ИrJ〃α
 ρο:gdr“θsrθ″

Szcdlak Attila polgamcster

Az Alkotmany Mive16dё si Haz 6s Kё nyvttt kё n】″taⅣczctttc k6relemmel おrdult a

kёpvise16‐ testiilethez.

Kёrclln6ben e16adta,hogy a kё zponti ellatasb61 k6sve 6rkcznek mcg a mcgrendelt kё nyvck,

6S Sttnalatos m6don nem a lettabb olVasni va16kat kattak meg.A Kё nywta五 Szolgaltat6

Rcndszer csak az orszagos kё nyvtarcllat6nal engcdё lyczi a vasarlast, igy elesnek mas

bcszerzё si lchct6sё gckt61.

A nyar f01yaman sok kiad6 tart leёrt6ke16st,illetve kiarusitast.



A kё nyvtar vezet6 a kё nyvttHomany gyarapitasahOz 50 000 Ft tamogatis engedё lyezё sёt

kёie.

Megkё rdczcFn a Kёpvise16-testiiletet, van― e k6rdё s, hozzttsz61as az Alkotmany Mive16d6si

Haz 6s Kё nyvtar k6relem6re vonatkoz61ag?

Amennyiben nincs,kёrem,kёzfeltartassal szavazzon,aki a kё nyvAllomany gyarapitasara az

50 000 Ft tamogatassal egyetOrt.

Иたクνおθ′夕′θs′ノα 7ノgθ′szαναzα′″′θνθ″r′

Lit6r Kёzs6g Onkormttnyzata K6pvise16‐ testiilet6nek

54/2015。 (V。 19。)LKl.hatirozata

Litき Kё zsёg Onkollllanyzatanak Kё pvise16-tcstinlctc arr61 hatarozott,

hogy az Alkotinany Mivc16dё si Httz ёs KёnンⅣtar kёnyva110many
gyarapitasttra 50 000 Ft tamogatast biztosit altalanos tartalё k tcrh6rc.

Kфvisc16-tcstilet mcgbfzza Lit6r K6zs6g polgallllcstCrёt a sziksё gcs

int6zkedёsck mcgt6telё re.

HataHd6:2015.maJus 31.
Fcle16s:Szcdlak Attila polgallllester

3.)Lit6ri Reformitus E3/hizkё zsOg k6relme

Jああ .・ Szθ′ た́И″′″ρθな″″θSrθ r
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Szcdltt Attila po12arlnester

A Lit6H Rcfollllatus Egyhazkё zsёg kё relerrmel fordult a kё p宙 sc16‐ tcstilct fele,melybcn az

alttbiakat attak c16.

2015。  nlaJus 24-ёn halllladik alkalommal kcrtil mc3rcndCZё Src a punk6sdi koncert a
refollllムtus tcmplomban, melyre sikeriilt fclkёmi Marosv五● Pёtcr orgonamiv6szt, aki
Finnorszttg egyik evangё likus piispё ki ccntrurnanak kantora.

A szcrvczёs kёzben tapasztaltak azt a probl(折 nat, hogy az orgona az ёvszakvaltozisokkal
egyuttjar6 h6ingadozas kё vetkeztё bcn lchango16dott.

Aki kёt 6vc a hangszer fclttitiSat v6gcztc,elfoglaltsagaira h市 atkozva ncm tudta civallalni az

orgona hango16sat czёrt masik orgOnahango16t kellctt felkё mi, aki viszont az anyagi
lchet6sёgiikct mc3halad6 ёsszcget, 70 000 Ft― ot k6rt a hangolasёrt.A Refollllatus
Egyhazkё zs6g 50 000 Ft ёsszegi tamogatast kё r a kёpvise16-testiilctt61 az orgOna

hango16sanak kё ltsё geihcz.

Van― e valakinck kё rdёsc? Amennyibcn nincs, fcltcszcm szavazisra, ki az aki az 50 000 Ft

tamogatas biztositisaval cgyctё rt?

Szcretn6k cgy ln6dosit6 javasiatot tcnni.Ё n a 70 000 Ft― ot az orgona hangolisё rt k6rt tcttCS

ёsszegetjavaslom clfOgadasra.

Szedlak Attila pOlg五 111lcSter

Varga Mihttly kёp宙 se16 ir,m6dosit6javaslata 70 000 Ft ёssze」itamogatas.



Mc8kёrdezem a kё p宙 se16-testiiletet, aki a m6dosit6 javaslatot elfogatta, kё reln,

kёzfbltartassal szavazzon.

/たιpνおι′夕 ′θs′夕′θ′2′gθ4 5 θ〃θ′θ szα ναZα″α′′ι
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Szcdlak Attila polgallllester

Mcgkёrdezem a kё pvisc16-testiiletet,van― c valakinck mё g hozzasz61asa?Arnennyiben nincs,

kёzfeltartassal szavazzon,aki az 50 000 Ft 6sszeg6 timogatassal egyet6rt.

Иたクツおθ′夕′θs″′θ′アJgθ′szαソαZα′″′θναび″

Lit6r K0zs6g Onkormrin y zata K6pviset6-testii let6nek
55/2015.(V. I 9.) LKt. hatirozata

Lit6r Kozs6 g Onkorm 6ny zathnak K6pvi selo -testiilete arr6l hat6r ozott,
hogy 50 000 Ft t6mogat6st nyfijt a Lit6ri Reform6tus Egyh6zkozs6g
r6sz6re Marosviiri P6ter orgonamtiv6sz pi.inkosdi koncertje elotti
orgonahangol6s t6rgy6b an, a 201 5. 6vi ktiltsdgvet6s terh6re.

K6pviselo-testtilet megbizza Lit6r Kcizs6g polg6rmester6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 2015. mhjus 22.
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester

A k6pviselo-testtilet tribb napirendi pontot nem tbrgyalt, a polg5rmester a nyilv6nos til6st
17.30 orakor lezhrta-

Szedlik Attila

&__´―さイ

Bencze Eva

Jegyzopolgirmester

Jegyz6kiinyv hitelesitdk:

ん
Varga Mih:l

k6pvisel6
Lukttts Gibor Akos


