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JEGYZOKONYV

K6sziilt: Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6+esttilet6nek 2015. december 15-6n 8.00
6rai kezdettel megtartott nyilvrinos [l6s6r6l.

Az iit6s helye: a Kdzsegi Onkorm6nyzat tan6csterme

Jelen voltak: Szedl6k Attila polgd.rmester,
Kondicslstv6n alpolgarmester,
B6di Jinos k6pvisel6,
Heffler Gibornd k6pvisel6,
Luk6ts Gibor Akos kepvisel6,
Varga Mih6ly kepvisel6.

Meghivoftk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyz6
Fiilopne Adorj6n Erika p€nziigyi csoportvezet6
Gyenes Viktor i skolaigazgat6
Pint6r Katalin iskola ige,gat6helyettes
Maz6k Gy6rgy S6lyi Sz6l6hegyi Kertbar6tok Egyesiilet Elnoke

Szedl6k Attila polg6rmester
Tisztelettel koszdnt0m a kepvisel6+esttilet tagiait, valamint a meghivottakat.
Meg6llapitom, hogy a k6pvisel6{estiilet hatdrozatk6pes, a megvilasztott k6pvisel6b6l 6 jelen
van. Auerbach Jinos kepvisel6 tiivolmarad6st jelentett, ez{rt 6t helyettesiti a mai tilesen
Heffler G6borne Humin Ert6kek Bizottsigi tag.

A jegyz6k6nyv vezetes6re Kov6cs Zsuzsa koaisavisel6t, a jegyz6konyv hitelesit6sdre
Kondics Istv6n es Luk6ts Gibor Akos k6pvisel6 urakat k6rem fel.

A kihildott meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok kieg6szit6sre keriilnek.
K6rem felvenni plusz pontk6nt a Litdri szirino kdpitise tirgyu pontot, melyet az illet6kes
bizotts6g megt6rgyalt.

Megkdrdezem a k6pvisel6{est0letet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzhsz6lisa 6szrev6tele, javaslata?
Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselS-testiiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyetirt.
A Mpvisel6-testiilet 6 igen szwazattal egtetdrt.



NAPIREND ELOTT

Bodi Jinos k6pvisel6
Lakossigi bejelent6sre szeretn6m napirend el6tt jelezni, hogy a Litdri Csivitel6 Ovoda 6s

Bolcs6de 6piilet6vel szemben lak6kra panasz 6rkezett. Olyan anyaggal ti.izelnek, ami a

kornyezetre vesz6lyes. Ilyen pl, az aut6gumi, 6s a mtanyag. Szeretn6m kerni, hogy legyenek
felsz6litva egy lev6lben, hogy mik a tiizel6s szab|lyai, es ez a figyelmeztet6s a lakoss6g fele is
menjen ki. Esetleg 10 q szocidlis trizifa segitene a lak6k helyzet6n.

Szedlik Attila polgdrmester
Amennyiben ilyen panasz 6rkezett, meg kell vizsg6lni, hogy milyen aryaggal fiitenek. A
Hum6n Ertekek BizottsAga pedig dontson a lak6k resz6re szoci6lis tiizifdr6l.

Bencze Eva jegyz6
Annyit szeretn6k hozzhszoln| hogy a lit6ri lakosok folyamatosan tAjekoztatva vannak az
6get6sr6l 6s a ttizel6sr6l a helyi uj s6gban 6s a honlapon is. Itt val6szinii szemleleti bajok
vannak, amit akirh6nyszor fogunk leirni, akkor sem tudunk ezeken az embereken olyan
mert6kben viiltoaatni, Van olyan lak6 is, akit szab6lysert6sre m6r itadtam a J6r6si
Hivatalhoz, mivel kdrnyezetv6delmi hat6s6gi jogkdrom nekem ebben a form6ban nincs.
Els6 kdrben mindenkit megpr6b6lunk megsz6litani, - mint panasz, jelent6s - 6s ha nem
tudunk az illet6vel tov6bbl6pni, akkor a J6r6si Hat6s6ghoz fordulunk. Jelenleg a teleptilesen 2

6llampolgar ellen folyik egy hasonl6 elj6r6s.

Szedl6k Attila polgirmester
T6j6koztatom a Kepvisel6-testiiletet, hogy 2005. febru6rban arr6l dontdttiink, hogy a Regio
Pelso Eszak-balatoni terseg a gyermekeink 6letmin6s6g66rt, a ,,Balaton jovdj66rt" Kiemelt
Kozhasznt Kozalapitvinyban, mint alapit6 tag resa vesziink 100 Ftfo (6lland6
n6pessegsz6m) alapit6 dijjal.

2015. november 20-in a Regio Pelso elndke arr6l taj6koaatott, hogy a Kozalapitviny
mrik6d6s6nek tov6bb folytat6sirhoz az alapit6 okirat m6dosit6sara van sziikseg. Ennek
kivitelez6s6hez kerte, hogy 2015. december 10-ig nyilatkozzu* an6l, hogy a kor6bbi
tags6got fent kiv6njuk-e tartani. Amennyiben igen, abban az esetben 40 000 Ft/6v tagdijat
szerettek volna kemi a miikod6shez. A K6zalapitv6ny semmilyen tev6kenyseget nem vegez

telepiil6siink fele, ez6rl 6n 2015. december 1-6n jeleztem az alapitviny fele, hogy Liter
telepiil6s a tov6bbi tagsiig6t nem kiv6nja fenntartani.
A B6lcs6dei telek osszevon6sa a foldhivatali r6szr6l elindult. A telekosszevonris ut6n tudjuk
benyirjtani az 6pit6si enged6ly dokument6ci6kat, 6s ahogy megjelenik az ovoda, b6lcs6de
fejleszt6si pblyilr,at, mi akkor egyb6l be fogjuk nyujtani. A pillyinat benl'ujt6sakor egy

rendkivtili k6pvisel6testiileti iil6st kell tartanunk.
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NAPIRENDI JAVASLAT

1)Ti$6koztat6 a Literi Reformdtus Altalanos Iskola miikodes6r6l
a) 2016.6vi jubileumi jutalmak t6mogatis kerelem

ElSado: Szedldk Attila polgdrmester, Szabo J. Robert lelkdsz, Gyenes ViHor iskolaigazgato

2.) Tii6kodat6 az Ars Nova Mtiv6szetoktatesi Int6zm6ny mfikod6ser6l
Eldadb : Szedldk Attila polgarmester

3.) Rendelet a Lit6ri Kozos Onkorminyzati Hivataln6l foglalkoaatott koztisztvisel6k
illetmenykieg6sziteserol
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

4.) Mddiakeret a2016. 6vi kolts6gvet6sben
a) Obol tv
b) Veszpr6m Tv
c) Lit6ri Hirmond6

Eldado: Szedlak Auila polgarmester

5.) Alkotm6ny Mrivel6d6si Hiu eszkozok beszerz6se
El6ado : Szedlak Auila polgarmester

6. ) Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzati nak 20 1 6. 6vi koncepci6j a
El6adb : Szedlak Attila polgarmester

7.) Lit6r K6zseg Onkorm6nyzat 2015. 6vi kolts6gvet6si rendelet6nek m6dositiisa
Eldadb : Szedlak Attila polgarmester

8.) Ddnt6s Liter K6zs6g Onkorm funyzat 2015. evi kolts6gvet6set 6rint6 kiadrisokr6l
a) Konlwt6r kOnyv6llominy bovit6se
b) Lit6ri Reform6tus Altalfnos Iskol66rt AlapitvSny reszdre elozo 6vben nldjtott

kdlcson meg6llapod6s m6dosit6sa
c) Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola f6eloszt6 berendez6s cser6je

d) Termel6i Piac teliesit6s6nek b6vitese
Elriado : Szedldk Atti la polgirmeste r

9.) Egyi.ittmiikodesi Meg6llapod6sok
a) S6lyi SzSl<ihegyi Kertbar6tok Egyesiilete
b) Lit6ri Sportegyesiilet
c) Lit6ri Altalanos Iskol66rt Alapitv6ny

Ekiado : Szedldk Atti la polgdrme ster

1 0.) Ketet-Balatoni T6rs6g Onkormbnyzati T6rsul6sa

a) Tarsulisi meg6llapod6s6nak 5. sz6mri m6dosit6sa
b) Bels6 ellen6rz6si feladatok el[6tris6ra vonatkoz6 Feladat-ell6t6si szerz6d6s

m6dosit6s6ra
Elciadi: Szedldk Attila polgirmester



11.) BelsS ellenSrz6si tery 2016.
El6ad6: Bencze Evo jegtzti

12.) Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiiletenek, az onkormbnyzat kozmiivel6desi
feladat6r6l, a helyi kdzmrivel6desi tev6kenys6g t6mogatis6r6l sz6l6 rendelet feltilvizsg6lata
ElSado: Bencze Eva jegtzci

13.) A nem kdzmtivel osszegyiijtott hizlrtitsi szennyviz begyiijt6s6re vonatkoz6 helyi
kozszolg6ltat6sr6l sz616 rendelet m6dosit6sa
El(tad6: Bencze Eva jegtzd

14.) Ingatlan iigyek
a) 801112 hrsz-ir - 73714 6s 73716 hrsz-i irgatlanok cserej6vel kapcsolatos ad6sv6teli

szerz6d6s elfogad6sa
b) 799 hrsz-i ingatlan ad6sv6teli szerzodes6nek elfogad6sa
c) A Lit6r Ond utca 70712 hrsz-i ingatlanra benyirjtott v6s6rl6si sz6ndek megvitatisa

Eldado : Szedlak Attila polgarmester

15.) Kdz6p-Duna Vid6ke Hulladekgazd6lkodasi Onkorm6nyzati T6rsul6s T6rsul6si Tan6cs6ba
tan6cstag deleg6l6sa
Elriado: Szedldk Attila polgarmester

16.) 2016. I. f6l6v munkatervenek megtargyalisa
El6ad6: Szedlak Attila polgdrmester

17 .) Litdri szirena ki6pit6se
El5ad6 : Szedldk Attila polgarmester

Nanirendtdrsvaldsa

1.) Tr{j6koztat6 a Lit6ri Reformdtus Altaldnos Iskola mfikiid6s6r6l
El6adb: Szedldk Attila polgarmester, Gyenes Vihor iskolaigazgatd

Szedlik Attila polg6rmester
Koszontom Gyenes Viklor iskolaiga,gat6 urat. Mivel ez az els6 k6pvisel<i-testiileti liles amin
rdszt vesz, megkdrem, hogy egy rovid bemutatkozast tegyen meg a k6pvisel<ltestiilet fele.

Gyenes Viktor iskolaigazgat6
Koszdntdm a megjelenteket, 6s a tisztelt K6pvisel6-testiiletet. 2015. 08.15-t6l vette et Kisantal
Tibort6l az iskolaigq"gat6i feladatokat, jelenleg - mint megbizofi igazgat6 - 1 6we kaptam
megbiz6st.
Az int6zmenybe jelenleg 171 tanul6val kezdtiik a 2015/16-os tandvet, az6la 1 f6vel nott a
letsz6munk, illetve k6t f6 olyan 6rdekt6d6 csaled varL akik szeretn6k szinten 6tiratni
gyermekeiket, Jelenleg 6t telepiil6sr6l, Liter, Kirilyszentistv6n, Vilonya, S6ly 6s

Balatonflizflor6l fogadjuk a gyermekeket.
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Az 6voda statisztikai adatai alaplin 36 tank6teles koru gyermeket tud kibocs6jtani, ebben
nyilv6n el6fordulhat, hogy lesz olyan, akik m6shova fogj6k a gyermekiiket beiratni.

Magamr6l p6r sz6ban elmondom, hogy Veszpremben 6lek a pirommal jelenleg egy
gyermektink van, a m6sodik gyermekem remdnyeim szerint n6gy h6ten beli.il meglitja a

napvil6got. Sztileim is pedag6gusok 6s en is nagy lelkesed6ssel v5gzem ezt a munk6t.
Foldrajz-kornyezetvedelem-kOrnyezelTan szakos tan6r vagyok, 6s jelenleg mdg a Veszpr6mi
Pannon Egyetemen tanulok a kozohat6s vezet6i szakvizsg6t vdgzem.

Szedl6k Attila polg6rmester
Koszonom sz6pen a bemutatkozist. Orvendetes, hogy ilyen sok gyermek j6r a reform6tus
iskol6nkba.

u) 2016. evi jubileumi junlmak tdmogatds kdrelem

Szedl6k Attila polg6rmester
T6jekoztatom a kepvisel6-testi.iletet, hogy Gyenes Viktor a Lit6ri Reformdtus Altalenos Iskola
megbizott igazgattla egy k6relemmel fordult onkorm6nyzatunk fel6, melyben k6ri, a 2016.
6vben esed6kes 2 {o dolgozot 6rint6 jubileumi jutalom kifizet6senek t6mogateset brutt6
3 128 145 Ft 6sszegben.

A P6nztigyi Gazdas6gi es Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg megtirgyalta kerelmet, ez6rt
felk6rem a bizotts6g elnoket, ismertesse javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziigvi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfeilesa6si bizous6g eln6ke
A P6nziigyi Bizottsig elfogadtisra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele a Lit6ri Reformritus
Altalinos Iskola reszere a2016.6vi koltsegvet6s terh6re a jubileumi jutalom kifizet6s6t.

Szedlik Attila polgiirmester
Amikor az iskola egyhrizi iskola lett Lit6r Kclzsdg Onkormiinyzata v6llalta, hogy az iiadott
munkav6llal6knak a jubileumi jutalmrit saj6t koltsege terh6re a tov6bbiakban fizeti, amig a
jogszab6lyi kotelezettseg ferniil az iillami int6zmenyek tekinteteben.
A Lit6ri Reform6tus Egyhiukozslg 20l5.evben saj 6t forr6sb6l biaositoua 1 fti munkav6llal6
resz6re a brutt6 I 086 336 Ft osszegti jubileumi jutalmat.
Van-e k6rd6s, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,

k6zfeltartdssal szayazzon, aki a P6nziigyi Bizottsig javaslat6val egyetert.
A kipvisel6-testiilet 6 igen szwazaltal egleftrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
153/2015. (X[.15.) LKL hatdrozata

Lit6r Kdzs6g Onkorminyzat6nak K6pvise[6 Testtilete arr6l hat6rozott,
hogy a Lit6ri Reformiitus Altal6nos Iskola r6sz6re a 2016. 6vi
kolts6gvetese terhere, 2 fl6 munkav6llal6t 6rint6 jubileumi jutalom
kifizetds6re 3 128 145 Ft osszegii t6mogat6st biztosit.
A K6pvisel6+estiilet megbizza Lit6r Kozseg polgarmester6t, a

sztiks6ges int6zked6sek megt6telere.

Hatirido: azonnal
Felel6s. Szedlik Auila polg6rmester



2.) T6,j6koztat6 az Ars Nova Miiv6szetoktatisi Int6zm6ny miikiid6s616l
El(ndo : Szedkik Atti la polgdrmester
(Irdsos eldlerjesztds a jegtz5konyv melldkletdt kepezi.)

Szed[6k Attila polgiiLrmester:

Az Ars Nova Miiv6szetoklatesi Int6zm6ny miik0d6s6r6l sz6l6 napirendi pontot a Humin
Ertdkek bizotts6ga t/r:gyalta, felk6rem a bizottsig reszerol Heffler G6bom6 bizottsigi tagot,
ismertesse j avaslatukat.

Heffler G6bo]ne Hum6n Ert6kek Bizotts6gi tag
A Hum6n Ertekek bizottsirya megthrgyalta az Ars Nova Alapfoku Mriv6szet Oktatisi
Int6zm6ny beszimol6ja tirgyri napirendi pontot, 6s elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-testiilet
fele.

Szedl6k Attila polg6rmester:
A 2014l15-6s tanevre va[6 beiratkoz6s ut6n a letsziimok a kdvetkez6k6ppen alakultak
tanszakokra lebontva, zongorira l8 fti, furuly6ra 6 fi6, trombit6ra 1 fo, festeszetre pedig i3 fo
adta be jelentkez6s6t, ez osszesen 38 Ib.

Van-e k6rd6s, hozzirsz6lirs a napirendi ponthoz kapcsol6d6an?
Amennyiben kdrd6s, hozzbsz6l6s nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki elfogadja az Ars
Nova Alapfokri Mr.iv6szet Oktat6si Int6zm6ny besz6mol6j6t.
A kdpviseld-testiilet 6 igen szavazattal elfogadja.

Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
154/201s.(Xtr.15.) LKt Hatdrozat

Litdr Kdzs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testtilete a lit6ri
telephelyen a 20l4ll5-6s tan6vben tort6n6 alapfokir
miiveszetottat6ssal kapcsolatos besz6mol6t egyhangulag elfogadta.

K6pvisel6t-testtilet megbizza a polg6rmestert a sziiks6ges
intdzked6sek megt6telere.

Hat6rid6: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polgiirmester
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3.) Rendelet a Lit6ri Kiiziis Onkormdnyzati Ilivatalnil foglalkoztatott ktiztisztvisel6k
illetm6ny kieg6s zit6s 61 6l
El6ado: Bencze Eva jegtz6
(rasos elriterjesztis a jegtz6kanyv me lldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila oolgiirmester
A jelenleg hat6lyos szab6lyoz6sunk szerint az illetm6nykieg6szit6s merteke a felstifoku
iskolai v6gzettsegii kdaisavisel6k eset6ben a koaisavisel6 alapilletmeny6nek loYo-a, mig az

illetm6nykieg6szit6s m6rt6ke a kozepfoki iskolai v6gzetts6gri k6ztisztvisel6k eseteben a

k6aisztvise16 alapilletm6ny6nek 20Yo- a.

A P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottstig megt rgyalta a napirendi pontot,
felkerem a bizotts6g elnok6t, ismertesse javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Penziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej leszt6si bizotts6g eln6ke
A bizotts6g megtlrryalta a Litdri Kdzds Onkorm nyzati Hivalaln6l foglalkoaatott
kOztisztvisel6k illetmdnykiegeszit6ser6l sz6l6 el6terjesztest, es elfogad6sra javasolja a
KepviselS-testiilet fele.

Szedl6k Attila oolg6rmeste,r
Megk6rdezem Bencze Eva jegyz6asszonyt, hogy kiv6nja-e kieg6sziteni az ir6sos

elSterjeszt6st.

Bencze Eva jegyz6
Amennyiben a k6pvisel6-testiilet t6mogatja a 2016-os evre vonatkoz6 illetm6nykiegeszit6st,
akkor egy es6ly kapok arra, hogy a jelenlegi appar6tust meg tudjam tartani, 6s egyeb ki.ils6,

kedvez6bb anyagi lehet6s6gekkel szakmailag nem fogi6k elhagyni az onkorm6nyzatot. A
napirendi pontot Kir6lyszentistvin Krizseg Onkorm nyzatinak Kepvisel6-testiilete m6Lr

me56rgyalta, 6s elfogadta.

Szedl6k Attila oolg6rmester
Megk6rdezem a K6pvisel6testtiletet, van-e kerd6s, hozzdsz6lhs a napirendi ponttal
kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, aki az el6terjeszt6ssel egyet6rt, k6rem, kezfeltart6ssal szavazzon.

A kdpviselS-testiilet 6 igen szavazattal egletdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzat K6pviselS-testiilet6nek
20 12015. (Xtr.30.) 6nkorminyzati rendelete

a Lit6ri Kiiziis Onkorm:inyzati Eivatatn6t foglalkoztatott
ktiztisztvisel6k illetm6nykieg6szit6s616I

Liter Kozseg Onkorm6nyzatanak Kepvisel6-testiilete a kozszolgflati tisztvisel6k6l sz6l6
2011. 6vi CXCX. towdny 234. $ (3>(4) bekezd6s6ben kapott felhatalm az|s alapjhn, az

Alapt6rv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva a
k6vetkez6ket rendeli el:

1. $ Lit6r Kozseg Onkorm Anyzalinak K6pvisel<i+esttlete a Lit6ri Kozos Onkormanyzati
Hivataln6l foglalkoztatott koaiszwisel6k r6sz5re a 2016. 6we illetm6nykiegeszit6st 6llapit
meg.
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2. S (1) Az illetm6nykiegeszit6s m6rteke a fels6foku iskolai vegzetts6gii koaisavisel6k
eset6ben a koztisaviselo alapilletmdnyenek l0o%-a.
(2) Az illetm6nykieg6szit6s m6rt6ke a kdz6pfokir iskolai v6gzetts6gri koaisavisel6k eset6ben
a ktiZisdvisel6 alapilletmdny 6nek 20Yo-a.

3.$ E rendelet 2016. janu r l. napjrin lep hat6lyba, es 2O16. december 31. napjin hat6lyrit
veszti.

Szedl6k Attila
polgrirmester

Bencze Eva
jegyzo

4.) M6diakeret a 2016. 6vi kiilts6gvet6sben
a) Obtil tv
b) Veszpr6m Tv
c) Literi Hirmondo

ElSodo: Szedldk Attila polgarme ster
(ruisos eldterjesztds a jegtzdkanyv melldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila oolg6rmester
Lit6r Kozs6g Onkorminyzatrinak K6pvisel6+esttilete a 2015. 6vi kolts6gvet6sben, a m6dia
t6mogat6s6ra 2717 ezer Ft-ot biztositott. Ez az dsszeg nyujtott fedezetet a Literi Hirmond6
mint nyomtatott sajtoanyag hatszori megjelen6sere 1 297 ezer Ft 6rt6kben 6s az ObOl TV Kft
timogat6sira 1 420 ezer Ft 6sszegben.
A napirendi pontot a Hum6n Ertdkek Bizotts6ga terryalta" felkerem a bizotts6g r6sz6rol
Heffl er Gfborn6t ismertesse javaslatukat.

Heffler G6bom6 Hum6n Ertekek Bizotts6gi tag
A bizotts6g megt6rgyalta a M6diakeret tirgyfi napirendi pontot, 6s javaslata, hogy Obol tv 6s
a Lit6ri Hirmond6 rdszere a koltsegvet6sben a tavalyi dsszeg legyen meghat6rozva. A
Veszpr6m Tv-t nem kivinja tdmogatni.

Szedl6k Attila polg6rmester
Napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g is t6rgyalta, ez6rt felkdrem a bizotts6g eln6k6t,
ismertesse j avaslatukat.

A Pdnztigyi Gazdasiryi 6s Telepiilesfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete r6sz6re, hogy a Veszpr6m TV brutt6 350 ezer Ft, az Obol
Tv | 420 ezer Ft, 6s a Literi Hirmond6 7 megjelendssel 1 514 ezer Ft 6sszegben r6szesrilj0n.

Szedl6k Attila polg6rmester
Kerem, hogy kiildn szavazzunk a t6mogat6sok6l. K6zfeltartissal szav.vzon, aki a Humin
Ert6kek javaslat6val egyet6rt, azaz az 6bOl Tv 6s a Literi Hirmond6 rdszlre a k6ltsegvet6sben
az eloz6 6vi keret legyen megdllapitva, a Veszpr6m Tv r6sz6re pedig nem nyfijtunk
t6mogatAst.
A k4pvisel6-testiilet 2 ellene ds 4 tartozkodqs mellett a javaslatot nem fogadta el.
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Szedlik Attila pole6rmester

Kerem, k6zfeltartissal szavazzon, aki az Obol Tv r6sz6re a2016. 6vi mediatrimogatrisra l42O
eFt 6sszeg( timogatrissal egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 6 igen szavazattdl egletdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pviseI6-testiilet6nek
155/2015. (XII.15.) Lkt. hatirozat

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6 Testt.ilete arr6l d6nt6tt,
hogy a 2016. 6vi kolts6gvetesdben az Obol TV Kft r6szere l42o eFt
Osszegfi t6mogat6st nyujt a miikdddsi bev6telei terh6re.

A K6pvisel6+estiilet megbizza a polg6rmestert, hogy a ddntes
v6grehajt6s6r6l intezkedj en.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Auila polgiirmester

Szedl6k Attila polqirmester
K6rem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a Veszpr6m Tv reszere brutt6 350 eFt osszegii
t6mogat6ssal egyet6(.
A kdpwsel6-testiilel 4 igen szavazatlal 2 tqrtozkod/is mellell eg)eldrL

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
15612015. (XII.15.) Lkt. hatirozat

Liter Kozseg 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6 Testiilete arr6l dontott,
hogy a 2016. 6vi koltsegvetes6ben a Veszpr6m Tv Kft r6sz6re brutt6
350 eFt osszegri tiimogate$ nlujt a mrikodesi bev6telei terh6re.

A K6pvisel6+esttilet megbizza a polg6rmestert, hogy a dont6s
vegrehajt6s6r6l int6zkedj en.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester

Szedl6k Attila polgrirmester
K6rem, kezfeltarlAssal szavazzon, aki a Lit6ri Hirmond6 r6sz6re 6vi 7 megjelen6sre I 574 ezer
Ft tiimogat6si dsszeggel egyetert.
A kepvisekLtestiilet 6 igen szqvazqttal egtetirt.
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Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
157 /2015. (X[.f 5.) Lkt. hatdrozat

Lit6r K0zseg Onkorm6nyzatrinak Kdpvisel5 Testiilete arr6l dontott,
hogy a 2016. dvi kdltsdgvetes6ben a Lit6ri Hirmond6 r6sz6re 1 514
eFt Osszegii t6mogatAst nyrijt a mriktidesi bev6telei terh6re, 6vi 7 db
megjelen6ssel.

A K6pvisel6testiilet megbizza a polg6rmestert, hogy a d6nt6s
v6grehajt6s6r6l int6zkedj en.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Auila polg6rmester

Szedl6k Attila polg6rmester
A 2016. 6vi k6lts6gvet6s tervez6sehez elengedhetetlen a media t6mogat6s 2016. 6vi
keretosszeg6nek a meghatdrozhsa. a m[ikod6si c6hi bevetelek terh6re.

Kerdes, hozz6sz6l6s van-e? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a
Mddiakeret 2016. 6vi kolts6gvet6seben a 3 284 ezer Ft dsszeggel egyetert.
A kdpvisel4lestiilet 6 igen szavazattdl eg)etdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
158/2015. (X[.15.) Lkt. hatirozat

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete arr6l ddntott,
hogy a 2016. 6vi kdlts6gvet6s6ben M6diat6mogat6sra a 2016. 6vi
k6lts6gvetdsben 3 284 ezer Ft m6diakeretet biaosit.

A K6pvisel6+estiilet megbizza a polgermestert, hogy a ddnt6s
v6grehajt6s6r6l int6zkedj en.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polgarmester
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5.) Alkotm:{ny Miivel6d6si Hriz eszkiiziik beszerz6se
ElSado: Szedldk Atti la polgdrmester
(Irdsos el6terjesztds a jegtz6kanyv melldkletdt kdpezi.)

Szedlik Attila polg6rmester
Baksa Kata mtivel<id6sszervez6 k6relemmel fordult a K6pviselS-testtil et fele az Alkotmriny
Mfivel6d6si Hdz es Konyvtir technikai, mr.iszaki eszkoziillom6ny6nak b6vitese c6lj6b6l.
2016. 6vben technikai, mriszaki eszkoz6ket, berendez6si tlrgyak beszerz6s6re nyirjtou be
k6relmet.
A napirendi pontot a Hum6n Ertekek Bizottsaga tbrryalla, felkerem Heffler G6bornet
ismertesse a bizotts6g javaslatit.

Heffler G6born6 Hum6n Ertekek Bizotts6gi tag
A bizotts6g megt6rgyalta az Alkotm6ny Miivel6desi Hiiz eszk6zok beszerz6se t6rgyf
napirendi pontot, 6s a Miivel6desi hia eszkozbeszerz6seit a ,,8" viitozat szerinti 1 325 365 Ft
6sszegben javasolja elfogad6sra a k6pvisel6-testiilet fele.

Szedl6k Attila polg6rmester
A napirendi pontot a pdnzugyi bizotts6g larryalta, felk6rem a bizottsig eln6ket, ismertesse
javaslat6t.

Luk6ts G6bor Akos P6nztigyi Gazdasrigi 6s Teleoiil6sfejlesa6si biz
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepril6sfejleszt6si Bizottsdg elfogad6sra javasolja, Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel<i+est0lete r6sz6re, a 2016. 6vi koltsegvetes terh6re a Mtivel<idesi
hiu eszkdzbeszerz6seit a ,,8" v5.ltozat szerinti 1 325 365 Ft Osszegben, 6s 200 000 Ft
elki.ildnitett perr,eszk6e. javasol elfogadni a2016.6vi koltsegvet6sben, mint a kozmiivelcidesi
erdekelts6gn6vel6 p lyirzat 6ner5 fi nansziroz6sa.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e valakinek kerd6se, hozzitszol6sa?
Amennyiben nincs, kerem, k6zfettart6ssal szavazzot, aki a penzi.igyi bizous6g javaslat6val

egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 6 igen szqvazatlql eg/etdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
159/2015. (XIL15.) Lkt. hatdrozata

Liter Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel<! Testi.ilete arr6l dontott,
hogy az Alkotminy Miivel6d6si Haz 6s Kdnyvtar technikai, miiszaki
eszk6z6llom6ny6nak, berendez6si t6rgyainak gyarapit6sa c6ljhb6l az

al6bbiakra nyujtja be k6relmet:
Asztal: 6 db rij asaal a klubtermekbel20x60 cm
Asztalterit6: 30 db feh6r teflonos damaszt abrosz 120x156 cm
Hangosit6s: 2 db 400W akriv hangfal, 2 db zsebad6s mikrofon szett

csiptet6s mikrofonnal, 1 db kever6er6sit6
Jtlt6kkonzol: I db Xbox One j6t6kkonzol Fifa j6t6kszoftverrel, Kinect
mozgis5rzdkell
Projektor Acer 6s fali szerelv6ny
Motoros v6szon 135x240 cm
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Hangsz6r6 Genius SP-FIFI80OA keriil betervez6sre bruu6 1 325365
Ft Osszegben.

Kepviselo-test0let felhatalmaz"a a polg6rmestert a szi.ikseges
intdzked6sek megt6tel6re.

Hatririd6: 2015. december 31.
Felel6s: Szedlik Attila polg6rmester

6.) Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzat{nak 2016. 6vi koncepci6ja
El(ado : Szedldk Atti la polgarmester
(rdsos eldterjesztds a jegtzdkOnyv melldkletdt kepezi.)

Szedl6k Attila polg6rmester

Az egyes tdrv6nyeknek a kdlts6gvet6si tervezessel, valamint a kozizemi szolg6ltat6sok
hatekonyabb nyujt6s6val osszefi.igg6 m6dosit6s5r6l sz6lo 2014.6vi )OCX. torveny, 64. g-a
hat6lyon kiviil helyezte az illlamhialartrisr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny 24 $ (1)
bekezd6s6t, illetve 87.$-6t, melynek ertelm6ben 2014. szeptember 30-6val rnegszijnt az
dnkorm6nyzatok, a nemzetis6gi onkorm6nyzatok, illetve a t6rsul6sok tej6koztatasi
kotelezettsege az els6 felevi gazd6lkod6sr6l, tov6bb6 megsziinik a htiromnegyed 6ves
gazd6lkodrisr6l sz6l6 besz6mol6si, illetve az ehhez kacsol6d6 ktilts6gvet6si koncepci6
elfogadtisi kdtelezetts6ge.

Lit6r Kdzs6g OnkormSnyzat legyzoje a Kepvisel6-testiilet tejdkoztat5sa erdekeben,
elkeszitette a 2O16. 6vi kolts6gvet6si koncepci6t.
A napirendi pontot a P6nzngyi Gazdasigi 6s Teleptilesfejleszt6si bizottseg is t6rgyalta,
felk6rem a bizottsag elndk6t, ismertesse javaslatukat-

Luk6ts G6bor P6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesa6si bizous6g elnoke
A P6nziigyi Gazdashgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra j avasolja a k6pvisel6-
testiilet fele Lit6r Kozsdg Onkorminyzat6nak 2016. 6vi koncepci6j6t.

Szedlik Attila polgiirmester
Feladatfinanszirozes tekinteteben noveked6ssel szdmolhatunk. Az ad6 tekintet6ben a saj6t
beveteleink is j6l alakulnak.
A telepiil6s gazd6lkod6s6n6l sziiks6ges az alapellit6shoz, a felhalmozisi kiadiisokhoz, az
egy6b feladatok ell6t6s6hoz p6nzngyi fedezetet biztositunk.

A koncepci6 lenyege, hogy kimutatisra keriiljenek a mfikod6si 6s a felhalmoz6si kiad6sok.
Fel kell tirni a szabad forrisokat, meg kell hatlrozni a forr6s szerkezet6t 6s annak
nagys6grendj6t.
K6rem a k6pvisel6testi.iletet, hogy 2016. januitr 15. napjiig adla le an, hogy milyen
fej leszteseket felirjit6sokat javasolnak tervezni a kdzs6giinkben.

Van-e valakinek k6rd6se, hozzirsz6lisa a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
k6rerq kezfeltartissal szavazzon, aki Lit6r K6zs6g Onkorminyzatinak 2016. 6vi koncepci6j6t
elfogadja.
A kipviselci-testUlet 6 igen szavazattdl elfogddtd.
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Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
16012015. (X[.15.) Lkt. hatr{rozata

Lit6r Kozs6g Onkormilnyzat6nak Kepvisel6-testiilete az
Onkorm6nyzat 2016. dvi koncepci6j6t elfogadja.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Szedl5k Attila polg6rmester

Bencze Eva jegyz6

7.) Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzat 2015. 6vi kiitts6gvet6si rendelet6nek m6dositisa
El(nd6 : Szedldk Attila polgarmester
(rdsos eldterjesztds a jegtzdkitnyv melldkletdt Mpezi.)

Szedlak Attila polgdrmester
A 2015. 6vi kolts6gvetesi rendelet m6dosit6s6t a p'nzngyi bizottseg ljlrgyalta, felk6rem a
bizotts6g elnok6t, ismertesse javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nzi.ig),i Gazdasigi 6s Telepril6sfeilesa6si bizous6g eln0ke
P6nzngyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-
testtilet fele Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzat 2015 6vi kdlts6gvet6si rendeletenek m6dosit6s6t.

Szedl6k Attila polgirmester
Sz6beli kieg6szit6shez 6tadom a sz6t Fiilopne Adorj6n Erika p6nziigyi csoportvezet6nek.

Ftil6pn6 Adorj6n Erika p6nziigyi csooortvezet6
Bevdteli 6s kiad6si el6irinyzatok m6dosit6s6ra volt sztiks6g. A felhalmoz6si cel[
6llamh6ztartiison beli.ili t6mogat6sok el6ir6nyzat6n el7 990 ezer Ft emel6ssel szimolur/r', ez az
Opel Vivaro mikrobusz t6mogat6senak bev6tele - a felhalmoz6si kiad6sokkal szemben.
A szok6sos havi k6zfoglalkoztat6s megel6legez6se ami meg kiadAst, bev6telt 6rint. A lez6rult
phlyiuatok a tibl6kban a helyiike keriiltek.
Az O*ormAnyzat 2015. 6vi koltsegvetds6nek m6dositott beveteli el6ir6ny zata igy 797 590
ezer Fl-ra vdltozrk.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem a
K6pvisel6+esttiletet, kdzfeltartirssal a szavazzon, aki a 2015. 6vi k6lts6gvet6s m6dosit6s6val
egyetert.
A kepviseld-testiilet 6 igen szwazattdl eg/elert.
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Lit6r Kiizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16l /2015. (XII. 15.) LKt. hatirozata
a Lit6r Kiizs69 Onkorminyzat 2015. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

Liter KOzs6g Onkormrlnyzat6nak K6pviselo-testiilete Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzat 2015. 6vi kolts6gvet6s6nek m6dositis6r6l az alirbbi
hatArozatol hozza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadrisai

1.) A kepvisel6-testiirlet Lit6r Kozsdg Onkormdnyzat 20l5.6vi kolts6gvetes6t
797 590 ezer Ft bev6teli es kiadisi fodsszegben hatirozza meg.
2.) A bev6teli foosszeg forr6sonkenti megoszl6s6t az \. sziLml0 mell6klet, a

szervezetenk6nti bont6stit a 2. mell6klet tartalmazza.
3.) A kiadrisi foosszeg kiemelt el6irenyzatonk6nti bemutat6sAt a 3. szemu melleklet, a
szervezetenk6nti bontesAt a 4. mell6klet tarlalmazza.
4.) A kepvisel6-testiilet Liter K0zseg Onkormdnyzat 797 590 ezer Ft 2015. 6vi
kolts6gvet6s6nek kiad6si 6s bev6teli fodsszeg6n beliil:

Mffkiid6si kiadisokat 267 839 ezer Ft-ban
- szem6lyi jellegri kiad6sokat 31 229 ezer Ft-ban
- munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat 7 78O ezer Fl-ban
- dologi 6s egy6b foly6 jellegii kiadisokat 1 I I 3 19 ezer Ft-ban
- t6mogat6s6rt6lai miik. kiad. 6llamh6a. belill 8l 070 ezer Ft-ban
- mr.ikOdesi c. kolcs6n 6llamh6zt. kivi.il 3 393 ezer Ft-ban
- egy6b t6mogatisok (szociflpolitikai ell6t6sok) 16 678 ezer Ft-ban
- pdnzeszklziiadbs iilamhiutarlison kiviilre 16 370 ezer Ft-ban

Felhalmozdsi kiaddsokat 358 387 ezer Ft-ban
- beruhaz6si kiad6sokat 262 921 ezet Ft-ban
- felirjit6si kiadrisokat 67 538 ezer Ft-ban
- felhalmoz6si kolcsdndk 27 928 ezer Ft-ban

Finanszirozfsi kiadisokat 139 437 ezer f,'t-ban
- rillamh6aartrison b. megelolegez6s visszafizet6se 5 969 ezer Ft-ban
- kdzponti, ir6nyit6szervi t6mogat6s 51 794 ezer Ft-ban
- p6nzeszkoz bet6tk6nt elhelyezese 73 684 ezer Ft-ban
- rdvid lej6ratri kolcson tdrleszt6se 7 99O ezer Fl-ban

A tartal6kot (6. szimfi mell6klet) 31927 ezer Bt-ban

Miikiid6si hev6teleket 276 502 ezer Ft-ban
- 6llami t6mogat6st 115 904 ezer Ft-ban
- egy6b miikod6si c6l[ temogatis Allamh6zt.beliil 26 883 ezer Ft-ban
- int6zm6nyi mrik6desi bev6telt 13 663 ezer Ft-ban
- mr.ikod6si celir k6lcsdnok megt6riiles6t 6 393 ezer Ft-ban
- kdzhatalmi beveteleket 113 659 ezer Ft-ban

Felhalmozdsi bev6teleket 343 534 ezer Ft-ban
- t6mogat6s6rt6kii felhalmoz6si bev6telt 308 735 ezer Ft-ban
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- egyeb 6rgyi eszkoz 6rtdkesitesi bev6telt 390 ezer Ft-ban
- felhalmoz6si kolcson megteri.il6s6t 34 409 ezer Ft-ban

Finanszirozdsi bev6teleket 177 554 ezer Ft-ban
- penzmaradviny felhaszn6list 167 034 ezer Ft-ban
- rlllamh6ztartiison beliili megel6legez6st 2 530 ezer Ft-ban
- rovid lejiratt kolcsonfelvdtelt 7 990 ezer Ft-ban

6llapitja meg.

5.) Az 6nkormrinyzat felhalmoz6si kiad6sait r6szletesen az 5. mell6klet mutatja.

6.) Az dnkorm6nyzat tartaldkait a 6. melleklet tarlalmazza.

7.) Az onkormenyzat koltsegvet6si m6rleg6t ko4azdashgi tagol6sban a 7/4. 6s 7/8.
mell6klet tartalmazza.

8.) A kolts6gvet6s v6grehajt6s6nak szab6lyait Liter Kozs6g Onkorm 6ny zalinak
kOlts6gvet6si rendelete tartalmazza.

Felel<is: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6ridS: folyamatos

Szedl6k Attila polg6rmester
Kerem a kepvisel6-testi.ilet, k6zfeltart6ssal sza\Mzon, aki az Onkorm |nyzat 2015. 6vi
kolts6gvetes6t meg6llapit6 rendelet m6dosit6s6val egyet6rt.
A kapviseld-testiilet 6 igen szwazattdl eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat K6pviset6-testiilet6nek
21 12015. (Xtr.21.) iinkorminyzati rendelete

az 6nkorminyzat 2015. 6vi kiitts6gvet6s6t megitlapit6
I 12015. (II.2.\ iinkormdnyzati rendelet6nek m6dositisd16l

Liter K6zseg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skor6ben, az Alaptdrv6ny 32. cikk (1)
bekezd6s f) pontjiban meghatarozott feladatk0r6ben eljirva a kovetkez6ket rendeli el:

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata k6pvisel6 testiilet6nek 2015. 6vi k6ltsdgvetes6r6l sz6l6
I 120 | 5.(D,.2.) rendeletenek (a tov6bbiakban : koltsegvetesi rendelet)

l. $ hely6be a kdvetkez6 rendelkezes l6p.

,,A k6pvisel6-testtilet az onkorm6nyzat 201 5.6vi
a) kiad6si fi66sszeg6t 802 983 ezer forintban,
b) bev6teli lo6sszeg6t 802 983 ezer forintban 6llapitja meg,
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$ A kdlts6gvetesi rendelet 3. $-a hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,Az Onkorm6nyzat 2015.6vi kdltsegvetesi beveteleinek forrisonkdnti, illetve miik6d6si
es felhalmoz6si c6l szerinti r6szletezds6t tarlalmazo pdnziigyi m6rleg l/A, I/B 6s 1/C.
mell6klete hely6be jelen rendelet 1lA\ 1lB 6s 1/C. mell6klete 16p."

$ A k6lts6gvet6si rendelet 4. $-a hely6be a k0vetkez6 rendelkezes lep:

,,Az Onkormiinyzat koltsegvet6si szervdnek, illetve a 2.$-ban meghatdrozott cimek 2015.
6vi miik6desi es felhalmoz6si bev6teleit forriisonkent - ktil6n-kiil6n szervezeteire -
tarlalmazo 2. sz. mell6klete helydbe jelen rendelet 2. sz. mell6klete lep.

4. $ A kolts6gvet6si rendelet 5. $ hely6be a kovetkez<i rendelkez6s l6p:

(1) Az dnkorm6nyzat miikddesi fenntartiisi kiadrisi el6ir6Lnyzatait a Kepvisel6testiilet a

kcivetkez6k szeint hatbrozza meg.

Miikod6si kiad6sok el6ir6nyzata 6sszesen:
ebbol:
a) szem6lyi jellegri kiad6sok:
b) munkaad6kat terhel6 j6rul6kok:
c) dologi 6s egy6b foly6 kiadSsok:
d) miikodesi celir t6mogat6sok 6llamhriztart6son beltil
e) el6z6 6vi elsz6mol6s kiad5sai
f) egydb t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6trisok)
g)Miik6d6si c6lir t6mogatiisok 6llamhietart6son kivtil:
h) r6vid lej 6ratri t6mogatesi k6lcs6n
i) rovidlej 6ratir hitelek
j) forgatisi c6l[ hitelviszonyt megtestesit6 6rtekpapir kiad6sa

(2) Az 6nkormrinyzat felhalmoz6si kiad6sai 6sszesen:
ebb6l:
a) beruh6zdsok eloirinyzata.
b) felnjit6sok el6iriny zata:
c) t6mogat6sertekii lelhalmoz6si kiad6s
d) plnzeszkdzirtadris 6llamhri-ztart6son kiviilre
e) felhalmoz6si kdlcsondk rillamhdaart6son kiviil:
f) hosszir lej6ratri hitelek:
g) felhalmozisi cdl[ hitel kamatai.
h) tart6s hitelviszonyt megtestesit6 ert6kpapirok

324 550 ezer forint

67 059 ezer foint
17 559 ezer forint

122 421 ezer forint
80 801 ezer forint

269 ezer forin.t
16 678 ezer forint
16 370 ezer forint
3 393 ezer forint

0 ezer Ft
0 ezer Ft

358 863 ezer forint

263 397 ezer forint
67 538 ezer forint

0 ezer forint
0 ezer forint

27 928 ezer foint
0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint

5 $ (l) Az dnkorm6nyzat kolts6gvetesi rendelet6nek 6 $ (1) bekezdds6ben szerepl6
Onkorm6nyzat 2015. dvi kdltsdgvet6si kiad6sainak, forr6sonk6nti, illetve mrikdd6si 6s
felhalmoz6si cel szerinti reszletezeset tartalmazo p6nziigyi merleg 3/A., 3/B 6s 3/C
mell6klete hely6be jelen rendelet 3lA.,3lB.6s 3/C melleklete l6p.

(2),,A2 onkorm6nyzat kolts6gvet6si szerv6nek, illetve a 2.$-ban meghatirozott cimek
2015. 6vi miik6d6si 6s felhalmoz6si kiad6sait forr6sonk6nt - kiilon-kiil6n szervezeteire -
tartalmazl 4. mell6klete hely6be jelen rendelet 4. melleklete l6p.
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6 $ A, onkorm6nyzat koltsegvetesi rendelet6nek 7. $.-ban szerepl6 szervek fehij it6si es
felhalmoz6si kiad6sait celonk6nt 6s szervezetenk6nt tartalmazo 5. mell6klete hely6be
jelen rendelet 5. mell6klete lep.

7 S Az onkorm6nyzat kolts6gvetesi rendelet6nek 8. $ helyebe a kdvetkez6 rendelkez6s lep:
A K6pvisel<i+estiilet az onkorm6nyzat kolts6gvetes6t feladatonk6nt, ezen beliil a
tartal6kot 33 870 ezer forintban hagyja j6v6, melyb6l.
a) iiltal6nos tartal6k: 12 241 ezer foint
b) 6ltal6nos tartal6k tulaj donk0zoss6g: 4 336 ezer forint
c) Kerekp6rut c6ltartal6k
d) Felhalmoz6si Tartal6k

572 ezer foint
14 778 ezer foint

a 6. sz6rnir mell6kletben foglaltak szerint fogadjrik el.

8. $ A K6pvisel6-testiilet a mr.ik6d6si ds a felhalmoz6si celf bev6teli es kiadisi
el6irinyzatokat m6rlegszerfien, egym6st6l elkiilonitetten, - a finanszirozirsi mr.iveleteket
is figyelembe v6ve - a 7lN1 6s a 7lN2 mell|kletek hely6be jelen rendelet 7/A"/1.,
71N2. szbmt melleklete l6p. A 7E.11, 7lBl2,7lcll, 7lCl2 szdm.ir mellekletek hely6be
jelen rendelet 7 lBl l, 7 lB 12, 7 I Cl 1, 7 lclz. sz6m[ mell6klete lep.

9 S Az onkormriLnyzat koltsegvet6si rendelet6nek 10. $-ban szerepl6 el6irhnyzat
felhasznil6si iitemterv6t t^rtalmazo 8. mell6klet hely6be jelen rendelet 8. mell6klete, a

finansziroz6si tervet tartalmaz6 9. mell6klet hely6be jelen rendelet 9. mell6klete lep.

10. $ Ez a rendelet a kihirdetes napjAt kovetd nap l6p hat6lyba.

8.) Diint6s Lit6r Kiizs6g 6nkormr{nyzat 2015. 6vi kiitts6gvet6s6t 6rint6 kiadisokr6l
a) Kdnryt6r konyv6llomriny b6vit6se
b) Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskol66rt Alapitviny r6sz6re el6z6 evben nyujtott

kolcson meg6llapodiis m6dositisa
c) Litdri Reform5tus Altal6nos Iskola foelosa6 berendezes csereje
d) Termelcii Piac t6liesit6s6nek b6vit6se

Eldado : Szedldk Attila polgdrmester
(Irtisos e l6terjesztis a jegtzrikanyv melldkletdt kdpezi.)

a) Ktinlvt6r kiinywillomf ny b5vit6se

Szedl6k Attila polgiirmester
Petres Dezs6n6 konlM6ros azzal a k6relemmel fordult a K6pvisel6 - testiilet fele, hogy
50 000 Ft kieg6szit6 tAmogatest ig6nyeljen a kdnyv6llomriny gyarapithsdra, tov6bb6 el6adta,
hogy az idei 6vben csOkkent az illami t6mogatAs m6rt6ke, viszont a konyv6rak emelkedtek.
A napirendi pontot a Hum6n Ertekek bizotts6ga tlrgyalta, felk6rem a bizotts5g eln6k6t,
ismertesse j avaslatukat.

Heffler G6bom6 Hum6n Ert6kek Bizotts6gi tag
A bizotts6g megt6rgyalta a Konyvtir kdnyv6llom6ny bovit6se napirendi pontot, melynek
el6terjesa6set elfogad6sra javasol a K6pvisel6-testi.ilet fele.
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Szedl6k Attila oolgirmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsiig is t6rgyalta, felk6rem a bizottsrig elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Lukrlts G6bor Akos Penziigyi Gazdasiigi es Telepi.ildsfej tesztdsi biz
Penzi.igyi Gazdasiryi 6s Telepiil6sfejlesaesi bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-
testiilet fele a Konyvt6r kdnyvillominy b6vites6hez brutt6 50 000 Ft kieg6szit6 t6mogatiist a

tartal6k keret terh6re.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e valakinek kerd6se, hozzirszol sa a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
k6rem, k6zfeltart 6ssal szavazzon, aki a bizotts6gok javaslat6val egyet6rt.
A kdpyisel(i-testiilet 6 igen szavazaltal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16212015. (Xn. 15.) Lkt. hatirozata

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6 Testtilete arr6l dontott,
hogy a Konyr,t 6r r6sz6re brutt6 50 000 Ft el6ir6nyzatot biztosit a
konyv6llomdny gyarapitisAra, a tartal6k keret terh6re.

A K6pviselti-testiilet megbizza a polg6rmestert, hogy a dontes
v6grehajt6s6r6l int6zkedj en.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: SzedLik Attila polg6rmester

b) Lit6ri Reformdtus Altalinos Iskol66rt Alapitvfny rlszlre el6zi5 6vben nyrijtott
kiilcsiin megdllapod{s m6dositf sa

Szedl6k Attila polgirmester
Ti$lkoztatom a k6pvisel6-testiiletet, hogy 2014. december 8.-6n Liter Kozsdg Onkorm6nyzata
6s a Lit6ri Altal6nos Iskol66rt Alapitv6ny meg6llapod6st k0t6tt az ,,Eg6szseges i{us6g -
eg6szs6ges j6vri" elnevez6sii projekt megval6sit6s6nak el5finansziroz6sira. A szerz6d6s
27 927 8O1 Ft cisszegrol szolt.
Az Onkorm6nyzat kolcson jogci men 27 623 132 Ft-ot biztositott az NapitviLny reszere, igy a
fennrill6 kdlcsdn szerzrid6st a 304 669 Ft kiil6nbdzettel csokkenteni kell. Az alapitviny 2015.
november 19.-6n visszafizelett 27 289 173 Ft-ot, igy a tarlozas 333 959 Ft. A projekt
megval6sit6sa sor6n az Alapitv6nynak a kimutat6sa alapj6n 351 556 Ft meg nem terult
tObbletk6lts6ge keletkezett.

Az Alapitvdny 350 000 Ft t6mogatest k6r az ,,Eg6szs6ges ifiusrig - egeszsdges jtiv6" projekt
lebonyolit6s6nak tobbletkdltsegeire az Onkorm6nyzattol, ebb6l 333 959 Ft penzforgalom
n6lktili t6mogat6s 6s 16 041 Ft p6nzforgalmi t6mogat6st jelent a tartal6k terh6re.

A napirendi pontot a P6nzugyi bizottsdg is t6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elndk6t, ismertesse
javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos P6nziigvi Gazdasiei es Teleptil6sfej lesa6si bizotts6g elnoke
P6nzttgyi Gazdasigi ds Teleptil6sfej lesztesi bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pviselo-
testiilet fele, hogy a Lit6ri Altal6nos Iskoliert Alapitv6ny r6sz6re 350 000 Ft tiimogat6st
nyujtson a tartal6k terhere, a 2014. 6vben az ,,Eg6szs6ges ilts6g - eg6szs6ges jdvo" projekt
lebonyolitds6nak tobbletkoltsegeire.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e valakinek k6rd6se, hozzitszolisa a napirendi pontra vonatkozolag? Amennyiben nincs,
kerem, k6zfeltart ixsal szavazzon, aki a bizotts6gok javaslat6val egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 6 igen szavamtlal egletdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
163 /2015. (Xtr. 15.) Lkt. hatdrozata

Lit6r Kdzs6g Onkorminyzat6nak K6pvisel6 Testiilete arr6l ddntdtt,
hogy a Lit6ri Altal6nos Iskol6ert Alapitvrlny reszere 350 000 Ft
tamogatiist nyujt a tartal6k terh6re, a 2014. 6vben az ,,Egeszs6ges
i{us6g - eg6szs6ges jov6" projekt lebonyolit6sinak
tobbletkolts6geire.
A 2014. evben fenti t6rgyban kotott kolcsdn szerz6des osszeg6t 304
669 Ft-tal csokkenti.

A K6pvisel6-testiilet megbizza a polgiirmestert, hogy a dontes
v6grehajtis6r6l int6zkedj en.

Hat6rid6: azonnal
Felelcis: Szedl6k Attila polgdrmester

c) Lit6ri Reformdtus Altatdrros Iskola f6etoszt6 berendez6s cser6je

Szedl6k Attila polgarmester
Lit6r n6gy kozint6zm6ny6nel fotovoltaikus fejleszt6s val6sult a KEOP-4.10.04I/1,4-2014-
0440 sz6mir piiyiaat keret6ben.
A Lit6ri Reformitus Altal6nos IskoLin6l a tomaterem 6p0let tetejere 20 kW csatlakoz6si
teljesitm6n),ri napelem kertilt felszerelesre.
A fejleszt6st vdgz(5 kivitelezi5 egy 6szrev6telt tett, m6gpedig azt, hogy a jelenlegi elektromos
eloszt6 szekr6ny szabv6nyositisAt miel6bb elvdgezni sziiks6ges. A flbeloszt6 szekr6ny
6llapotfelm6r6se sor6n meg6llapitest nyert, hogy a jelenleg hat6lyos szabv6nyoknak m6r nem
felel meg, 6s erintesvedelmi szempontb6l nincs helyi foldel6se, a sorkapcsok elalultak,
bizonytalan kot6st eredm6nyeznek, ez6ltal meleged6st okozhatnak.
Egyes k6sztil6kek fesziiltseg alatt 6116 csatlakoz6 kapcsai teljesen szabadon 6llnak, a v6letlen
6rintesek ellen nincsenek vedve,

Az iskola ftieloszt6 berendezes cser6j6re k6t iralhnlat 6rkezett.
A F6nyforr6s Kft (8196 Lit6r Pet6fi S. u. 15 ) brufro 2 095 500 ,-Ft aj6nlatot adott, a G6tiba
Solar Kft (8200 Veszpr6m, Csillag u. 13.) 2159.000,- Ft-os aj6nlatot adott be, melyb6l a

korrekt iizleti kapcsolatra tekintettel 700 000 Ft +Afa engedmenyt adott, igy a v6gs6 ajinlati
6ra brutt6 I 270 000,-Ft.
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A napirendi pontot a P6r|,2:ngyi bizottsAg t rgyalta, felk6rem a bizottsrig elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Penziigyi Gazdas6gi 6s Telepnl6sfejlesa6si bizotts6g elnoke
Penzi.igyi Gazdasbgi 6s Telepi.ildsfejlesaesi bizotts6g elfogadSsra javasolja a K6pvisel6-
testiilet fele, a G6tiba Solar Kft brutt6 1 270 000,-Ft itrajdnlatit a loeloszt6 berendez6s
cser6j6re.

Szedl6k Attila polgarmester
Van-e k6rdes, hozz sz6l6s? Amennyiben nincs, kerem, kezfeltart6ssal szavazzon, aki a
p6nztigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kdpviselci-testtilet 6 igen szavozattal egt)etdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16412015. (X[15.) Lkt. hatdrozata

Lit6r K6zs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6 Testiilete arr6l dontott,
hogy a Lit6ri Altal6nos Iskola fl6eloszto berendez6s cserejehez a
G6tiba Solar Kft (8200 Veszpr6m, Csillag u. 13.) brutt6 1 270 000,-Ft
osszegii aj6nlat6t fogadja el.

A K6pvisel5-testt.ilet megbizza a polgiirmestert, hogy a dont6s
v6grehajt6s6r6l int6zkedjen.

Hatririd6. azonnal
Felel6s: Szedl6k Auila polg6rmester

d) Termel6i Piac t6liesit6s6nek b6vit6se

Szedl6k Attila polg6rmester
2014. 6v szeptembereben keri.ilt 6tad6sra a lit6ri TermelSi Piac, melynek t6liesit6s6t - a t6li,
illetve a szeles, es<is id6jar6s viszontagsiigaival szemben val6 vedekez6s 6rdek6ben - m6g
ebben az 6vben megkezdtiik. Az eptiletnek a 72. sz. fbut fel6li oldal6t es a homlokzati
bejaratot ponyvaval m6r ellt{ttuk. Szeretn6nk b6viteni ea a t6liesitdst, ez6rt 6raj6nlatot kertiink
be a tavalyi ponyvaz6si munk6latokat efuAgzo Shray Ponyva Kft.-t6l 2db 190x200 cm m6retii
ponyv6ra vonatkoz6an. A ponyv6kat a megbesz6lt form6ban minddsszesen 107 000,-Ft + Afa
riron tudj6k legy6rtani, mely 6r tarlalmazza a felm6r6st is, viszont nem tutaknazza a sz6llit6si
es szerel6si kdltseget. A faipari munka 6s felszerel6s k6lts6ge 56 640,- Ft.

Ezen kivi.il az Onkorm6nyzat beszerzett meg 3 db ktilteri hosugarz6 h6gombit brutt6 55 000,-
Ft/db ar6rt, melyekhez 3 db grizpalackot b6rliink.
A napirendi pontot a P6nztigyi bizottseg #trgyalta, felk6rem a bizottsSg elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziieyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesa6si bizotts5g eln6ke
P6nzi.igyi Gazdas6gi 6s Telepi.il6sfejleszt6si bizottsrig elfogad6sra javasolja a Kepvisel6-
testiilet fele, a lit6ri Termel6i Piac t6liesit6senek b6vit6s6vel kapcsolatosan felmeriiLlt eszkoz6k
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- 2 db 190x2000 cm meretii ponywa, 3 db kiilt6ri h6sug6rz6 h6gomba beszerz6s6t, 6s hozzd 3
db gazpalack b6rl6s6t. A t6liesit6s kolts6ge: 357 530,- Ft.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzhsz6l6s? Amennyiben nincs, kerem, k6zfeltartrissal szavazzon, aki a
p6nzugyi bizotts6g javaslat.ival egyetert.
A kdpviselri-testiilet 6 igen szavazaltal egtetdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16512015. (X[.15.) Lkt. hatdrozata

Liter Kozseg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6+esti.itete elfogadja a literi
Termel6i Piac teliesites6nek b6vit6sdvel kapcsolatosan felmertilt
eszkoz6k - 2 db 190x2000 cm meretii ponyva, 3 db ktilt6ri h6sugrirz6
hdgomba beszerzdse, 6s hozzh 3 db gazpalack berl6se.
A teliesit6s koltsege: 357 530,- Ft.
A K6pvisel6testlJlet megbizza a polgiirmestert a szriks6ges int6zked6sek
megt6tel6ve[.

Hat6rid6: azonnal
Felel<is: Szedlik Attila polgirmester

9.) Egyiittmiikiid6si Megillapodisok
a) S6lyi 5z6l6hegyi Kertbar6tok Egyestilete
b) Lit6ri lportegyestilet
c) Literi Altal6nos Iskol66rt Alapitv6ny

Ekiado : Szedldk Attila polgarmester
(Irdsos e ldterjesztds a jegtzdkbnyv mellikletdt kdpezi.)

a) S6lyi Sz6l6hegyi Kertbardtok Egyesiilete

Szedl6k Attila polg6rmester

Koszontom Maz6k Gydrgy urat, a S6lyi SzSl6hegyi Kertbar6tok Egyesi.ilet6nek eln6ket.
Lit6r Kozseg Onkorm6nyzata es a S6lyi Sz6l6hegyi Kertbaritok Egyesi.ilet6nek
egytittmiikdddse tobb evtizedes mriltra tekint vissza, amelynek tartalmet a nagy mirltri
sz6l6kultrira meg6rz6se, a hagyom6nyok 6pol6sa es a gzdek t6mogat6sa 6s egym6s iinnepein
val6 kolcs6n6s reszv6tel jelentette. Ennek tekinteteben Lit6r Kdzseg Onkorm Anyzata 6s a
S6lyi Sz6l6hegyi Kertbar6tok Egyesiilete 2014. augusztusban Egytittmilkod6si Meg6llapod6st
kttttttt 2015. december 31-ig, a Literi Termel6i Piac (8196 Lit6r, D6zsa Gy. u. 1-3.) 6s a hozzi
tartozb kiszolgdlo l6tesitm6nyek iizemeltetes6re.

2014. okt6ber h6napban arr6l dontott a k6pvisel6-testiilet, hogy helyhasznilati dijat 2015.
iprilis 1. napj6t6l szedtink
A termel<ii piac a Kiingdsi Szoci6lis 6s Ert6kesit5 Szovetkezettel, valamint 5 6stermel6vel
folyamatosan miikodik, tovitbbit 3-4 termel6 alkalmank6nt irusitja term6keit a nyitvatartesi
napokon, illetve egyeb rendezv6nyeken.
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A Termel6i Piacon az elmirlt id<iszakban tobb az Onkorm6nyzat 6ltal szevezett kultur6lis
program valosult meg. Ilyen pl: Falukaricsony, Szilvafesaiv6l, Adventi gyertyagyujt6s stb..
A S6lyi Sz<il<ihegyi Kertbar6tok Egyestilet6vel az Egyi.ittmiikod6si Meg6llapodds m6dosit6s6t
20 16. december 3 1 -ig szeretn6nk meghosszabbitani.
A napirendi pontot a Hum6n Ertekek Bizotts6ga tergyalta, felk6rem a bizottsiig r6sz6r6l
Heffler G6bornet, ismertesse javaslatukat.

Heffler Gd9ornd bizotts6gi tag
A Hum6n Ert6kek bizotts6ga elfogad6sra javasolja a kepvisel<i-testtilt fele a S6lyi Sz6l6hegyi
Kertbar6tok Egyesi.ilet6vel az egyiittmfikod6si megiltapod6s m6dosit6s6t, 6s az lenne m6g a
javaslata, hogy plusz egy nap nyitva tartiist kellene betervezni, igy heti k6t nap lenne nyitva a
termel6i piac.

Szed[6k Attila ools6rmester
A napirendi pontot a Penziigyi bizottseg is t6rgyalta, felkerem a bizotts6g elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nzii&vi Gazdasdgi 6s Teleoiilesfeilesa6si bizotts6g elnoke
A P6nzi.igyi bizotts6g elfogad6sra javasolja a kepvisel6-testiilt fele a S6lyi Sz6l6hegyi
Kertbaritok Egyesiilet6vel az egyiittmiikddesi megrillapodris m6dosit6siit.

Szedl6k Attila polgrirmester
Megk6rdezem Maz6k Gydrgy eln6k urat, kiv6n-e a napirendi ponthoz hozz6sz6lni.

Maz6k Gyorgy S6lyi Sz6l6hegyi Kertbardtok Eg.vestilet elnoke
Kdszontom a kepvisel6 urakat, es a holgyet. Koszonom az eddigi sikeres egytittmrik6d6st. A
keresked6k is fgy it6lik meg, hogy sziikseges lenne a heti plusz egy nap nyitva tartSs a
piacon.

Szedltik Attila polg6rmester
Amennyiben igy gondoljri,k, 6n szeretn6k egy nyilatkozatot a keresked6kt6l err6l, hogy 6k,
hogy gondolj6k, esetleg melyik napot javasolj6k.
Szeretn6m az Egyesiilet fele kifejezni a k0sz0netem az egytittmiikOdesiinkre, 6s az eddigi
munk6j ukra von atko zolag.

Varga Mih6l), kepvisel6
A piacon d6lel6tt tiz 6rakor m6r nem lehet kapni semmit. Javaslom, hogy a szerdai napot
jeltiljtik ki, d6lel6tti id6szakban a nyitva tart6sra. Akik a piacra j6rnak, azokt6l is kellene
nyilatkozat, hogy melyik napot javasolj6k.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e m6g javaslat? Amennyiben nincs, nekem az a javaslatom, hogy vizsg6ljuk felil a plusz
egy napot, 6s akkor dontiink r6la. A napirendi pontra vonatkoz6lag amennyiben nincs tobb
hozzhsz6li*, k6rem, k6zfeltart ssal szavazzon, aki a meg6llapod6s m6dosit6ssal egyet6rt.
A kdpvisel6-test let 6 igen szatazattdl eg/etdrt.



Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
166/2015. (Xtr. 15.) LKt. hatirozata

Litdr K6zs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta es elfogadta
Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata (81 96 Lit6r, Almos ,. 37.) valamint a S6lyi
Sz6l6hegyi Kertbardtok Egyesiilete (8193 S6ly, Kossuth L u. 55., K6pviseli:
Mazak Gyorgy elnok), rlltal iizemeltetett Lit6ri Termel6i Piac (8196 Lit6r D6zsa
Gy0rgy u. 1 -3 ) Egytittmiikod6si Meg6llapod6s m6dosit6s6t.

Hat6ridti: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester

b) Lit6ri Sportegyesiilet

Szedlek Attila polgarmester
A miifiives p6lya mr.ikodtet6s6re vonatkoz6an Liter Kdzseg Onkormdnyzata egytittmiikod6si
megillapod6st kotott a Litdri Reformritus Atal6nos Iskol6val es a Lit6ri Sportegyesiilettel,
melynek alapj6n Lit6r Kdzseg Onkor menyzata viseli a futballp6lya rendeltetesszeni
haszniiatiltoz sztikseges felfjit6sa, javit6si, karbantartrisi kolts6get, a haszn6lattal j6r6
kolts6geket, tov6bb6 napi feladatkent a falugondnoks5g dolgoz6ja munkanapokon 8.00 6nira
biztositja a p6lya tisa6n tort6n6 6tad6s6t az iskola gondnoka r6sz6re.

Az iskola gondnoka munkanapokon 8.00-16.00 6ra kozott gondoskodik a perya
tis^ ntarlhsir 61, karbantart6sf 16l.

Munkanapokon 16.00-20.00 6ra kozdtt 6s szombaton 8.00-16.00 6ra kozou a Literi
Sportegyesiilet k6pvisel6je l6tja el a p6lyagondnoki feladatokat.
Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata 14.000 Ft/h6t osszegii t6mogat6st nyujt a palyagondnoki
feladatok ell6t6s66rt az egyestletnek.

Az egyiittmiikod6si meg6llapodits 2013. jirlius 1-jei hat6llyal m6dositSsra keriilt, amely
szerint az Onkorm6nyzat 12.000 Ft/het osszegri t6mogatAst nyujt a p6lyagondnoki feladatok
ell6t6s6ert a Lit6ri Sportegyesiiletnek.

A szabadt6ri futballp6lya b6rleti 6s kihaszn6lts6g adatai alapj6n, figyelembe v6ve a t6li
id6szakot, amikor a futballoz6sok jellemz6en az iskola tomaterm6ben tort6nnek, javaslom,
hogy az egyi.ittmiikod6si megrillapodis akkent kertiljon m6dosit6sra, hogy november h6 els6
het6t6l mircius h6 els6 het6ig 3 000 Ft/h6t osszegri t6.rnogatris keruljon meg6llapitrisra a Lit6ri
Sportegyesiiletnek, az 6v egy6b id6szakriban v6ltozatlanul 12 000 Ft/h6t osszegii tiimogatis
mellett.

A napirendi pontot a Hum6n Ert6kek bizotts6ga t rryalta. Felk6rem a bizotts6g r6sz6r6l
Heffler G6born6t, hogy ismertesse a bizous6g javaslatit.

Heffler G6bom6 bizotts6gi tag
A bizottsig megl6rgyalta a napirendi pontot, 6s elfogad6sra javasolja a k6pvisel6{estiilet fele
az ir6sos el6terjesztest.

Szedl6k Attila polg6rmester
A napirendi pontot a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepul6sfejleszt6si bizotts6g t irgyalta. Felkerem
a bizottsAg elndk6t, ismertesse javaslatukat.
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Luk6ts Gibor P6nziigyi Gazdasiei es Telepiilesfejlesa6si bizotts6g elndke
P6nztigyi Gazdas6gi es Telepill6sfejleszt6si bizottsig elfogad6sra javasolja a Kdpvisel6-
testiilet fele, a Lit6ri Sportegyestilettel az el6terjeszt6s szerint a meg6llapod6s m6dosit6s6t.

Szedl6k Attila polgarmester
Van-e valakinek kdrd6se, hozzitszolisa a napirendi pontra vonatkozolag? Amennyiben nincs,
kerem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a Bizotts6gok javaslat6val egyet6rt.
A kdpviseld-testAlet 6 igen szavazattal egletdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
167 12015. (XlI.l5,) LKt. hatrirozata

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzatrinak Kepviselo-testiilete arr6l hatirozott,
hogy a Lit6ri Sportegyesiilettel tort6n6 egyrittmiikod6si megillapod6s
akk6nt keriiljon m6dositisra, hogy november h6 els6 hetet6l mircius
h6 els6 het6ig 3 000 Ft/h6t osszegii t6mogat6s keriiljon meg6llapit6sra
a Literi Sportegyesiiletnek, az 6v egydb idoszak6ban v6ltozatlanul
12 000 Ft/h6t ossze$i t6mogat6s mellett.

A K6pvisel6-testiilet megbizza a Polgilrmestert, hogy a sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Felel6s: Szedl6kAttilapolgiirmester
Hat6rid<i: 2015. december 31.

c) Lit6ri Alta16nos Iskol66rt Alapitvriny

Szedlak Aqtila polgrirmester
A Literi Altal6nos Iskol66rt Alapitv6ny a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kdzhasznu
Egyesiilet koordin6ci6jrival, valamint a Nemesg<irzsony6rt Kozalapitv6ny, Lit6r 6s
Nemesgdrzsdny K6zs6gek Onkormdnyzatainak egyrittmflkdd6s6vel piiyiuatot nyujtott be

,,Egeszs6ges i{ris6g - eg6szseges jov6" elnevez6sii projekt megval6sit6sa t6rgyriban a
Mezogazdasilgi 6s Vid6kfejlesa6si Hivatalhoz. Az alapitviny palyezah 27.927.801.- forint
vissza nem t6ritend6 t6mogatisban r6szesi.ilt. A projekt kiemelt kedvezm6nyezettje az iflishgi
koroszt6ly, akik eg6szs6gtudatos eletm6dra nevel6se val6sult meg a projekt 6lta[.

A napirendi pontot a Hum6n Ert6kek bizotts6ga tiLrgyalta. Felk6rem a bizotts6g r6sz6r6l
Heffler G6bom6t, hogy ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

Heffler Gibom6 bizotts6gi tag
A bizotts6g megtrirgyalta a napirendi pontot, es elfogadisra javasolja a k6pvisel6-testi.ilet fele
az ir6sos el6teriesa6st.

Szedlik Attila polg6rmester
Yan-e hozzbsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kezfeltart6ssal szavazzon, aki az irisos el6terjesa6ssel egyet6rt.
A kdpviselSlestiilet 6 igen szavazattal egletdrt.
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Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
168/2015. (X[.15.) Lkt. hatdrozata

Lit6r Kozs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete elfogadja, az

,,Egeszs6ges ifi[s6g - eg6szs6ges jdv<!" elnevezesri projekt keret6ben
l6trejov6 egyiittmrikodesi meg6llapod6st.
A Kdpvisel6-testillet megbizza a polg6rmestert a sziiks6ges
int6zkedesek megt6tel6vel.

Hatirid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester

10.) Ketet-Balatoni T6rs69 Onkormdnyzati Tirsul6sa
a) T6rsul6si meg6llapod6s6nak 5. szimri m6dositisa
b) Bels6 ellen6rz6si feladatok ellit6siira vonatkoz6 Feladat-ellat6si szerzod6s

m6dosit6s6ra
Eldodo : Szedlak Attila polgarmester
(rdsos el6lerjeszlds a jegtzdkonyv melldkletdt kdpezi.)

a) T:{rsuL{si megdllapoddsinak 5. sz{mri m6dositisa

SzedLik Attila polgiirmester
A legut6bbi iil6sen ddntottiink arr6l, hogy a Kelet-Balatoni Ters6g Onkormdnyzati
Tirsul6s6ban 2016. janu6r 1-t6l a tagdij dsszege 50 Ft/ 6lland6 lakos/ 6vben legyen
meghal|rozva, mely els6sorban a miikddessel kapcsolatban felmeriilt kiad6sokra biaositja a
fedezetet, A T6rsul6s c6ljaira es feladataira a T6rsul6s maradvinya biztosit fedezetet, kiv6ve a

bels6 ellenrirz6s kozos szervez6se, melyre a forr6st a szolg5ltat6st ig6nybevev6 telepiil6si
dnkorm6nyzatok a kiilon meg6llapod6ssal kotott feladat ig6nybev6televel biaositjrlk.
A T6rsul6s meg6llapod6s6nak m6dosit6sa sziiks6ges.

A T6rsul{si Meg6llapod6s szerint a t6rsul6sban ftsd vev6 kepvisel<i+estiiletek
mindegyikenek min6sitett tobbs6ggel hozott ddntese sziiks6ges a T6rsul6si Meg6llapod6s
m6dosit6s6hoz. Van-e kerd6s, a kiktildott elSterjeszt6ssel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartissal szayazzon, aki a Tirsul6si Meg6llapod6s 5. sz6mu
m6dositiisival egyet6rt.
A kdpviseld-testiilet 6 igen szavazattdl eg/etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
169 l20l5. (X[.15.) Lkt. hatarozata

1. Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6+esttllete a Kelet-Balatoni
T6rseg Onkorm6nyzati T6rsulis T6.rsul6si meg6llapod6sdLnak 5. sz6mt
m6dosit6s6t elfogadja,- a hathrozat mell6klet6t k6pez6 tartalommal -
mely 2016. janu6r 1. napj6n lep hat6lyba.
2. A kepvisel6-testi.ilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a
T6rsul6si meg6llapod6s m6dositrisit - a t6rsult onkorm6nyzatok
T6rsul6si megillapod6sa 5- sz6mir m6dosit6s6t j6v6hagy6 hat tozal
birtok6ban - al6irja.
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3. A k6pvisel6-testi.ilet felkeri a T6rsul6s munkaszervezeti feladatait
ell6t6 hivatal jegyzoj|t, hogy a'Tirsul6si meg6llapod6s m6dosit6srit
ktildje meg a Magyar Allamkincst6rnak es a megyei
korm6nyhivatalnak.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid5: azonnal

b) Bels6 ellen6rz6si feladatok ell6tis{ra vonatkoz6 Feladat-ell6tr{si szerz6d6s
m6dositdsdra

Szedl6k Attila polgdrmester
A T6rsul6si meg6llapodis 5. szSmir m6dosit6senak elfogad6s6t kovetoen sziiksegesse vtilik a

Sz6nt6 6s Tarsa Szolgiltat6 Bt-vel kotott szerz6d6s m6dosit6sa is, mely a Bels6 ellen6rz6si
feladatok ell6t6s6ra vonatkozik.
A T6rsulis 6ltal ell6tand6 bels6 ellen6rz6sre a forr6st a szolg6ltat6st ig6nybe vev6
dnkorm6nyzatoknak kell biaositani, melyet ktilon meg6llapodds alapj6n fizetik meg.

Kerdes, hozz6sz6l6s van-e a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartissal szayazzon, aki a hat6rozati javaslattal egyetdrt.
A kdpviseld-lesliilet 6 igen szavazaltal eg/eftrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pviset6-testiilet6nek
17 012015. (X[.15.) Lkt. hatdrozata

Liter K6zs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6testiilet megbizza Kelet-
Balatoni T6rseg Onkormiinyzati Trirsul6s elnok6t, hogy a Sz6nt6 6s

T6rsa Szolg6ltat6 Bt-vel a bels6 ellen6rzesi feladatok ell6t6sra
vonatkoz6 feladat ell6tasi szerz6d6st m6dositsa.

Felel6s. Szedl6k Attila polgarmester
Hatiirid6: azonnal

11.) Bels6 ellen6rz6si terv 2016.
Elciado: Bencze Eva jegtzd
(rdsos el6terjesztds a jegtzdkanyv melldkletdt kepezi.)

Szedl6k Attila polgirmester
A helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi CLX)OilX. T6rv6ny 119.$ bekezd6se alapj6n a

helyi onkorm6nyzatra vonatkoz6 6ves bels6 ellen6rz6si tervet a k6pvisel6-testiilet az elozo ev
december 3l-eig hagyja j6v6.
A bels6 ellen<irz6seket vdgzo Szfint6 6s T6rsa Bt elk6szitette az 6nkorm6nyzat 6ves

ellen6rz6si terr6t a 2016. 6v vonatkoz6s6ba.
A napirendi pontot a P6nziigyi GazdasSgi 6s Telepiilesfejleszt6si bizotts6g t rgyalta. Felk6rem
a bizotts6g elndk6t, ismertesse javaslatukat.
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Luk6ts GSbor Penziigyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si bizotts6g elndke
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesztesi bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pviselo-
testiilet fele, a 2016. 6vi Belso Ellen6rzesi tervet.

Szedl6k Attila polg6rmgster
Megk6rdezem Bencze Eva jegyz<iasszonyt, kiv6nj a-e az el6terjeszt6st kieg6sziteni.

Bencze Eva ieevz6
Az ir6sos el6terjesaest nem kivrinom kieg6sziteni.

Szedl6k Attila oolg6rmester
Yan-e hozzhsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kerem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki az ir6sos el6terjeszt6ssel egyet6rt.
A kipvisel6lestiilet 6 igen szavazattdl eg/etdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkorminyzata K6pviset6-testiilet6nek
l7 I 12015. (Xtr.1 5.) Lkt. hatdrozata

Lit6r K6zseg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6+estijlete 0gy hatbrozolt,
hogy elfogadja Lit6r Kozs6g Onkormdnyzatdnak 2016. evi bels6
ellen6rz6si terv6t.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Bencze Eva jegyzo

12.') Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek, az iinkormdnyzat
kiizmiiveldd6si feladatrir6l, a helyi kiizmfivel6d6si tev6kenys6g timogatrisr{r6l sz6l6
rendelet feliilvizs grilata.
El6ado: Bencze Eva jegtzr)
Qrdsos el6terjesztds a jegtzdkonyv melldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila polgiirmester
Litdr K6zseg Onkorminyzatdnak K6pviselo-testiilete 6/2000. (Itr.3 1.) sz. rendeleteben ddntott
az onkorm6nyzat k6zmiivel6d6si feladat6r6l, a helyi k6zmiivel6ddsi tevekenyseg
t6mogat6s6r6l. A muze6lis intezm6nyekrol, a nyilvrinos konyvt6ri ell6t6sr6l 6s a
k6zmiivel6desr6l sz6l6 1997. dvi C)(L. torv6ny 77.$-a szerint a telepiil6si onkormenyzat a
helyi t6rsadalom mrivel6d6si 6rt6keinek 6s kulturalis sziiks6gleteinek figyelembev6tel6vel, e

t6rv6ny 6s a helyi lehet6s6gek, sajitoss6gok alapjin rendeletben hat rozza meg, hogy a
Torv6ny 76.$-6ban felsorolt feladatokb6l mit, milyen konkret form6ban, m6don 6s m6rt6kben
l6t el.

A napirendi pontot a Hum6n Ert6kek bizotts6ga t6rgyalta. Felk6rem a bizotts6g tdszdriSl
Heffler G6born6t, hogy ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

HefTler Gibom6 bizotts6ei tag
A bizotts6g megtirgyalta a napirendi pontot, es elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele
a rendelet feliilvizsg6latit.
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Bencze Eva iegyzo
A rendelet legfontosabb c6lja az, hogy a torv6nyben el6irt alapelveket es 6ltal6nos
celkitiiz6seket az adoll telepiil6s konkret viszonyaira alkalmo'za. A rendelet ennek
megfelel6en tartalmazza a kozm(vel6ddsi c6lokat, a v6llalt feladatokat, a megval6sul6shoz
sziiksdges eszk6zdket (int6zmenyt, szerz6desi lehet6s6geket, t6mogat6si formrikat stb.), a
kozmiivel6d6s ir6nyit5s6nak szab6lyait, a miivel<id6si intezmenyek feladatait, az

onkorm6nyzat kapcsolatrendszer6t a civil szfdrixal, a finansziroz6s m6dj6t.

Szedl6k Attila polgrirmester
Van-e k6rd6s, hozz sz6l6s? Amennyiben nincs, kerem, kezfeltart6ssal szavazzon, aki az

onkormSnyzat kdzm0vel6ddsi feladatir6l, a helyi k<izmiivel6d6si tev6kenys6g timogatdsir6l
sz6l6 rendelet feliilvizsg6lat6val egyetert.
A kdpviselci-testiilel 6 igen szavazaltal eg/eldrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat K6pviset6-testiilet6nek
2212015. (Xtr.30.) iinkorminyzati rendelete

Az iinkorminyzat kiizmiivel6d6si feladat616l, a helyi kiizmiiveldd6si tev6kenys6g
tfmogatds616l

Liter K6zseg Onkorminyzatiinak Kepvisel6-testtilete a muze6lis intezm6nyekrol, a nyilv6nos
konptriri ell6t6sr6l 6s a kozmfivel6desr6l sz6l6 1997. 6vi CXL torv6ny 77.$-6ban kapott
felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorsz6g Alaptorvinye 32. cikk (1) bekezdes6nek a) pontj6ban 6s

a muzeAlis int6zm6nyekr6l, a nyilv6nos konyvt6ri ellet6srol 6s a kozmrivel6d6srol sz6l6 1997.

6vi C)(-. torv6ny 76.$ (l) bekezdes6ben meghat6rozott feladatkor6ben elJarva a k6vetkez6ka
rendeli el.

1. Altaldnosrendelkez6sek

1.$ A rendelet celja, hogy meghatirozza Lit6r K0zseg Onkorminyzat (a tovebbiakban:
Onkorm6nyzat) kozmfivel6d6ssel kapcsolatos feladatait, el6segitve az illampolg6rok
miivel6deshez val6 jog6nak gyakorl6s6t, biaositsa a mffvekides helyi felteteleit,
lehet6ve tegye a telepiil6s hagyomiinyainak 6pol6s6t, a helyi 6rt6kek felkutat6s6t,
rogzitse a konyvt6rhaszn6lat jogenak biaosit6s6t, szabLlyozza a nyilv6nos konpt6ri
ellatas miikod6set.

2.$ Az onkorm6nyzat kozmiivel6d6si feladat-ell6tis6nak intezm6nyei nem lehetnek
elkdtelezettek egyetlen vall6s, vil6gnezet vagy politikai irhnyzal mellett sem. A
k6zm[ivel6desi tev6kenyseg sor6n tilos barmilyen h6tranyos megkiildnbdaet6s, vagy
jogtalana ekinyhoz juttat6s. Az 1. $-ban rogzitett jogok megilletnek minden szemelyt
nem, kor, vall6s, politikai, nemzeti vagy tarsadalmi szirmazhs, vagyoni 6s sziiletesi
kiilonbs6gtetel n6lktil.

2. A rendelet hatilya

3.$ A rendelet hat6lya kiterjed a kozmiivel6d6si tevekenys6gben resztvev6kre, a
kdzmiivel6desi szervezetekre, azok fenntart6ira, miikodtet6ire 6s alkalmazottaira.
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3. Az iinkormdnyzat kiizmiivel6d6si feladatai

Az dnkorm6nyzat a helyi adottsrigok 6s sziiks6gletek figyelembe vdtel6vel a helyi
kozmrivelSddsi tev6kenyseg timogatiisa sorSn feladatnak tekinti:
a) m6lt6 megeml6kezes t5mogat6sit a nemzeti, vil6gi 6s egyhizi iinnepek
vonatkoz6s6ban, telepiil6si 6vfordul6k, egy6b rendezvenyek szinvonalas megtartes6t,
b) ktizmiivelSd6si intezmenyrendszer fenntartis6val lehet6seg biaositani a teleprilesen
6l6k szilmitra kultur6lis, miivel6d6si 6s sz6rakoz6si iginyek kiel6git6s6re, a szabadid6
kultur6lis c6lu eltolt6sere, tekintettel a kultur6lis eselyegyenl6s6gek csokkentes6re,
c) telepiil6si konptrlrell6t6s biaosit6siit,
d) a telepiil6si kdmyezeti, szellemi, miiveszeti ert6keinek, hagyom6nyainak feltrlrris6t
6s megismertet6s6t, a helyi mrivel6d6si szok6sok gondoz5srit, gazdagititsit, eziital a
Telepiildsi Ertekt6r fejlesztes6t a Hungaricum tdrv6ny alapj6n,
e) kapcsolat 6pites6t a kozmrivel6d6s teriilet6n a komy6k teleptil6seivel, kist6rs6gi 6s

orsz6gos szervezeteivel, a hatiron trili magyarsiig miivel<ld6si kozoss6geivel,
testv6rteleptil6sekkel,
f) a helyi tSrsadalom kozoss6gi 6letenek segiteset kozoss6gi helyszin biaositris6t a
telepi.il6sen miikod6 civil szervezetek, csoportok resz6re,
g) az iskolarendszeren kivilli onk6pz6, szakk6pzo tanfolyamok, 6letmin6s6get 6s

eletes6lyt javit6, tanul6si, feln6ttoktat6si lehet6segek megteremt6set,
h) a szabadid<! eg6szs6gmeg6rz6 es kultur6lt sz6rakoz6si felteteleinek gazdagit sht,
i) a gyermek 6s fiatalok miivel6desi, mriveszeti kozossdgi kezdem6nyez6seinek
segit6set, t6rekv6s6t a fenti ig6nyek felkelt6s6re, valamint
j) egy6b mrivel6d6st segit6 lehet6s6gek biaosit6s6t.

4. Az iinkormdnyzat kiizmiivel6d6si feladatelldtdsdnak strukt(nlja 6s int6zm6nyei

(1) Az onkorm6nyzat a muze6lis intezm6nyekr6l, a nyilv6nos konyraAri ell6t6sr6l 6s a
kOzmr.ivel6desr6l sz6l,6 1997. 6vi CXL. torv6ny (a tov6bbiakban: Tiirv6ny) 78.$-6nak
(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a rendelet 4.$-6ban foglalt feladatai ell6t6sa
erdek6ben kozmr.ivel6d6si int6zmenyt tart fenn.
(2) Az dnkorm6nyzat egyes k6zmiivel6d6si feladatainak ellitris6ra az (1) bekezd6sben
megjelolten kiwl az alibbi intdzm6nyeket 6s szervezeteket vonhatja be:
a) az onkorm6nyzat nem k6zmfivel6d6si alapfeladatf intezm6nyeit,
b) a kdzseg tertileten m(kod6, nem onkormAnyzati fenntart6sri kozmilvel6desi
int6zm6nyeit,
c) helyben mr.ikdd6 kdzmiivelodesi c6lir t6rsadalmi szervezetet,
d) bejegyzett kozmiivel6d6si fi5 tev6kenysegkorii v6llalkoz6sokat, gazdashgi
t6rsas6gokat.
(3) A (2) bekezdesben megieltilt int6zm6nyeknek 6s szervezeteknek a kozmrivel6d6si
feladatba val6 bevon6sa az nkomenyzat 6ltal fenntartott int6zm6nyek 6s k6z6ss6gi
szinterek 6ltal el nem l6tott feladatok teljesit6se 6rdek6ben tort6nhet.

(1) Az onkormanyzat M 5 $ (2) bekezdesdben szerepl6 int6zm6nyekkel 6s
szervezetekkel a rendeletben meghatirozott k6zmiivel6desi feladatok megval6sit6s6ra
k6zmiivel6d6si meg6llapodist ktithet.
(2) Kdzmr.ivelod6si meg6llapod6st az onkorm6nyzat, valamint a jelen rendelet 5.$-
6ban meghatirozott int6zm6nyek es szervezetek kezdemenyezhetik.
(3) A kdzmiivel6desi meg6llapod6st a K6pvisel6-testiilet hagyja j6v6.

s.$

6.$
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7.$ Azdnkorm6nyzatkozmrivel6desi intezm6ny6nekmegnevez6se:

Alkotmilny Mrivel6d6si Haz 6s Konyvt6r Lit6r, Ond u. 1.

Az onkorm6nyzat kdzmiivelod6si intezm6nyei Litdr Kazsdg Onkormanyzata kereteben
miikodik. Foly6 ev december6ben elk6sziti a k6vetkez6 6vre sz6l6 munkatervet, 6s
j6vihagy6sra benytijtja a K6pvisel6-testiiletnek.

5. A kiizmiivel6d6si tev6kenys6g irinyitrisa 6s ellen6rz6se

8.$ (l) A Torveny 6s e rendelet 6ltal meghatiirozott kozmrivel6d6si feladatokkal
kapcsolatos fenntart6i 6s egy6b jogkiiroket a K6pvisel6-testtilet gyakorolja.
(2) Az tinkorm nyzat fennlartitsiban l6v6 intezmeny szakmailag onrill6an l6tja el
tev6kenys6g6t, M alapito okiratban foglaltak szerint.

(3) A kozmrivel6d6si int6zmeny munk6j6r6l a Kepvisel6-testiilet el6tt ad sz6mot a
konyvtirral, a szakkorokkel 6s egy6b, az intdzmdny keretein beliil miikod6
csoportokkal egyiitt.

6. A kiizmiivel6d6si feladatok finanszirozdsa

9.$ (1) Az onkormiinyzat a kozmiivelod6ssel kapcsolatos kotelez<! feladatait
koltsegvet6s6b6l frnanszirozza. Ennek forr6sa a saj6t bev6tel, a k6zponti
k6ltsegvet6sb6l szdrmazo normativ 6llami hozzi$irul s, a kozpontositott
el6ir6nyzatokb6l szhrmazo dsszeg 6s az elkiilonitett 6llami penzalapokb6l, valamint a
kiil0nboz6 alapitv6nyokb6l pitly 6zati iton elnyerhet5 t6mogatis.

(2) A kozmiivel6ddsi int6zm6ny saj 6t bev6tel6t a tevekenysegi kdr|hez tartoz6
feladatok ell6t6s6ra haszn6lhatja fel.

(3) A kozmiivel6d6s celj6ra benyujtott pirlyiaatokhoz a sajrit ero biaositisihoz az

onkorminyzat segits6get nyujt a kolts6gvet6si rendelet6ben meg6llapitottan, illetve
egyedi dont6s alapj6n.

(4) Az dnkorm6nyzat e rendeleteben meghat6rozott feladatait, vagy egy6b kultur6lis
feladatokat ell6t6 szem6lyeket, szakk6r0ket, csoportokat 6vente p6lyizati rlton,
kozmrivel6d6si cellal p6nzi.igyi t6mogat6sban r6szesiti.

(5) Az 6ves koltsdgvetesben megillapitott (4) bekezdesben meghatarozott
t6mogat6sokra a javaslatot a Hum6n Ert6kek Bizottsiga a K6pviselo-testtilet el6.

7. Zir6 rendelkez6sek

10.$ E rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hat6lyba.
Hatiiyit veszti Lit6r Kozsdg Onkormenyzata Kepvisel6-testiilet6nek 6/2000.(III.31.)
sz. rendelete az onkorm6nyzat kdzmiivelod6si feladat6r6l, a helyi k6zmiivel6d6si
tev6kenyseg t6mogateser6l.

Szedlik Attila
polgarmester

Bencze Eva
jegyzb
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13.) A nem ktizmiivel iisszegyiijtiitt hfztartdsi szennyviz begyiijt6s6re vonatkoz6 helyi
kiizszolgiltatr{s16l sz6l6 rendelet m6dositr{sa
Elriad6: Bencze Eva jegtzd
(rdsos eldterjesztds a jegtzrikdnyv mellikletdt kipezi.)

Bencze Eva jegyz6

A Balatonalm6di Hulladekgazdrilkod6si Kft a hat6segi dijat m6dositani kiv6nja a ,,Nem
kdzmrivel dsszegyrijtott hiatartdsi szennyviz begyiijt6s6re vonatkoz6 helyi kozszolgilltat6sr6l
sz616 szerz6d6s6ben.
Indokl6sriban el6adja, hogy kozszolg6ltat6si szerz6d6s megkOt6sdt megel6z6en rendelkezesre
bocs6jtott adatok, 6s a t6nylegesen ig6nybe vett szolgiltatrisi adatok koa jelent5s elt6r6s
mutatkozik.

2015.6vi fizetend6 dij alapdij tekintetdben 21.000,- Ft/iirit6s, az tiritdsi dij pedig 543,- Ftlm3
A 2016. 6we javasolt alapdij: 3.730,- Ftl6v, az iiritesi dij pedig 3.540,- Ft/m3.
Mindezek alapjrin v6lt sztiks6gessd a rendelet m6dositiisa.
Egyre kevesebben vannak azok, akik nincsenek riikdtve a szennyviz csatom6ra.

B6di J6nos k6pvisel6
Nagyj6b6l h5ny ingatlant 6rint?

Bencze Eva iegyziS
Ez nagyjdbol 8- l0 ingatlant 6rint.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e meg kdrdds, hozzhsz6l6s? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartlssal szavazzon, aki a
nem k0zmiivel osszegyujtott hiatartdsi szennyviz begyfijt6sere vonatkoz6 helyi
kdzszolg6ltatisr6l sz6l6 rendelet m6dositisival egyet6rt.
A kdpviseld-testiilet 6 igen szovazattdl egletdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilete
2212015. (Xtr. 30.) iinkormdnyzati rendelete

,,A nem kiizmiivel iisszegriijtiitt hdztartdsi szennlviz begriijt6s6re vonatkoz6 helyi
kiizszolgiltat{s16l" sz6l6 21 12014.(XII.05.) rendelet m6dositrisi16l

Lit6r K6zs6g Onkormd.nyzat K6pvisel6-testiilete a vizgazdirlkodrisr6l sz6l6 1995. evi
LVII. torv6ny 45.$ (6) bekezdeseben foglalt felhatalmazds alaplin, Magyarorszrig helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CL)OO(X. torv6ny 13. g (1) bekezdes 11. pontjdban
meghat6rozott feladatk6r6ben elj6rva, a kornyezet vedelm6nek 6ltal6nos szabilyair6l sz6l6
1995. 6vi LIII. torv6ny 48. $ (3) bekezd6s6ben biaositott v6lem6nyezesi jogkoreben elj5r6
illet6kes kornyezetv6delmi igazgatbsi szerv v6lem6ny6nek kiker6s6vel a k6vetkez6ket
rendeli el:

l.s
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(l) A rendelet 2. sz. melleklete az al6bbiak szerint m6dosul:
A nem k6zmrivel osszegyiijtott hiularlirsi szennyviz begyiijt6senek kdtelez6
k6zszolgiltat6sa ig6nybev6tel66rt fi zetend6 dij :

alapdij: 3.730,- Ftl6v
irit6si dij: 3.540,- Ftlm3

A dij az 6ltalSnos forgalmi ad6 6sszeg6t nem tartalmazza.

2$

A rendelet a kihirdet6st k6vet6 napon l6p hat6lyba.

Bencze Eva
jegyz6

Szedl6k Attila
polg6rmester

14.) Ingatlan iigyek
a) 801112 hrsz-[r - 73714 €s 73716 hrsz-i ingatlanok cser6j6vel kapcsolatos adesveteli

szerz6d6s elfogadisa
b) 799 hrsz-rl ingatlan ad6sv6teli szerz6d6s6nek elfogad6sa
c) A Litdr Ond utca 10712 hrsz-ri ingatlanra benyrijtott vds6rl6si szinddk megvitat6sa

El(wd6 : Szedkik Atti la polgarmester
(Irdsos eldterjesztds a jegtzdkonyv melldkletdt kdpezi.)

a) 80I/12 hnz-ri - 73714 6s 73716 hrsz-i ingatlanok cser6j6vel kapcsolatos adisv6teli
szerz6d6s elfogaddsa

Szedliik Attila oolg6rmester
A 2015. 6prilis h6 30. napjrin tartou Kepvisel6-testiileti iilesen a Lit6r Kozs6g Onkormdnyzata
tulajdon6ban eII,r) 80lll2 hrsz-ri ingatlan es a mag6ntulajdonban 6116 73712 hrsz-i ingatlan
6rt6kar6nyos cser6j6r6l szriletett hathrozat.

A Lit6r 6s Balatonfiizfo telepiil6sek kozOtti ker6kp6rut kialakit6s6hoz kapcsol6d6an a 73712
hrsz-ir 785 m2 ter0letii ingatlan a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal 6ltal lefolyatott
kisajAtitesi elj6r6s szerint megosztAsra kertilt, amely alapj6n l6trejott a'13714|rsz alatti 517 m2
nagysigf ingatlan, '73715 brsz alatti 168 m2 nagysiigu ingatlan (kerekp6rut), 73716 hrsz alatti
100 m2 nagys6gri ingatlan.

Ajoger6s kisaj6tit6si hatitrozat szerinti ingatlanmegoszt6s kovetkea6ben megszfint 73712hrsz
miatt a K6pvisel6-testiilet ingatlancsere thrgyitban hozott 4812075. (IV.30.) LKt.
hat6rozat6.nak visszavon6sa es irj hatirozat hozatala sziiks6ges a teruletmegoszt6s alapj6n.
Lit6r Kdzs6g Onk ormdnyzata a tulajdon6ban 6116 81lll2 hrsz-u (13 59 m2) ingatlant elcser6li a
magintulajdonb an 6116 73714 hrsz-ir (517 ff?) 6s 737t6 hrsz-ri (100 m2) ingatlanokra az
igazsiryngyi szak6rt<ik 6ltal meg6llapitott fajlagos ert6kek figyelembev6televel.

Az ingatlanok v6tel6r6ra val6 tekintettel a 737/4 6,s 737/6 hrsz-i ingatlan magiintulajdonosa
497 380 Ft v6tel6r-ktilonbozetet fizet meg az Onkormdnyzat r6szdre.
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A napirendi pontot a Penztigy Bizotts{g tirgyalta, felk6rem a bizottseg elndk6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor P6nztigvi Gazdasrigi es Telepii[6sfejleszt6si bizotts6g elnOke
A P6nziigyi Bizotts6g 801/12 hrsz-[ -73714 6s 73716 hrsz-u ingatlanok cserej6vel kapcsolatos
adrisvdteli szerz6ddst elfogadrisra javasolja a kepvisel6-testi.ilet fele.

Varga Mih6lv k6pvisel<i
Szeretn6m jelezni, hogy enn6l a napirendi pontn6l, a szavaz6sban nem kivinok r6szt venni.

Szed[6k Attila polg6rmester

Van-e valakinek k6rdese, hozzisz6l sa a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
k6rem, kezfeltartissal szavazzon, aki a 4812015.0V.30.) LKt hatirozat visszavon6s6val
egyet6rt.
A kepviseld-testiilet 5 igen - I kipvisel6 nem szavazott - szavdzattdl eg/etdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 212015.(XII.L5.) LKt hatirozata

Lit6r Kozs6g Onkormrinyzat6nak K6pvisel6-testi.ilete rlgy ddnt, hogy
a 2015. 6prilis h6 30. napj6n tartott iil6sen hozott, a Lit6r Kdzseg
OnkormAnyzata tulajdoniban l6v6 801112 hrsz-ir 6s a
mag6ntulaj donb an l6vb 73712 hrsz-ri ingatlan ert6kar6nyos cser6j6rol
szol6 4812015.(lV 30.) LKt hatirozat|t visszavonja.

A Lit6r 6s Balatonfiizlo telepiilesek kozotti kerekpirut kialakit6s6hoz
kapcsol6d6an a737/2trsz-i ingatlan ajogeros megosztesra kertlt ds
a73712 hrsz-i ingatlan megsziint.

Hat6ridS: azonnal
Felel6s: Szedl6kAttilapolg6rmester

Szedl6k Attila polg6rmester

K6rem, kezfeltartissal szavazzon, aki 801/12 hrsz-ir - 73714 6s 737/6 hrsz-i ingatlanok
cserej6rdl sz6l6 hatfu ozati javaslattal egyet6rt.
A kdpviseld-testtilet 5 igen - I kipviseld nem szavazott - szovazafiql eg/etdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17312015.(XIl.lS.) LKt hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkorminyzatanak K6pvisel6+esti.ilete rigy dOnt, hogy
Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata tulajdoniban eilr6 8Ol/12 hrsz-u 1359
m2 teriiletii ingatlant elcsereli a magintulajdonban 6116 73714 hrsz-i
517 m2 teriiletii 6s 73716 ksz-ir 100 m2 teruletii ingatlanokra az
igazs6gtigyi szakdrt6k 6ltal megillapitott fajlagos 6rtdkek
figyelembev6tel6vel. A 801/12 hrsz-ri ingatlan vetelira 1 114380
forintban, a73714hrsz-i ingatlan v6telera 517 000 fointban, a73716
hrsz ingatlan v6tel6ra 100 000 forintban keriil megdllapit6sra.
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Az ingatlanok vetel'r ra val6 tekintettel a 73714 6s 737/6 hrsz-t
ingatlan mag6ntulajdonosa 497 380 Ft v6tel6r-ki.ilonbozerct fizet
meg az Onkorm i,nyzat reszere a csereszerz5d6s al6ir6srit6l sz6mitott
8 banki napon beliil 6tutalessal.

A csereszerz5d6s jogtigylettel kapcsolatos 50.000 Ft + AIA osszegii
iigyvddi dij az elado es vev6 kdzott fele-fele ar6nyban keriil
megfizet6sre, valamint az ingatlan vev6it terhelik a foldhivatali
bejegyz6si kolts6gek (Lit6r Kozs6g Onkorminyzata 13 200 Ft,
mag6ntulaj donos 6 600 Ft).

A K6pvisel6+esttilet felhatalmazza a polgermestert iv ingatlan
csereszerz6d6s al6ir6sira 6s az ingatlancserehez kapcsol6d6 tov6bbi
sztiksdges int6zked6sek megl6telere.

Hat6rid6: azonnal
Felelos: Szedl6kAttilapolg6rmester

b) 799 hrsz-ri ingatlan addsv6teli szerzdd6s6nek elfogaddsa

Szedlik Attila polgilrmester
1993-ban jogut6dl6s jogcim6n kertilt Lit6r Krizseg Onkorm6nyzata tulajdon6ba a 799 hrsz.-u
kivett aut6busz pilyaudvar besorol6sf 22m2 nagys6gu foldterulet. 2OO}-ben 6rt6kbecsl6 adatai
alapj6n 20.000 Ft ert6kben keri.ilt az Onkorminyzat vagyon6ba, melyet forgalomkeptelen
vagyonk6nt tartunk nyilv6n, amit el6bb forgalomk6pessd kell tenni, s csak azut6n lehet
6rtekesiteni. A teri.ilet ertekesitese erdek6ben a K6pvisel6{estiilet m6dositotta a
vagyonrendeletet, ezeltal a tertiletet a 12712011. (X.27 .) szhmi hatdrozat'val forgalomkepesse
nyilviinitottuk. Az ingatlan eladrisi 6rt6ke 20.000 Ft, melyet majd a vevo az Onkorminyzat
p6nzl6riSa, keszpenzben fizet meg. A telek 6tmin6sit6s6vel kapcsolatban felmertilo
valamennyi kdlts6g a vevdt terheli.

A napirendi pontot a P6nziigy Bizottsiig tfugyalta, felk6rem a bizotts6g elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Penztlg),i Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesaesi bizottsig elnoke
A P6nz[gyi Bizofts6g a 799 trsz-i adisveteli szerz6d6s elfogadisrir6l sz6l6 el6terjesa6st
elfogad6sra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele.

Varga Mihrily k6pvisel6
Szeretnem jelezni, hogy enn6l a napirendi pontn6l 6rintett vagyok, igy a szavaz6sban nem
kivinok r6szt venni.

Szedl6k Attila polg6rmester

Van-e k6rd6s, hozzirsz|lis? Amennyiben nincs, kerem, k6zfeltartrissal szavazzon, aki az
ir6sos el6terjeszt6ssel egyetert.
A kipvisel6-testiilet 5 igen - I kdpviselci nem szavazott - szdvozattal eg)etdrt.
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Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pviselS-testiilet6nek
l7 4l20l5. (X[15.) Lkt. hatdrozata

Liter Kozs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiirlete arr6l dont6tt,
hogy a lit6ri belteruleti 799. hrsz-i 22n2 term'rlekfi aut6busz
pSlyaudvar megnevez6sri ingatlant ert6kesiti Varga Mihrily Liter,
Pet6fi S. u. 27 . szirm alatti lakos resz6re.
A k6pvisel6-testiilet a hatiirozat mellekletet k6pezo ingatlan ad6sv6teli
szerz6d6ssel a benne foglaltak alapjin egyetert. A telek
6tmin6sit6s6vel kapcsolatban felmertil6 valamennyi kdltseg a vev6t
terheli.

A K6pviseki+estiilet megbizza a polg6rmestert az adisv6teli szerzodls
megkot6sevel 6s al6iriis6val.

Hatdrido: 201 5. december 3 I

Feleltis: Szedl6k Attila polg6rmester

c) A Lit6r Ond utca 107 /2 hrsz-i ingatlanra benyrijtott v6sdrl6si szdnd6k megvitatisa

Szedl6i< Attila polgiirmester
Az Ond utcai bolt visszakertilt az Onkorm6nyzat tulajdon6ba, amit m6g nem tudtuk
hasznositani, jelenleg rakl6rkent haszn6ljuk.
Most egy veteli sz6nd6k {rkezett rA Sz6nyegh Imre helyi v6llatkoz6t6l. Az 6piiletet a
v6llalkoz6 szeretn6 feltlj itani a telepiil6sk6phez llli5en, 6s szolgalmi jogot biaositana a
mellette lev6 jitsz6tdr haszn6lat6nak biaositdsihoz. Munkahelyteremt6s lehet6s6get is
biaositana, hiszen egy osszeszerel6 iizemet hozna [6tre.
A kepvisel6-testtiletnek els6 l6pesben arr6l kell d6nt6st hozni, hogy az Ond utca 11. sziim
alatt tal6lhat6, jelenleg 10712 hrsz-f ingatlan hasznosit6s6val egyet6rt-e.
Amennyiben a K6pviseki-testiilet t6mogatja a kerelmet, :iugy a 2004-ben telekosszevon6ssal
kialakult 1821 m2 -+s teruletet a hat6lyos Helyi Epit6si Szabillyzatnak megfeleklen meg kell
osztatni. A teriilet megoszthat6, mivel a telepi.ileskozpont teriilet (Vt) jellel jelolt 6pit6si
Ovezetben tal6lhat6 6pit6si teleke vonatkoz6 legkisebb kialakithat6 teriilet nagys6ga 700 n?, ,
a legnagyobb be6pithet6s6g pedig 35%-os, a minim6lis, zdldteriileti ariny 35%:o.

A napirendi pontot a P6nziigy Bizotts6g tfugyaha, felk6rem a bizotts6g eln6k6t, ismertesse
javaslatukat.

A P6nziigyi, Gazdashgi 6s Teleptil6sfej leszt6si BizottsAg elfogad6sra javasolja, Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6{estilete r6sz6re, hogy A Liter, Ond utca 11. sztlm alatti (107 /2
hrsz) tertilet keriilj6n megosztesra. A teriiletmegosztiis sor6n - figyelembe veve a Helyi
Epitesi Szab6lyzatban meghatirozottakat - a kialakult ket ingatlanr6s zbi5l az egylk
forgalomk6pes besorol6ssal, kivett iizlet megnevezessel, mig a miisik kialakult tertilet
korl6tozottan forgalomk6pes besorol6ssal, kivett kdzt6ri jhtszotdr megnevez6ssel keri.iljon a
foldhivatali nyilv6ntartisba. Az ingatlan jav6ra szolgalmi jog bejegyzes keriiljdn, hogy a
k6z.6i Je$z6ter zavartalanul megkozelithet<i legyen.
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A Penzugyi, Gazdasiryi 6s Telepiil6sfej leszt6si Bizottsilg tovribbd elfogaddsra javasolja, Liter
Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete rdsz6re, a Liter, Ond utca 11. szbm alatti lo7l2
hrsz-ri ingatlan megoszt6srit, es az ingatlan hasznositilsdt nyilt t6rgyal6s keret6ben.

B6di J6nos k6pvisel6
Az en v6lem6nyem, hogy nem egy lak6dvezetben kellene tervezni egy ilyen finommechanikai
tevekenyseget. A telek hasznositiis5val egyetdrteh de az ipari tev6kenys6ggel nem.
Lak6ovezeten beltil nehez lesz telephely enged6lyt kiadni.

Luk6ts G6bor Akos k6pvisel5
Ez ipari tev6kenysegnek min5siil, belteriileten lehet v6gezni ezt a tevdkenyseget?
Ipari teriileteb nem lenne megfelel<ibb hely erre? Ezt az ingatlant lak6ingatlankent nem is
tudjuk ertekesiteni.

Bencze Eva jegyzb
Ez a fajta tev6kenys6g v6gezhetb belteruleten, m6snak is van telephelyenged6ly kiadva, aki
hasonl6 tevekeny seget vegez.

Szedl6k Attila oolg6rmester
K6rd6,s, hozzbsz6l6s van -e m{g a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6t
hat|rozatot teszek fel szavaz6sra. El6sz6r dontsiink a loldhivatali nyilv6ntart6sba vetelr6l, es a
szolgalmi jog bejegyz6sr6l. Aki a kiktlldott hardrozati javaslattal egyet6rt, k6rem,
kdzfeltart6ssal szav azzon.
A kdpviselri-testiilet 5 igen szatazattal I tartozkodas mellett egtetdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l'7 5/2015. (IV.30.) LKt. hatirozata

Lit6r Kozseg Onkorm6nyzatanak K6pvisel<i-testiilete egyet6rt "zzal,
hogy
A Lit6r, Ond utca 11. sz6m alatti (10712 hrsz) teriilet keriilj0n
megosztisra. A teniletmegoszt6s sortln - figyelembe veve a Helyi
Epit6si Szabiiyzatban meghatd,rozottakat - a kialakult k6t
ingatlanr6szb<il az egyik forgalomk6pes besorolAssal, kivett i.izlet
megnevezessel, mig a m6sik kialakult teriilet korl6tozottan
forgalomkdpes besoroliissal, kivett koa6ri jittszotdr megnevez6ssel
keruljon a foldhivatali nyilviintart6sba.
Az ingatlan jav6ra szolgalmi jog bejegyzes kertiljon, hogy a k6a6ri
jirtszotir zavartalanul megkozelithet<i legyen.

A kepvisel6+estilet megbizza a polg6rmestert, hogy a foldhivatali
bejegyz6shez sztiks6ges v6ltoztisi viutajzot keszittesse el, majd az
nyrijtsa be az illet6kes hivatal fele,

Hat6rid6: 2015. december 31.
Felel6s: Szedl6k Attila polgarmester
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Szedlik Attila polqiirmester

Kerem, k6zfeltarl ssal szavazzon, aki elfogadja, hogy a 707/2 hrsz-it ingatlan a megosztist
k6vet6en kialakult forgalomk6pes besorol6ssal nyilt versenytirgyalis utj6n keruljon
hasznositisra.
A kipviselci-testiilet 5 igen szavazattdll tartizkodas mellelt eg)eftrt.

Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pviseI6-testiilet6nek
17 612015. (IV.30.) LKt. h^tarozata

Lit6r KOzs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testtilete egyet6rt azzal,
hogy a Lit6r, Ond utca 11. sz6m alatti 10712 hrsz-ri ingatlan
megoszttls6t kdvetoen kialakult forgalomk6pes besorol6ssal, kivett
[zlet megnevez6ssel, valamint az ingatlawa bejegyzett szolgalmi jog
teherrel bi16 vagyontiirgyat nyilt versenyt6rgyal6s ritj6n hasznositj a.

Hatirid6: 2015. december 31.
Felel6s: Szedt6k Attila polg6rmester

15.) Kiiz6p-Duna Vid6ke Hullad6kgazdilkodrisi Onkormdnyzati Tirsul{s Tdrsutdsi
Tandcsiba tandcstag delegdl6sa
Eldado: Szedlak Attila polgarmester
(Irdsos e lfterjesztds a j egtzcikanyv melldkletet kdpezi.)

Szedl6k Attila pol giirmester
A Koz6p-Duna Vid6ke Hullad6kgazd6lkodisi Onkorminyzati Tiirsul6s Tirsul6si Tan6csa
jogszeni miikdd6s6hez szi.iks6ges az inkorminyzat rdsz5rol tan6cstag deleg6l6s6ra. A
K6pvisel6-testtil et a \8412014.(XI.27.) LKt. hatfuozathval a T6rsuliisi Tanicsba engem, mint
Lit6r Kozs6g polgarmesterdt, akad6lyoztatils eset6n pedig B6di J6nos k6pvisel5 urat deleg6lta.
Mivel B6di J6nos k6pvisel6 ir a helyettesit6s al6l felment6s6t k6rte, igy akadilyoztat6som
eset6n javaslom Varga Mihily kepvisel6 urat delegilni a Taniicsba.

Varga Mih6ly k6pvisel6
Kdszdnom, es elfogadom.

Szedldk Attila ool96rmester
Van-e k6rd6s, hozzirszolits? Amennyiben nincs, kerem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki Varga
Mihrily k6pvisel6 rir deleg6l6s6val egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 6 igen szavazattal egletdrt.

Lit6r Kiizs6g iinkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
177 12015.(Xil.15.) LKt. hatirozata

Liter K6pvisel<i Kozsdg Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete a Kozep-
Duna Videke Hullad6kgazd6lkodrisi Onkorm6nyzati T6rsul6s
T6rsul6si Tandcsba Szedlik Attila tan6cstag akadiilyoaatiisa eset6n
Varga Mih6ly k6pviselot bizza meg a helyettesit6ssel.

Felel6s: Szedl6k Attilapolg6rmester
Hat6rido' azonnali
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16.) 2016. I. f6l6v munkaterv6nek megtdrgyalisa
El6odo: Szedldk Attila polgirmester
(Irdsos elciterjesztds a jegtzcikbnyv melldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila polgirmester
A Kepvisel6-testiilet 2016. I. felevi munkaterv6r6l sz6lo napirendi pontot a P6rtzngyi
Gazdas6gi es Teleptil6sfejlesztesi bizotts6g t6rWalla, felkerem a bizotts6g elnoket, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts Gribor P6nzngyi Gazdasrigi 6s Telepiilesfejleszt6si bizotts6g elnoke
A Pdnztigyi Gazdas6gi 6s Telepiilesfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja, Lit6r K0zseg
Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilete r6sz6re, a 2O16. l. f6lev munkaterv6t.

Szedl6k Attila polg6rmester
Kerd6s, hozz6sz6liis a napirendi ponthoz kapcsol6d6an van-e? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltart6ssal szavzzon, aki a K6pvisel<i-testiilet 2016. l. f6levi m6dositott munkaterv6t
elfogadja.
A kdpvisel6-testiilet 6 igen szavazattal elfogadja.

Lit6r Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l78l20l5. (XII. 15.) LKt.h^tflrczat^

Liter Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6+esttilete megtergyalta,
valamint a m6dositiisokkal j6vrlhagyta a K6pvisel6-testiilet 2016. I.
f6l6vi munkaterv6nek megrillapitrisrit.

HatSrid6: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polgarmester

17.) Lit6ri szir6na ki6pit6se
ElSado: Szedlok Attila polgdrmester
(Irdsos eldterjesztds a jegtzdkbny melldkletdt kdpezi.)

Szedl6k Attila oolgiirmester
A polgirvddelmi szir6na nem miikddik, ezt a Katasdrofav6delmi el6irrlsok miatt javitani kell.
Egy rij szir6na brutt6 I 067 000 Ft osszeggel szerezhetl be, de jelen esetben a megl6v6
szir6na javithat6 6llapotban van. A javit6s kolts6ge brutt6 289 000 Ft,

A_ napirendi pontot a Pdnzngyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesztdsi bizotts6g t rryalta, felk6rem
a bizotts6g elnoket, ismertesse javaslatukat.
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Lukrits Gribor P6nziigyi Gazdasrigi es Telepiil6sfejlesa6si bizotts6g elndke
A Penztigyi Gazdasrigi 6s Telepiilesfej lesztesi Bizottseg elfogadisra javasolja, Liter Kozseg
Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiilete r6szdre a polgirv6delmi szir6na fettjitiis6t brutt6 288 925
Ft osszegben a tartaldk terh6re.

Szedl6k Attila polg6rmester
K6rd6s, hozziisz6l6s a napirendi ponthoz kapcsol6d6an van-e? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zleltart6ssal szavazzon, aki a penziigyi bizotts6g javaslat6t elfogadja.
A kipviseld-testiilet 6 igen szavazdtlal elfogadja.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17912015. (X[. 15.) LKt. hatirozata

Lit6r K6zseg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6+esti.ilete megl6rgyalta, es

elfogadta a polg6rv6delmi szir6na feltjitis6t brutt6 288 925 Ft
Osszegben a tartalek terh6re.
K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgermestert a sziiks6ges
intezked6sek megt6telere.

Hatiirid<i: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attila polgdrmester

A k6pvisel6testiilet tobb napirendi pontot nem tirgyalt, a polg6rmester a nyilv6nos iil6st 9.40
6rakor lez6rta, majd z6rt til6sen folyattdk a munkiit.

Jegyz6 kiinyv hitelesit6k:

Szed16k Attila
polg{rmester

LuMts G{bor Akos
k6pvisel6

^ -i!: eUc., e,
Bencze Eva

rg&o

/r.- /L-
Kondics Istv6n
alpolgdrmester


