
LITER KOZSEG
Polgirmester6t6l

Mncuivo

Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete 2017. augusztus 2-in (szerda)
18:45 6rit6l nyilvdnos K6pvisel6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghfvom.

Ul6s helve z Litilr Kdzsfighina tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u.37.)

Napirendi javaslatok:

t. 01 Utitcsdde 6pft6se TOP-1.4.1-16 pilyizat benyrijtrlsa
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

2. Ker6kpirosbar{t fejleszt6s Kirdlyszentistvfn-Lit6r telepiil6sek kiiziitt TOP-3.1.1-16
phlySzat
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

3. Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se (hrsz 5-6-7)
ElSadd : Szedldk Attila polgdrmester

4. Szo ciflis c6hi tiizifav isitrlishoz ka p cs o16 d 6 timogatis i g6nyl6s e

El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

5. Veryes iiryek
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsigi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak
r6szt vennr, fry tdvolmaraddsukat el6zetesen jelezz6k a Lit6ri Kiiziis Onkormfnyzati
Hivatal Titk{rsdg6n. Telefon: 06 88 598-016
A meghiv6 6s a nyilvinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtalflhat6k a www.liter.hu
port6lon!

Litbr,2017.jfilius 24.
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K6sziilt: Liter K<izs6g Onkormiinyzata Kepvisel6-testi.itet6nek 2017. augusztus 2-6n 19.30
6rai kezdettel megtartott nyilv6nos iileserol.

Az iil6s helye: K6zs6ghiiza tan6csterem

Jelen vannak: Szedl6k Attila
Kondics Istviin
Auerbach J6nos
B6di J6nos
Heffler Giborn6
Luk6ts G6bor Akos
Varga Mihily

Bencze Eva
Sirdi Jiinosne

polg6rmester,
alpolg6rmester,
k6pvisel<i,
k6pviselci
k6pvisel<i
k6pviselo
k6pvisel6.

jegyz6
ig.vez.fiitan.

Szedl6k Attila polg6rmester
Tisaelettel koszontom a k6pvisel6+estiilet tagjait. Meg6llapitom, hogy a k6pviselo-testi.ilet
hatarozatk6pes, a megv6lasztott 7 k6pvisel6b6l 7 f6 megielent.

A jegyz6konlv vezet6sere S6rdi J6nosne koaisavisel6t, a jegyz5k6nyv hitelesitesere
Auerbach J6nos 6s B6di JSnos k6pvisel6 - tarsaimat k6rem fel.
T6jekoaatom Ondket, hogy a Lit6ri Altaklnos Iskol66rt Alapitv5ny pitlydzni kiv6n ,,Men6
merwa Literen" cimmel. Ehhez sztiks6ges az 6nkorminyzat egytittmiikodesi
szind6knyilatko zata is. Ezdrt k6rem Ondket, a vegyes iigyek napirendi pont keret6ben

t6rgyaljunk a benyrijtani kiv6nt p6lydrz:tr6l.

Megk6rdezem a k6pvisel6-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzitsz6l sa 6szrev6tele, javaslata?

Amennyiben nincs, k6rem a kipvisel6{estiiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyet6rt.

NAPIRENDIJAVASLAT

1. trj bdtcs6de 6pit6se TOP-1.4.l-16 pilyinat benyrijtfsa
Elriado : Szedldk Attila polgdrmester

2. Ker6kpirosbarit fejleszt6s Kirilyszentistvdn-Lit6r telepiil6sek
pfllyinat
Ekiado : Szedldk Attila polgirmesler

3. Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se (hrsz 5-6-7)
El6ad6 : Szedldk Attila polgarmester

4. Szociilis c6ti tiizifavfsirldshoz kapcsol6d6 t6mogatris ig6nyl6se
El6ad6 : Szedlak Attila polgdrmester

kiiziitt TOP-3.1.1-16

4



5. Vegyes iigyek
Lit6ri Altalinos IskoLi6rt Alapitvdny-Pilyfzat EFOP-1.8.5-17"Men6 menzik az iskoldban"
Eldado: Szedkik Atti la polgirmester

A kdpvisel6lestiilet 7 igen szwazattal egletdrt.

Nanirendtirsval6sa

1. flj biilcs6de 6pit6se TOP-1.4.1-16 pillyi.rzat benyrijtisa
El(ndo : Szedldk Atti la polgdrmester

(irasos e lciterj eszti s a j egncikanyv melldkletdt kipezi.)
Szedl6k Attila palearynest€r:

Valamennyi kepvisel6-tirsam el6tt ismert t6ny, hogy 2016. evben piiyiuztol nyirjtottunk be a
TOP-1.4.1-15 konstrukci6 keret6ben irj bolcs6de epitese es a meglev6 6voda b6vit6se
thrgyhban. A jogosultsegi szempontoknak megfelelo pdlyi,zat dont6sre felterjesa6sre keriilt,
azonban a mai napig nem 6rkezett hivatalos d6nt6s a p6ly6zatra vonatkoz6an.
Ahhoz, hogy esetlegesen a mesodik korben nagyobb es6llyel induljunk a phlyinaton,
sziiks6gesse viilt a koltsegek csdkkentdse, ezert el6k6szitettiik a TOP-1.4.1-16 azonosit6
szamri felhiv6sra benyrijtand6, a rendelkez6sre all6 keretosszeg figyelembevetelevel
alrtualizalt koltsegvet6sii phly zatur*at.
Term6szetesen a piiyhzat celja tovibbra is az rlj bolcs6de felepites6vel a nevelesi intezm6ny
f6r6hely novel6se, az rij nevel6si eszkoz6k, jitekok beszerz6s6vel pedig m6g korszenibb
ell6t6s biaositisa Lit6ren.
A t6mogat6si k6relmek 2017.08.015-ig nyujthat6k be, az igenyelhet<i t6mogat6s maximum
600 milli6 Ft lehet, a temogatiis m6rteke az osszes elsz6molhat6 kolts6g 100%-a. Minden
k6pvisel6-tarsam megkapta az el6terjesa6st. Ebbeq az elSz6ekben benyrijtott piilyilzati
anyaghoz k6pet tobbek koa az al6bbiak v6ltoaak: egyeztet6s sor6n a tervez6s kdlts6gei
csdkkentek, a megl6v6 vizesblokk fehijitris6t saj6t beruhaz6s keretein beliil oldan6nk meg, igy
ez kikeriilt, kikeriilt tov6bb6 a megl6v6 6vodakerit6sfehijitiisa, 6s a letesitendo j6tsz6t6r
kolts6gei a kor6bbi piiydzati anyagban nagys6grendben 30 M Ft,- osszegben kertiltek
meghat6roz6sra, a jelenlegi piiyiuati anyag a kolts6geket 3 M Ft,- nagys6grendben
tartalmazza.
A projekt ebben a form6ban is megval6sithatnri celj6t, mely a viirolist6n szerepl6 bolcs6d6s es

6vod6s koru gyermekek sz6miinak null6ra csdkkentese, az edesany6k, illetve a gyermekekkel
otthon marad6 sztil6k munk6ba 6ll6s6nak el6segitese. A kapacit6sb6vitds mellett az 6pit6si
beruh6ziissal munkahelyteremt6s is megval6sul, 2 6vodapedag6gussal, I dajk6val, 2 b6lcs6dei
szakgondozoval 6s I bdlcs<idei kisegit6vel gyarapodik a nevel6si intdzm{ny dolgoz6i
letsz6ma.

A P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g t|rgyalta a napirendi pontot, k6rem a

bizottstig elndket, ismertesse a bizottsilg javaslatit.

Lukits G6bor Akos Penzttgvi Gazdasdgi es Telepiil6sfej lesa6si Bizous6g elnoke:
A Penzi.igyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottseg megt6rgyalta a napirendi pontot.
Javasolja pdlydzat benyujt6srit a TOP-1.4.1-16 k6dsz6mir, Uj bblcsdde ipitdse Litiren
t6rgyban, 100%-os brutt6 223 884 03 1,-Ft t6mogat6si osszeggel.

Szedl6k Attila pole6rmester:
Megkerdezem, van -e k6rdes, hozzlszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag?

B6di J6nos k6pvisel<i:
V6rhat6an mikorra keriil elbir6l6sra a pblyiu,at?



Szedl6k Attila oolg{rmester:
A korminy koncepci6ja szerint 6v v6g6ig virhat6 a dontes.

Miut6n tobb k6rdds, hozzirszolis nincs, ezert k6rem On6ket, k6zfeltart6ssal jelezze, aki
egyet6rt azzal, hogy a TOP-1.4.1-16 k6dsz6mir, Uj balcsride ipilise Litdren thrgyban piiyiuat
benyfjtesira keriiljOn sor, 100%-os brutt6 223 884 03l,-Ft temogat6si dsszeggel.

A kipviselcLtest lel 7 igen szavazaltal eg/eftrl.

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzata K6pviset6-testiilet6nek
lO2 I 20 l7 .(V m.02. ) LKt. h atat ozata

Lit6r K6zseg Onkorminyzat6nak Kdpvisel6{estiilete piilyezatot nyujt be a TOP-
1.4.1-16 k6dsz6mri ,,A foglalkoaat6s 6s az eletmin6seg javitrisa csalidbar6t,
munkiba 6ll6st segit6 int6zmenyek, kozszolg6ltat6sok fejleszt6sevel" cimti
felhivisra.
A p6lyiuat cime. ,,Uj btilcs<ide 6pitese Lit6ren".
A pitlyiuati cel a Lit6r, Arp6d u. 2. szitm alatti, 93 helyralzi szAmi 2586 m2 teri.iletii
onkorm6nyzati tulajdonban lev6 ingatlanon ket gyermekszob6val rendelkez6 [j
bolcs<ide 6piilet 6pit6se eszkozbeszerz6ssel a Fehdrv6ri 6s Fekete Kft. 6ltal k6szitett
tervdokument6ci6 alapj6n. Az 6pit6si beruh6z6ssal ajelenlegi bolcs6dei 12 f6r6hely
24 fdrbhelyre emelkedik.

A kapacitrlsb6vit6s mellett az 6pitesi beruh6zissal munkahelyteremt6s is
megval6sul, 2 6vodapedag6gussal, 1 dajk6val, 2 bolcs6dei szakgondoz6val 6s 1

bolcs<idei kisegit6vel gyarapodik a nevelesi intezm6ny dolgoz6i l6tsz6ma.

A fejleszt6s Osszes brutt6 elsziimolhat6 kolts6ge 6s

100%-os mertekii ig6nyelt t6mogat6s dsszege bruttb 223 884 031,- Ft.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hattu'id6: 2017.08.15.

2. Ker6kpdrosbarit fejleszt6s Kirrilyszentistvdn-Lit6r telepiil6sek kiiziitt TOP-3.1.1-16
pilyAzat
El6adi: Szedldk Atti la polgdrmester

Szedlak Attila polgirmester:
Kir6lyszentistv6n Kdzs6g OnkormAnyzata pilyiuatot kiv6n benyrijtani a TOP-3.1.1-16
azonosit6 szii,rnri ,,Fenntarthat6 telepiil6si kozleked6sfejleszlis" t rgyb pitlyfuati felhiv6sra
Vilonya 6s Liter Kozs6g Onkorm finyzala konzorciumi egytittmfikod6sevel, kerekp6rosbar6t
kozleked6sfej lesa6s megval6sit6sa t6rgy6ban.
A p lyiuati cel kerekpiros ritvonal kialakit6sa Vilonya, Kir6lyszentistv6n 6s Lit6r teleptil6sek
k6zott, lehet5s6get biztositva arra, hogy a megyesz6khely komyeki teleptll6sek lak6i
ker6kp6nal kozelits6k meg a megyesz6khelyet.
A piiyivat telep{ilesiinket annyiban 6rinten6, hogy a nyomvonal az Er6mfii irton 6rkezne
Lit6rre, es a m6r megl6v6, ki6pult ker6kp6ruton 6rne el Szentkir6lyszabadj6n {t Veszprdmet.
Amennyiben a Kdpvisel6-testiilet figy dont, hogy t6mogatja a pilyiuat benyujt6set, irgy hrirom
dologr6l kellene d6nteni-
El6szor is a konzorcium l6trehoz6s6r6l, majd a nyomvonalr6l kellene donteni. Utols6kent
pedig arr6l, hogy a m6r megval6sult Balatonfiiz{ii-Lit6r-Szentkir6lyszabadja kdzbtti.,--.
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ker6kp6rut egy szakasz6n, 747 m hosszan a meglev6 foldrit nem kapott aszfaltburkolatot. Az
elmrllt id6szakban a teljes szakasz murv6s borit6st kapott, de ez sem bizonyul vegleges
megold6snak. A projekt sor6n, amennyibe n lehet6s6g nyilna 16, ez a szakasz is fejleszt6sre
kerulhetne. Tovibb6 a Lit6r es Szentkir6lyszabadja teleptildsek kozdui kerekp6rbt N4.
szakaszin 500 m6teres p6lyaszakaszon 0gynevezett feltleti zrlris val6sult meg, amely
eset6ben a tervezett pityiuat kereteben szint6n a kozleked6sbiaons6g es a ker6kp6.roz6s
elm6ny6nek novelese erdek6ben a burkolatmin6sdg javititshra kertilne sor v6gleges aszfalt
kop6reteggel val6 kialakitissal. Ebben az ut6bbi k6t k6rd6sben 6ll6sfoglal6st kell kerni a

Magyar Allamkincst6rt6l.
A t6mogat6si kerelmek benytjtisa2017. augusztus 15. napj6ig lehetseges.

A P6nziigyi Gazdas6gi es Telepiil6sfejlesztesi Bizottsig t irgyalta a napirendi pontot, k6rem a

bizottseg elnok6t, ismertesse a bizottsig javaslat6t.

Lukits Gribor Akos P6nztigvi Gazdas6gi 6s Telepiilesfejlesaesi Bizotts6g elnoke:
A Penztigyi Gazdas6gi es Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig megt6rgyalta a napirendi pontot.
Javasolja TOP-3.1.1-16 azonosit6 sz6mu ,,Fenntarthat6 teleptil6si kozleked6sfejlesaes"
thrgyit piiyhzati felhiv6sra Vilonya 6s Liter Kozseg Onkorminyzata konzorciumi
egyiittmfikddes6vel, a meghatirozott nyomvonal elfogad6s6val, valamint a

Szentkir6lyszabadja kozigazgatirsi teri.ileten l6v6 N7. 6s a Lit6r koagazgathsi teriilet6n l6v5
A"/4 szakasznak a fejlesaesdvel kerekp6rosbar6t k<izlekedesfej lesaes megval6sit6sa targyiban
p Aly iuat benyrijtAsAt.

Szedl6k Attila polg6rmester:
Megkerdezem, van -e k6rd6s, hozziszilhs a napirendi pontra vonatkoz6lag?

Lukrits Gribor Akos P6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfeilesa6si Bizotts6g elnoke:
Miut6.n kor6bban mi is p6lyri-aunk kerdkp6rut megval6sit6sa tirgyban, es a mi esetiinkben
BalatonflizIb 6s Szentkir6lyszabadja is t6rnogatott benniinket, azt gondolom, most ezt nektink
is meg kell tenni.
Szeretn6m viszont megtudni, miutin k0ltseget nem tartalmaz az anyag Lit6rre vonatkoz6an,
esetlegesen m6gis felmertilhet valami Lit6r vonatkoz6siiban?

Bencze Eva iegyz6:
K6lts6get a mi telep0lesiink r6sz6re nem igazAn jelenthet. Az Er6mfii tton a nyomvonal
kijel6l6s nem jelent szdlesit6st, csak esetlegesen az ut sz6lenek rendbetetel6t.

B6di J6nos k6pvisel6:
Miut6n a cdl az, hogy a megyesz6khely kornyeki teleptil6sek lak6i kerekp6rral kozelits6k meg
a megyeszekhelyet, n6lki.iliink a p{lyizat nem is tud megval6sulni.
Amennyiben meriilnek fel kdltsdgek, rigy azokat minimalizdLlni kell.

Szedl6k Attila polg6rmester:
Megk6rdezem, van -e kerd6s, hozzAsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Mivel ttibb k6rdes, hozz6sz6liis nincs, ez6rl kdrem Onoket, kezfeltartissal jelezze, aki egyet6rt
azzal, hogy phlyizat benyrijt6sara kertil sor a TOP-3.1.1-16 azonosit6 szhmu ,,Fenntarthatd
telepiildsi kazlekeddsf/lesztdl' tArgyt pitlybzati felhiv6sra Vilonya 6s Lit6r K<izsdg

Onkorm6nyzata konzorciumi egyiiumiikdd6s6vel, ker6kp6rosbaret kozlekedesfej lesaes
megval6sitisa t6rgy6ban.

A kpvisel6-testiilet 7 igen szavazatlal egletdrt.



Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1m/20f 7.(VItr.02.) LKt. hatilrozata

Lit6r Kozseg Onkorm6nyzat6nak Kepvisel<i-testtilete rigy hatfutozatt, hogy a TOP-
3.1.1-16 Fenntarthat6 kOzlekeddsfejlesztdsi pirlyizali kiir6sra Kirilyszentistvinnal
6s Vilony6val konzorciumot letrehozva ny0jt be pilyirz;atot.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a Polgrirmestert a konzorciumi szerzbdds al6iris6val.

Felelos: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hatirid6: 2017. augusztus 15.

Szedl6k Attila polgirmester:
Kerem Onoket, k6zfeltart6ssal jelezze, aki egyet6( azzal, hogy pitlyilr,at benyfjt6s6ra kerul
sor a TOP-3.1.1-16 azonosit6 sziLmu ,,Fennlarthdto telepilldsi kozlekeddsfqilesztdC' tirgyu
p5;lyiu;ati felhivisra, Lit6r vonatkoziLsiban az Er6m[vi ft nyomvonalra tort6no
r6csatlakoz6ssal?

A kipvisel6-tesliilel 7 igen szavazalldl egletirt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
104/2017.(VItr.O2.) LKt. hatirozata

Liter Kdzseg Onkorminyzat6nak K6pvisel6-testiilete fgy hat6rozott, hogy
t6mogatja a Vilonya (7202. sz. k6zut), Vilonya kiiltertilet (7202-es koz$t
melletti teriilet), Kir6lyszentistv6n @elteri.ilet: 7202. sz. kozut)
Kirilyszentistv6n (ktilteriilet 7202-es k6zit melletti tertilet) az O\IIT
illomrlsig, ahol a nyomvonal ricsatlakozik a Litdr 017 hrsz-ti ,,er<imiivi"
irtr4 amely a m6r ki6pitett ker6kp6rut r6sze.

Felel<is: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hat6rid6: 2017. augusaus 15.

Szedl6k Attila oolg6rmester:
K6rem Ondket, k6zfeltartrissal jelezze, aki egyet6rt azzal, hogy piiyhzat benyrijt6s6ra kerul
sor a TOP-3.1.1-16 azonosit6 szbmi ,,Fenntarthati telepiildsi k;zlekdesfejlesztiC' tirgyu
piiyinati felhiv6sra, 6s a m6r kor6bban megval6sult Balatonfiizfb-Litdr-Szentkir6lyszabadja
kdzjtti ker6kp6rut ket szakaszira vonatkoz6an 6ll6sfoglal6s k6rds6re kertiljon sor a Magyar
Allamkincst6rt6l, arra vonatkoz6an, hogy a projekt reszekdnt a kozleked6sbiztonsig 6s a
kerdkp6rozis 6lmeny6nek ndvel6se erdek6ben a burkolatmin6s6g javit6srl,ra kertilhetne sor
vegleges aszfalt kop6reteggel val6 kialakit6ssal?

A Hpviseld-testiilet 7 igen szavazaltal egletdrl.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
105/2017.(VI[02.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak Kepvisel<i-testtlete irgy hatiirozott, hogy
6ll6sfoglal6st k6r a Magyar Allamkincst6rt6l arra vonatkozban, hogy a

beny0jtand6 piiyiaat kereteben, amennyiben lehet6s6g van rii, fejleszt6sre kertilne
a KDOP-2.1.1/D-12-2012-O014 projekt kereteben kialakitott ker6kp6rut a Liter-
Szentkirilyszabadja teleptildsek kdmtti N7. szakaszin egy 747 m6teres egyenes



p6lyaszakaszon, valamint az N4. szakaszSn 500 m6teren a tervezett piiyizat
keret6ben a kozleked6sbiaonsiig 6s a kerekp6rozils elm6ny6nek n0vel6se
erdekdben a burkolatminSsig lavitirsbra keriilne sor v6gleges aszfalt kop6reteggel
val6 kialakit6ssal.

A kdpvisel6+estilet megbiz,za a Polg6rmestert , az llasfoglalirs megk6r6s6re, a
Magyar Allamkincstiir fel6.

Felel6s: SzedlikAttilapolgirmester
Hatirid6: 2017. augusztus 15.

3, Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se (633/5-6-7 hrsz.)
Eldadd : Szedldk Attila polgarmester

Szedl6k Attila polgilrmester:
2017. m6jus 3l-i iil6s6n Lit6r Kozseg Onkorminyzatinak kepvisel6-testiilete arrol hatfurozofi,
hogy a Lit6r, Templom utca 63315-6-7 hrsz-ri ingatlanokat 6rt6kesiteni kiv6nja a kozmiivek
kiepitese n6lhil, 3 950 000,-Ft-os elad6si 6ron. Itt szeretnem pontositani, hogy ez az 6r
term6szetesen telkenkent ertendS.
Amennyiben az Onkorm6nyzat 6pitesi telket kiv6n ertekesiteni, az ltfa towlny vonatkoz6
rendelkez6sei alapjin az ingatlan ert6kesit6se eseten az 6rtekesit6 Afa ad6alanyt
ad6k6telezetts6g terheli, vagyis az 6rt6kesites ad6koteles korbe tartozik, igy a 3 950 000,-Ft-
os 6r brutt6 6r.

Az tigyben felvettok a kapcsolatot Dr. Horvith Klaudia Ugyvddasszonnyal, aki az ert6kesit6si
elj6r6s lefolytat6siban nyrijt segitseget.
K6sziilt egy tervezet is a pilyiuzti felhiv6sr6l, ed kellene megvitatni, majd
iigyv6dasszonynak tov6bbitan6nk elgondol6sunkat.

A pilyiuzti kiiriist kdvet<ien a bedrkezefi aj6nlatokat a k6pvisel6-testi.ilet 6rt6keli. Adisv6teli
szerz<idest a legel6nyosebb aj6nlatot t6v6 pilyAz6val lehet megkotni. Amikor ez megtort6nt, a

szerz<idest a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zr1. rdszdre meg kell ktildeni, tekintettel arra,
hogy a helyi onkorm6nyzat tulajdon6ban l6v6 ingatlan 6rtdkesitdse eset6n az 6llamot minden
mis jogosultat megelozo el6v6s6rl6si jog illeti meg.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. a szerz5des kezhezv{telitbl szimitott 35 napon beliil
jogosult nyilatkozni, hogy az ad6sv6teli szerz6d6s szerinti feltetelekkel kiv6n-e el6v6s6rl6si
jog6val 6lni.
Ha a Magyar Nemzeti VagyonkezelS Zrl. a nyilatkozattetelre nyitva 6116 hat6rid6n beliil nem
nyilatkozik, a szerz6d6s hat6lybalep az abban megielolt felek k6z6tt tekintettel arra, hogy a 35
napos hatirid6 jogvesztS.

A Penziigyi Gazdas6gi 6s Teleptl6sfejleszt6si Bizotts6g targyalta a napirendi pontot, k6rem a
bizotts6g elndk6t, ismertesse a bizous6g javaslat6t.

Luk6ts G6bor Akos P6nztigyi Gazdas6gi 6s Teleoiilesfejlesaesi Bizottsig elnoke:
A Penztigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si BizottsAg megt6rgyalta a napirendi pontot.

Javasolja a templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6set, az Afa tv-ben foglaltakat figyelembe
veve telkenk6nt brutt6 3 950 000,-Ft 6sszegben 6rt6kesiteni, az ingatlan6rtfikesitdsere
vonatkoz6 piiyiaati felhiv6st pedig kozz6 tenni.



Szedl6k Attila polg5rmester:
Megk6rdezem, van -e kerdes, hozzirszll s a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Mivel k6rdes, hozzAszolAs nincs, ez6rt kerem Ondket, kezfeltart6ssal jelez.ze, aki egyet6rt
a,ral, hogy a Liter, templom utcai 63315-6-7 hrsz-ri ingatlanokat telkenk6nt egys6gesen brutt6
3.950 000,-Ft.6ron 6rtekesiteni kivrlnja, 6s az erre vonatkoz6 pirlyilzati kiir6st kozz6 teszi. A
veteli sz6nd6k bejelent6set a Veleli ajanlat onkormanyzali ipitdsi telek ingatlan addsvdtelire
nyomtatvenyon lehet meglenni.

A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazaltdl egleldrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pviset6-testiilet6nek
106/2017.(V[I.02.) LKt. hatirozata

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata k6pvisel6 testiilete l ;gy hatbrou._ hogy a Lit6r,
Templom utca 63315-6-7 hrsz-t ingatlanokat ert6kesiteni kiv6nja a kozmflvek
ki6pit6se n6lkiil, telkenkdnt 3.950 000,-Ft-os elad6si 6ron.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a Polgarmestert az ingatlanok 6rt6kesit6sdre

vonatkoz6 phly iuati kiir6s6val.

FelelSs: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

4. Szocidlis c6l6 tfuifavisrl116shoz kapcsol6d6 tdmogatds ig6nyl6se
Elb'ado : Szedldk Aui la polgd,rmester

Szedl6k Attila oolgiLrmester:
A kor6bbi 6vekhez hasonl6an, az idei evben is lehet6sdgiink nyilik telepiil6siinknek szoci6lis
tffzifa vis6rl6s6ra A telepiil6si dnkorm6nyzatok szoci6lis cehi tiizel6anyag v6s6rl6s6ra
vonatkoz6 phlyiuatot a beliigyminisaer meghirdetett
Az ig6nyelhet<i mennyis6g az onkorm6nyzat iital 2016. -ban foglalkoaatott
kozfoglalkoaatisi l6tsz6m adatanak 6tlaga, illetve a 2017. januir l-ei lakoss6gsz6mb6l a 80
ev feletti korcsoportos adatAnak egyiittes sz6ma alapj6n keriil meghatiiroz6sra. Ennek alapj6n
Lit6r k6zs6g maxim6lisan 122 m3 kem6nylombos trizifht ig6nyelhet.
2016. evben a kiosztott tiizifa mennyiseg e 34 m3 volt. Onkorm6nyzatunk tov6bbi plusz
mennyis6get nem v6s6rolt.
Amennyiben a tavaly kiosaott mennyis6get ig6nyli meg a telepiiles, abban az esetben 43
180,- Ft 6nr6sa kell biztositani. Ha rigy d6nti.ink, hogy p6ly6zunk a 122 m3 kem6nylombos
titzif ra, akkor a sziikseges 6ff6s2 154.940,-Ft.

A P6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g t rgyalta a napirendi pontot, kerem a
bizotts6g eln6k6t, ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

Luk6ts G6bor Akos P6nztgyi Gazdas6gi es Teleoiil6sfej lesztesi Bizous6g elnoke:
A P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottseg megt6rgyalta a napirendi pontot.

Javasolja p6lyfzat benyrijt6sat a 122 m3 kem6nylombos tiizif6ra.

Szedl6k Atti,la polg6rmester:
A Hum6n Ert6kek Bizottsirya is tlrgyalta a napirendi pontot, k6rem a bizotts6g eln6k6t,
ismertesse a bizotts6g javaslat6t.



Auerbach J6nos Humin Ert6kek Bizotts6g elnoke:
A Hum6n Ertekek Bizotts 6ga megtirgyalta a napirendi pontot, 6s javaslata piiyiuat
benyujt6sa 122 m3 kemlnylombos szoci6lis tilzifira.

Szedl6k Attila oolg6rmester.
Megk6rdezem, van -e k6rd6s, hoz"itszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Mivel k6rd6s, hozzitszol s nincs, ez6rt k6rem Ondket, k6zfeltartdssal jelezze, aki egyet6rt
a"ral, hogy a

A Mpviselci-testiilet 7 igen szavazatlal eg)etirL

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
107 12017. (UII.02.) LKt. hat{rozata

Liter Kdzs6g Onkorm6nyzatanak K6pvisel<!-testi.ilete [rgy hat6rozott, hogy
a Magyarorszig 2017. 6vi kozponti k6ltsegvet6ser6l sz6l6 2016. 6vi XC.
t6rv6ny 3. mell6klet 1.9 pont szerinti A telepiil6si 6nkorminyzatok
szoci6lis c6l[ ttizel6anyag v6s6rliisihoz kapcsol6d6 timogatisra phlyilzalot
nyujt be a Belogyminiszteriumhoz.
Liter Kdzs6g Onkormenyzata 122 tf kemfinylombos tiizililLra nyujtja be
pblyila;ati igeny6t, melyhez k6lts6gvetes6ben biztositja a brutt6 154 94O,-

Ft-os Onr6szt.

Lit6r Kozseg Onkorm6nyzata a szocialis tizifitban rdszesiil6kt6l
ellenszolgiltat6st nem ker.
A k6pvisel6+estiilet felhatalma,za a polg6rmestert az ig6nybejelent6s
benyujt6sira, 6s a saj6t forr6s rendelkez6sere 6ll6s6r6l sz6l6 nyilatkozat
megt6telere.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hatarid6: 2017. augusztus 25.

5.) V.egyes iigyek
Lit6ri Altal{nos Iskol{6rt Alapitvdny-PAlyLzat EFOP-1.8.5-17"Men6 menz{k az iskol{ban"
Eldado : Szedldk Atti la polgarmester

Szedl6k AIila polgirmester:
A Litdri Altalenos Iskol6ert Alapitv6ny phlyiani kivln az EFOP-1.8.5-17 k6dsz6mir, Men6
menzitk az iskol6ban -Egeszs6ges 6tkez6st 6s 6letstilust n6pszenisit<i programok c6llal.
Ahhoz, hogy ez megt6rt6nhessen, sz 6nkorm6nyzat r6sz6r6l sztiks6ges lenne egy
egyiittmflkod6si szinddknyilatkozat, mely az al6bbiakat tutalmazza'.
az 6nkorm6nyzat biaositja a projekt megval6sit6s6hoz sztiks6ges onkorm6nyzati tulajdonban
l6v6 teriileteket, biaositja az orkorminyzat alkalmaz6s6ban 6116 v6d6no munkaidej6nek azon
r6sz6t, mely a projekt szakmai megval6sit6s6hoz szi.iks6ges, tov6bb biztositja az
onkorminyzat alkalmazas6ban 6116 elelmezdsvezet<i munkaidej6nek azon r6sz6t, mely a
sikeres projekt megval6sit6s6hoz sziiks6ges.

A Pdnziigyi Gazdasiryi 6s Telepiil6sfej leszt6si Bizotts6g trirgyalta a napirendi pontot, k6rem a
bizottsig elnok6t, ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

Luk6ts G6bor Akos P6nzi.igyi Gazdas6gi ds TelepiilesfejlesAesi Bizottsrig eln6ke:
A Pdnzi.igyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g megt6rgyalta a napirendi pontot, es

javasolja a p6lyizat benyujt6s6t. k\ t
:./



Szedl6k Attila oole6rmester:
Megk6rdezem, van -e kerd6s, ho"zbszllis a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Mivel kerdes, hozzirszolis nincs, ez6rt k6rem Onoket, kdzfeltartissal jelezze, aki egyet6rt
azzal, hogy a Lit6ri Altal6nos Iskol66rt Alapitviiny pitlyinalot nyujtson be az EFOP-I.8.5-17
k6dszamri, Men6 menzik az iskol6ban -Eg6szs6ges etkezest es eletstilust nepszerfisit6
programok c6llal, ,,Men<i menza Lit6ren" cimmel.

A kipvisel6-testiilel 7 igen szavazqttol eg/eldrl.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet5nek
lO8 l20l7. rym.02.) LKt. hatdrozata

Lit6r Kdzseg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6+esti.ilete rigy hatiromtt, hogy t6mogatja a

Literi Altal6nos Iskolaert Alapitv6ny pilyiaat benyrijtis6t az EFOP-1.8.5-17
k6dsz6mri, Men6 menz6k az iskoliban -Eg6szseges 6tkez6st 6s dletstilust nepszenisit6
programok cellal, ,,Menri menza Literen" cimmel.

Megbizza a polgermestert az Egyiittmrikdd6si sz6nd6knyilatkozat al6ir6sival.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rido: 2017. augusztus 25.

A kepvisel6+estiilet tobb napirendi pontot nem tfuWall, a polg6rmester a nyilv6nos iilest
20.15 orakor lezirta.

_-----*------*

Jegyz6konyv hitelesit6k :

Szedl6k Attila
polg6rmester

Q- g/
Auerbach J6nos

k6pvisel6

rl
V(,U.ar-4- :"r-
Bencze Eva

jegyz6

kepvisel6



JELENLETI iV

Kisziilt: Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpviseki+estiilet6nek 2017. augusztus 2-6n (szerda)
tartott nyilvdnos iil6s6n megjelentekr6l.

Jelen vannak:

Szedl6k Attila

Kondics Istviin

Auerbach Jilnos

B6di J6nos

Heffler Giibom6

Lukrits G6bor Akos

Varga Mih6ly

Bencze Eva

Srlrdi Jri,nosnd

Jelen vannak tovtibbti:

polg6rmester

alpolgiirmester

k6pvisel6

k6pvisel6

k6pvisel6

k6pvisel<i

kdpvisel6

jegyzo

ig. vez.f6tan.
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