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Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzatfunak Kdpviselo-testtilete 2018. janurir l0-6n (szerda)

18.00 6rakor rendkiviili K6pvisel6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s hel),e: Litdr, Kozseghiza Tan6csterme

(Sl 96 Liter,Ahos t. 37.)

Napirendi javaslat:

1. Lit6r Telepiil6srendez6si Eszkiiziik ll5l20l7.(VIII.31.)LKt. hatrirozatban foglalt
megrendel6s szerinti r6szleges m6dositfsinak v6gs6 v6lem6nyez6se

ElSqdd : Szedldk Attila polgdrmester

2. Kiemelt iinkormf nyzati beruhizisi teriiletre vonatkozri hatirozat kieg6szit6se

El5ad6 : Szedldk Attilo polgdrmester

3. Bevrindorlfs-szervezd irodrik nyitrisinak 6s kiitelezd, fels6 korlit n6lktili betelepit6si
kv6ta v6grehajtf sinak elutasitf sa

El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Lit6r, 2018.01.05.
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-- lSzedl6k Attila
Litdr Kozsdg Polgdrmestere
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K6sziilt: Lit6r Krizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiilet6nek 2018. janur[r 10-6n 18.00

6rai kezdettel megtartott nyilv6nos tilds6r6l.

Az iil6s helye: Kozseghina tan6csterem

Jelen vannak: Szedlik Attila polg6rmester,
Kondics Istv6n alpolg6rmester,
Auerbach Jiinos kdpvisel6,
Heffler G6bornd k6pviselo
Varga Mih6ly k6pviselo.

Bencze Eva jegyzo
Kov6cs Zsuzsa igazgatdsi foel6ad6

Szedl6k Attila poleiirmester
Tisztelettel kciszcint<im a kdpvisel<i-testtlet tagiait. Meg6llapitom, hogy a kdpviselS-testi.ilet
hatdrozatkepes, a megv6lasztott k6pvisel6kb6l 5 fo megjelent.
A jegyziSkdnyv vezetdsdre Kov6cs Zsuzsa kciztisztviselot, a jegyzilkonyv hitelesitds6re
Heffler G6bomd kdpviselo asszonyt, 6s Kondics Istv6n alpolg6rmester urat k6rem fel.

Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
hozzirsz6litsa 6 szrevdtel e, j avas lata?

Amennyiben nincs, kdrem a k6pviselo-testiiletet kdzfeltartiissal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal e gyetdrt.

A kdpviself-testillet 5 igen szavazattal egtetdrt.

NAPIRENDIJAVASLAT

1. Lit6r Teleptl6srendez6si Eszkiizdk 11512017.(UII.3l.) LKt. hatirozatban foglalt
megrendel6s szerinti r6szleges m6dositisinak v6gs6 v6lem6nyez6se
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

2. Kiemelt iinkorminyzati beruhizisi teriiletre vonatkoz6 hatirozat kieg6szit6se
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrme ster

3. Bevindorlis-szervez6 irodrlk nyit{sinak 6s kiitelez6, fels6 korlit n6lkiili betelepit6si
kv6ta v6grehajtr[sinak elutasitisa
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester
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Napirendt6rgval6sa

1. Lit6r Telepiil6srendez6si Eszkiiziik ll5l20l7.(UII.31.) LKt. hatrirozatban foglalt
megrendel6s szerinti r6szleges mridositfsfnak v6gs6 v6lem6nyez6se
El6ad6. Szedldk Attila polgdrmester

Kdpviselo-testiilete a 2017. augusztus h6 31. napj6n tartott
tilds6n a11512017. (VIII.31.) LKt. hatirozatiwal ddntott arr6l, hogy r6szlegesen m6dositja a

Telepiildsrendezdsi Eszkozriket az alihbi ndgy pontot drintoen:
l. m6dositils: Nyilt 6rkos felszini csapaddkviz-elvezetdsri teriileteken az 6ros lefedds

tilalm6nak feltilvizsgilata, old6sa annak drdekdben, hogy a kdzs6g tdbbsdgdben keskeny
utc6iban a forgalom ds a parkol6s konnyebben megoldhat6 legyen.
2. m6dosit6s: A 033120 hrsz-ri b6nyatelek hat6r6nak telepiil6srendezdsi eszk<izokben val6
pontosit6sa, kizir6lag a tdnyleges binydszati tevdkenys6ggel drintett teriilet hatdrira. A
hat6lyos telepiildsszerkezeti tervlapon ez iital felttintetett erd6p6tl6s a 04616 hrsz 1,68 ha-os

6ltal 6no s mezo gazdas6gi tertileten tcirt6nik.
3. m6dosit6s: A 624fus2-i telken tewezett, de ki nem alakitott k<izrit torldse ds az eredeti

be6pithet6 telek6llapot visszaillitisa. Az rit tdrldse nem okoz egyetlen ingatlannak sem

megkozelitdsi probldmet. A teleptildsszerkezeti terven sincs feltiintetve. Sziiks6gessegdt a

kiszabiiyoz6sa 6ta eltelt ido nem indokolta, kisaj6tit6sa anyagi nehdzsdgeket okozna a

telepiil6s szitmfua.
4. m6dosit6s: A 668 ll2, ll4, 115 hrsz-ti ingatlanok kertv6rosias lak6teri.iletre m6dositdsa a

jelenlegi k<jzkert teriiletfelhasznril6sr6l. A tertilet mag6ntulajdonban van a m6dositissal
szerves egys6get alkot a mellette ldvo kertv6rosias teriilettel. A BTSZ szerinti csere

zrildtertilet a mttr most is <inkorminyzati tulajdonban ldvo 772 hrsz-u ingatlanon val6sulna
meg, mely egy jelenleg zoldteriilettel mdg el nem l6tott lak6tombben talllhat6. Ez iital
kedvezobbd is v6lik a zcildtertileti ell6t6s ds nem v6lik sziiks6gess6 a nagy osszegti kisaj6tit6s.

Az elj6r6sra vonatkoz6 tcirv6ny el6ir6sai szerint az rigynevezett elozetes ti\ekoztatis
megkdrdse 2017. szeptemberben tortdnt, majd a vdlem6nyezesi szakaszra 2017. november
h6napban keriilt sor, amelyre az drintett iilamigazgatdsi szervek, onkormiinyzatok 6s

partnerek megadtilk tifiekoztatirsukat, majd vdlem6nyiiket. A partnerekkel tcirtdn6 egyeztet6s a

1012017. (VI.30.) onkorm6nyzati rendeletben foglaltaknak megfelel6en megtdrtdnt. Az
egyeztetdsi folyamat lezitrult, partneri 6szrevdtel nem drkezett. A t6j6koztat6sok ds

v6lem6nyek figyelembe vdteldvel kesziilt el a v6gso vdlemdnyezdsi dokument6ci6, amely
megkiilddsre kertil az iilami fodpftdsznek.

Varga Mih6ly kdpviselo
Erintettsdget jelentek be, fgy majd a szavazdsban nem kiv6nok r6szt venni.

Szedl6k Attila polg6rmester

Van-e kdrd6s, hozzitsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy kdzfeltart6ssal szavazzon, aki
az e I oterj e s ztett hatir ozati j avas I attal e gyetdrt.

A kdpviselri-testiilet 1 igen szavazattal I laipvisel6 nem szavazott egyetdrt.

Litdr Kcizsdg



Lit6r Kiizs6g Onkormiin yzatz K6pvisel6-testiilet6nek
ll20l8. (I.10.) LKt. hatfrozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm iny zatinak Kdpviselo-testtilete kijelenti, hogy a

11512017 . (VIII.3l.) LKt. hatitrozatixal indult Lit6r Teleptildsrendez6si
Eszkdzok r6szleges m6dosit6sa tdrgyir5an a partnerekkel tort6no
egyeztet6sre hozott 1012017. (VI.30.) tinkorm6nyzati rendeletben
foglaltaknak megfelel6en kozzetett dokumentumokra nem drkezett
partneri 6 szrevdte l. Az e gy eztet6 s i fo lyam at lezilrult.
Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatimak KdpviselS-testiilete a ll5l20l7.
(VIII.3l.) LKt. hatitrozattal indult Litdr Teleptildsrendezdsi Eszkcizcik
rdszleges m6dosit6s6nak dokument6ci6j6t elfogadja es azt a 31412012
(XI.8.) sz. Korm. rendelet 42lA.S. (2) szakasza alapjdn vdgsd szakmai
v6lem6nyez6sre tortdno megkiild6sre alkalmasnak tartja, egyrittal
nyrlatkozza, hogy nem tartja sztiks6gesnek a m6dositott
teleptil6srendezdsi eszkoz 212005.Q.11.) Korm6nyrendelet szerinti
krirnyezeti v izs giiati.ir -
A Kdpviselo-testtilet megbizza a Polgdrmestert, hogy a dontds
nyilvfno s s6 gr a ho zatal6r6 I gondo skodj on.

Felelos: Szedl6k Attila polgiirmester
Hatiirido: azonnal

2. Kiemelt iinkormfnyzati beruh{zisi teriiletrevonatkozri hatirozatkieg6szit6se
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pol g6rmester
Kor6bban m6r t6j6koztattam Ondket arr6l, hogy Litdr Kdzsdg Onkorminyzatitt a tavalyi
dvben megkereste a balatonfiiredi Termel6s-Logistic Centrum Kft., azzal a sz6nd6kkal, hogy a

telepi.il6s kozigazgat6si teriiletdn egy rij, ipari gy6rt6ssal h6rom mriszakos munkarendben
foglalkoz6 iizemcsarnok dpitese tdrgyf beruh6z6st val6sitson meg. Lit6r K<izs6g
Onkorm6nyzata elkotelezett amellett, hogy a TLC KFT. beruh6z6si szdnddka realiziil6djon a
telepiildsen, az cinkormitnyzat tilmogatja a projekt megval6sulisrlt. A Kdpvisel6-testtilet
hatirozatokat hozott a beruhizits megval6sul6sa 6rdek6ben kiemelt beruh6z6si teri.ilettd
t<irt6no nyilv6nit6sr6l, a Telepi.ildsrendezdsi Eszkdzrik m6dosit6s5r6l, az erintett teri.ileten ldv6
iinkorm6nyzati tulajdonri ingatlanok mtivel6si 6g6nak, forgalomkdpesdgdnek viitoztatisir6l,
azok drtdkesitdse 6rdekdben. A beruhiziisi teriileten l6vo ingatlanok tulajdonosaival elozetes
meg6llapod6st irt al6 a TLC KFT., majd megtdrtdnt a zirtkerti ingatlanok mriveldsi al6li
kivonat6sa, az ingatlanok Beruh6z6 fele trirt6nS drt6kesit6se erdekdben.
A beruh6z6ssal drintett tertilet egy reszen regeszeti lelohely van feltiintetve, a regeszeti
pr6bafelt6r6sok elv6gzesehez pedig l6szer- es tiizszereszeti vizsgirlat 6s mentesit6s sztiks6ges
a 49612016. Korm6nyrendelet alapjitn, amelyre 6rajrlnlatokat kdrttink be a megfelel6
kompetenciiival rendelkezo c6gekt6l. A r6gdszeti feladatelliittshoz a felt6r6si 6rkok kittiz6s6re
v6rhat6an 2018.januiir 15-6n kertl sor aBeruhhzo tilekoztatirsa szerint.
A TLC Kft. megktildte a beruhiiz6si teri.iletre vonatkoz6 legfrissebb bedpitdsi tervdt, amely
szerint az ipari gyarto dpitmeny i.izemcsarnok mellett szakipari oktat6 dpiiletet 6s

-J
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napenergiaparkot kiv6n l6tesiteni a teriileten, amelyhez a korilbban hozott 13312017 . (XI.22.)
LKt. hatilrozatkiegdszitdse sztiks6ges a melldkelt hatirozatijavaslat szerinti tartalommal.
Egyeztet6seket kell majd lefolytatni az utakkal kapcsolatosan is, mivel az Eromiii utat
sz6lesiteni kell, a D6zsa Gyorgy utc6n6l pedig sz6ba jritt a korforgalom kialakitSsa is.

Van-e kdrdds, hozziszllirs? Amennyiben nincs, kdrem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki az

e I 6terj s ztett hatdr o zati j av a s I atta I e gyetd rt.

A kdpviselS-testillet 5 igen szsvazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 12018.(1.10.) LKt. hat{r ozata

Litdr Krizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete a 13212017.
(XI.22.) LKt. hatdrozata szerinti kiemelt <inkorm6nyzati beruh6z6s
megval6sitdsa drdekdben az drintett teriileten l6v6 6s a hat6lyos
Telepi.ildsrendez6si Eszkcizok szerint,,MA" besoroldsil 1406, 1407,
1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 7418,
1419, 1420, 1421, 1425, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437-es
helyrajzi sz6mri ingatlanokat ,,GIP" egtdb ipari terillet ovezetbe sorolja.
A teriileten elhelyezheto funkci6k: egyeb ipari be6pit6sre sz6nt teriileten
beliil 50%-os bedpithetos6ggel, 15 mdteres 6pitmdnymagass6ggal
kdrnyezetdre jelent6s hat6ssal nem bir6
ipari gtdrtd dpitmdnyek, szakipari oktat1 dpltmdny ds napenergiapark.
A m6dositiishoz kapcsol6d6an a Balatont6rvdny eloiriisa szerinti
biol6giai egtendrtdk megtartdsa 6rdekdben a teleptilds kozigazgatisi
tertiletdn l6v6 069, 071, 067 helyrajzi sz6mri ingatlanokat jeliili ki
erdrisitdsre.
A Kdpviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert a sziiks6ges int6zkeddsek
megtdtel6vel.

Felelos : Szedl6k Attila polgiirmester
Hat6rido: azonnal

3. Bevindorlfs-szervez6 irodik nyitdsinak 6s kiitelez6, fels6 korLit n6lkiili
betelepit6si kvrf ta v6grehaj tr[srin ak elutasitisa
El6add : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pol g6rmester
2017. 6szdn Magyarorszitg Kormitnya egy Nemzeti Konzultiici6n kdrdezte meg a magyar
emberek v6lem6nydt a Soros - tervr6l, a bevfndorl6st t6mogat6 politik6r6l. A Nemzeti
Konzult6ci6n a Soros - tervre a tobbseg nem-et mondott, mivel a magyar emberek nem
akarj6k, hogy hazit* bev6ndorl6 orszirggir v6ljon, nem akarj6k, hogy bev6ndorl6kat
telepitsenek Magyaro rszdgra.
A legrijabb hirek szerint Soros Gyrirgy bev6ndorlils-szervezo irodrikat akar nyitni magyar
v6rosokban, hogy ki6pitse vid6ki hii6zatitt, ds tobb szfnezer doll6rt oszt szdt illtala perzelt,
civilkdnt felti.intetett szewezodeseknek az elutasftott bev6ndorkisi politika ndpszenisitdsdre.
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K6rem, hogy a k6pvisel6-testtilet foglaljon 6lklst arr6l, hogy nem kdriink a bev6ndorl6st-
szervezo irod6kb6l 6s csatlakoznxk a betelepitdst elutasit6 telepill6sekhez.
Van-e kdrdds, hozzisz6lits? Amennyiben nincs, kdrem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki az

e I 6terj e s zte tt hatdr o zati j av a s I attal e g ye tdrt.
A kdpvisel1-testillet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r K0zs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
312018. (I.10.) LKt. hatrirozata

Lit6r Kdszdg Onkorm inyzatinak Kdpviselo-testi.ilete elutasitj a, hogy
Litdren a helyi lakoss6g megk6rdezdse n6lkiil ki.ilftildrSl penzelt
szervezetek bev6ndorl6st szewezo irod6kat, migr6ns tilborokat
hozzanakletre.

Hat6rid6: Kontr6t K6roly orszilggyrildsi kdpviselo t6j6koztatdsa a

Kdpviselo-testtilet 6lklsfoglal6s6r6l - 20 I 8. j anurir 3 I .

Felel6s: Szedlik Attila polg6rmester
Bencze Evajegyzo

Szedl6k Attila polg6rmester az iildst 18.35 6rakor lezirja.

Szedl6k Attila
polg6rmester

L,-*u -*,L
Bencze Eva

jegyzo

Jegyz6krinyv hitelesitok :

-fl"il(,, riJl",,J
Heffler Griborn6

kdpviselo

ZZn
Kondics Istv6n
alpolg6rmester



Lit6r Kiizs6g Onkorm ilnyzata
8196 Lit6r. Almos u.37. Tel./Fax: 88/598-016

Honlap: rvww.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litdr Telepiil,isrendezds i Eszkozeinek reiszleges m6dosltdsa

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6 nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
.....12018. (I.10.) LKt. hatirozrta

L it6r Kozs6g Onkorm 6ny zatinak K6pvisel6-testi.ilete kij elenti, ho gy

a ll5l20l7 . (VIIL31.) LKt. hatirozatiwal indult Lit6r

Teleptildsrendezdsi Eszkdztik rdszleges m6dosit5sa tirgydban a

partnerekkel tort6n6 egyeztet6sre hozott 1012017. (VI.30.)

onkormiinyzati rendeletben foglaltaknak megfelel6en kozzetett

dokumentumokra nem 6rkezett partneri dszrev6tel. Az egyeztet6si

folyamat lezirn;Jt.

Lit6r Kozs6g Onkormbnyzatinak Kdpviselo-testi.ilete a 1 1512017.

(VIIL 3 1 .) LKt. hatir ozattal indult Lit6r Teleptil6srendez6si Eszkozok

r6szleges m6dosit6sanak dokument6ci6j6t elfogadja 6s azt a

31412012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 421A.5.Q) szakasza alapjdn

vdgsd szakmui vdlemdnyezdsre tiirtinf megkiilddsre alkalmasnok

tartja, egyirttal nyllatkozza, hogy nem tartja sztiksdgesnek a

m6dositott teleptil6srendez6si eszkoz 212005.(l.ll)

Korm 6nyrende let szerint i kornyezeti v izs giiatitt.

A KdpviselS-testtilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a dont6s

ny i lv iin o s s iryr a hozatalilr ol gon do skodj on.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester

Hat6rid6: azonnal

E!6teriesztdst kdszitette: Keresztes Ariel Zoltdn Oldal: I



narAnozarr JAVASLAT

Kiem elt ii n ko rm6 ny zati b eruhhzitsi te riiletre vo n atkoz6
hatir ozat kie g6szit6se

Lit6r Kiizs6g 6n ko rm 6 ny zata K6pvisel6-testii let6n ek
..../2018.(I. 10.) LKt. hatirozata

Lit6r Krizs6g Onkormrlnyzatinak Kdpvisel6-testtilete a l32l2OI7.
(XI.22.) LKt. hat6rozata szerinti kiemelt rinkorm6nyzati beruhiuSs
megval6sft6sa 6rdekdben az 6rintett tertileten l6v6 6s a hat6lyos
Teleptil6srendez6si Eszkrizdk szerint,Miu besoroltisti 1406, 1407,
1408, 1409, 1410, l4ll, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1411, 1418,

1419, 1420, 1421, 1425, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 -es

helyrajzi szitm:( ingatlanokat ,,GIP" egib ipari teriilet iivezetbe
sorolja.

A leriileten elhel,vczhctii linrkcii:k: eg"vdb ipari bcdpitisre szfnt
teruleton beltil 5094r-os heipithetosdggel, l5 nrdteres

dtrritmdn;-magassirggal konr1.'ezetire .ie'lent<is hatiissal nern birti
ipari gvirtd dpitminyek, szakipari oktutd tipitmdnS, ds

napenergiupurk.

A m6dosit6shoz kapcsol6d6an a Balaton-tcirv6ny el6irrlsa szerinti

bioldgiai egtenirtik megtortdsa 6rdek6ben a teleptiles kozigazgathsi

tertiletdn l6v6 069, 071, 067 helyrajzi szimt ingatlanokat jeldli ki
erd6sit6sre.

A K6pvisel6-testi.ilet megbizza a Polgdrmestert a sztiks6ges

int6zked6sek megtdtel6vel.

Felel6s: Szedlak Attila polg6rmester

Hatarid6: azonnal


