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Lit6r Kozsdg Onkormiinyzathnak Kdpvisel6-testtilete 2018. februdr 22-6n (csiitiirtiik)
18.15 6rakor nyilvrinos K6pvisel6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

tit6s helve: Lit6r Kiizs6ghiza tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi javaslat:

1.) Szavazatszimlil6Bizottsigtagiainakfeliilvizsgilata
Elciadd : Szedldk Attila polgdrmester

2.) Lit6r Kiizs6g dnkormSnyzatKdzfiptrivf Fejleszt6si Terv
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

3.) Lit6rKiizs6g Onkorminyzil20\8.6vi kiilts6gvet6s6nekelfogadfsa
Thjfikoztat| a Lit6ri Ovodai Nevel6s 6s Biilcs6dei EtLitis Tdrsulisinak 2018. 6vi
kiilts6gvet6se elfogadf sir6l

Elciadf : Szedldk Attila polgdrmes ter

4.) A szem6lyes gondoskodfs kiir6be tartozfi ellitdsok (nappali ell6t5s, 6s hizi
segits6gnyfjtfs) szem6lyi t6rit6si dijir6l sz6ki rendelet
El6ad6: Bencze Eva jegyzri

5.) Rendez6si Terv m6dosit6sa
a\ ll5l20l7.(V[I.31.) LKt hatirozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges

m6dositis j6vrihagyisa
b) 13412017.(X1.22.) LKt. hatirozatban foglalt kiemelt beruhSz6shoz kapcsol6d6

r6szleges m6dositis j6vrlhagyisa
El 5 ad6 : Szedl dk Att il a pol gdrme s ter

6.) Egyiittmiikiid6si megillapodis TLC Kft-vel
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

7.) Vegyes iigyek
T 6j6koztat6 miivel6d6s szew ezbi pily 6zatr6l

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsrigi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt venni,
rigy tdvolmaradisukat el6zetesen jelezzdk a Lit6ri Kiiziis Onkormdnyzati Hivatal Titkirsigin.
Telefon: 06 88 598-016 A meghivri 6s a nyilvdnos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtal6lhat6k
a www.liter.hu portdlon!
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t<ar, 69 Polgdrmestere

Lit6r, 201 8. febru 61 14.
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K6sziilt: Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testi.ilet6nek 201S. februir 22-6n 19.00
6rai kezdettel megtartott rendkivtili nyilv6nos iilds6r6l.

Az iil6s helye: Kozseghdza tan6csterem

Jelen vannak: Szedl6k Attila polg6rmester
Kondics Istv6n alpolg6rmester
Auerbach J6nos kdpviselo
Lukiits G6bor Akos kdpviselo
Varga Mih6ly kdpviselo

Bencze Eva jegyzb
Kov6cs Zsuzsa igazgatisi foeload6
Feitscher Tam6s pti csoportvezeto

Szedl6k Attila pole6rmester

Tisztelettel kcisz<int<jm a k6pvisel6-testiilet tagjait. Megrillapitom, hogy a kdpvisel6-testtilet
hathrozatkepes, a megv6lasztott k6pviselokb6l 5 fo megjelent.

A jegyzokrinyv vezet6sdre Kov6cs Zsuzsa koztisztviselot, ajegyzok<inyv hitelesit6sdre Luk6ts
G6bor Akos ds Varga Mih6ly kdpvisel6 urakat k6rem fel.

Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzitszolttsa 6 szrevdtele, j avas I ata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testi.iletet kdzfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal e gyetdrt.

A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal egtetirt.
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NAPIRENDIJAVASLAT

1.) SzavazatszrlmLil6 Bizottsrig tagiainak feliilvizsgrilata
El5ad6 : Szedlcik Atti la polgdrmester

2.) Lit6r Kiizs6g OnkormrinyzatKozilptivri Fejleszt6si Terv
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

3.) Lit6r Kiizs6g Onkormfnyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6nekelfogadfsa
Tij6koztat6 a Lit6ri Ovodai Nevel6s 6s Biilcs6dei Elkltfs Trlrsulisrinak 2018. 6vi
ktilts6gvet6se elfogadis6rril

El5ad6. Szedldk Attila polgdrme ster

4.) A szem6lyes gondoskod{s kiir6be tartozil ellitSsok (nappali elkitris, 6s hfzi
segits6gnyfjtis) szem6lyi t6rit6si dijir6l sz6l6 rendelet
Elriad6: Bencze Eva jegyzri

5.) Rendez6si Terv m6dositiisa
a) 11512017.(VIII.31.) LKt hatirozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges

mridositf s j6vihagyisa
b) 13 4 12017 .(){1.22.) L Kt. h atf r ozatb an fo glalt kiemelt beruhfzSshoz

kapcsokid6 r6szleges mri d os itris j 6vrih a gyrisa
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

6.) E gyiittmiikii d6si megillapod ris TL C Kft-vel
El5ad6. Szedldk Attila pol gdrme ster

7.) Vegyes iigyek
T 6j 6koztat6 m tivel6 d 6s sz e rvez 6 i p 6ly inatr 6l

Napirendtirgyal6sa

1. Szavazatszfmlflti Bizottsrigtagiainak feliilvizsgrilata
ElSadd : Szedldk Attila polgdrmester

$zedlik Attila pole6rmqster

Atadom a szot B encze Ev a j e gy zb as szonynak s z6be I i tdj ekoztatdsr a.

BenczeEva jesyzo
A szavazatszdmliio bizotts6g h6rom tagSirt 6s sztikseges sz6mban p6ttagokat a telepiil6si
<inkorm6nyzat k6pviselo-testtilete az orsz6ggyrildsi kdpviselok 6ltal6nos viiasztirsdnak
kitriz6s6t kcivetoen, legk6sobb a szavazhs napja elotti huszadik napon v6lasztja meg;
szemdlytikre a helyi v6laszt6si iroda vezetoje tesz inditv6nyt. A kiki.ilddtt nyilatkozatok kciziil
egy fo kivdteldvel mindenki v6llalta a szavazatszimlii6 bizotts6gi tags6got.
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Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e kdrd6s, hozziszolils a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
klzfeltartilssal szavazzon, aki a 2018. 6prilis 8. napj6ra kitrizdtt orszirggyil6si kdpviselok
villasztdsira a szayazatszdmliio bizotts6g tagtraira/pottagjaira tett javaslattal egyet6rt.
A kdpviseld-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g dnkormrln yzata K6pviset6-testiilet6nek
I 6/20 I 8. (II .22.) LKt. hatir ozata

Litdr K<jzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete a 2018. 6prilis 8.

napjdra kitrizdtt orsz6ggytil6si k6pviselok vdlasztitsixa a

szavazatszirml6lo bizotts6g tagSaira/p6ttagjaira tett javaslatot
j6vahagyja.

Bindisn6 Prieger Anita D6zsa Gy.u.33.
Csige Istvinnd
Dancs6 G6bor
Fekete Tamiis
Frank Csaba
Halmy Gyul6nd
Horv6th Istv6nn6

Lakics Kriszti6n
Varga Ferencnd

Lehel u.2.
Fuzfa u.11.
Dozsa Gy.u.l0/A.
Templom v2lCl5.
Patak u.1 1.

Bajcsy-2s.u.37.

Ahos u.12.
Hegyalja u.4.

Kertdszn6 K6rp6ti Katalin Huba u.10.

A Kdpviselo-testiilet felk6ri a jegyzot, hogy a tagok/p6ttagok
polg6rmester elotti eskiitdteldr6l, a szavazatszirmlill6 bizottsiig
tagj ainak kcirzetekbe val6 besorol6srir6l gondoskodj on.

Felelos: Bencze Eva jegyzo, HVI vezeto
Hat6rid6: 201 8. miircius

2.) Lit6r Kiizs6g OnkormsnyzatKdzilptrlvri Fejleszt6si Terv
ElSadd : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pol e6rmester
A k6pviselo-testtilet alapveto cdlja, hogy biztositsa Litdr mtikrjd6kdpessdg6t, az cinkorminyzat
kcitelez6 6s <ink6nt v6llalt feladatainak ell6t6s6hoz sziiksdges gazdas6gi alapokat megteremtse
6s a feladatokat a takardkoss6g 6s hatdkonys6g elveinek figyelembevdteldvel l6ssa el, ez6rt
elk6 szf tettiik a 20 1 8. -202 1. dvekre vonatkoz6 kozepti: i gazdasigi terviink.
Kikiild6 sre kertiltek a terv ezett beruh6z6s ok.
Amit mdg tervezttink, de nem kertilt bele:
1. kerdkp6nit osszek6to azEromiii riton melynek v6rhat6an kciltsdge 16 640 ezerFt
2.buszviro a Tas utc6n6l 1 500 ezer Ft
3.2020 6vben vizhiiozat I. titem fehijitis 30 000 ezerFt
4. 2019. dvre tervezzik az rij vddonoi szolg6lat dpiiletdnek megdpitdsdt pfllydzat ut16n
v6rhat6an 30 000 ezer Ft osszegben
5. fels6 buszfordul6 hasznositirsira 8 db 60 m2-es piaci alapri bdrlak6st terveztiink
kialakit6sra, melynek v6rhat6 krilts6ge 180 000 ezer Ft.
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A napirendi pontot a Penzigyi bizottsitg megt6rgyalta, felkdrem a bizottsilg elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nzi.isyi Gazdas6ei 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6e elndke
A bizotts6g megt6rgyalta Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzatKdzeptrlvri Fejleszt6si Terv6t, melyet a
kieg6szitd sekkel e gytitt elfogad6sra j avasol a kdpviselo-testtilet fe le.

Szedl6k Attila pole6rmester

Van-e k6rdds, hozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltartissal szavazzon, aki Litdr Kozs6g Onkormilnyzat Kozeptitvi Fejleszt6si Terv6t
elfogadja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfugadta.

Lit6r Kiizs6g dnkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 12018. (11.22.) Lkt. hatrir ozata

Lit6r Kozs6 g Onko rm iny zatinak K6pvi s el o -te sttilete arr ol hatir ozott,
hogy elfogadja Litdr Krizsdg Onkorm6nyzatdnak 2018.6vi kozeptili
gazdasigr te rvdt a 20 I 8 . -202 7 . ev r e vonatkoz6 an.

Az Onkormrinyzat a felhalmoz6si kiad6sait jellemz6en pitlydzati
forr6sokb6l, ds az eloz6 dvek maradv6ny6b6l biztosfda.

Hat6rido: folyamatos
Felelos: Szedl6k Attila polgrlrmester

3.) Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat2018.6vi kiilts6gvet6s6nek elfogadisa
Tijilkoztatr6 a Lit6ri Ovodai Nevel6s 6s Biilcs6dei Eltrltris Tirsulisrlnak 2018. 6vi
kiilts6gvet6se elfogad6si16l

El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

S zedllk Attila pol eiirmester
El6sz<ir szeretn6m ti$ekoztatni a kdpvisel6-testi.iletet a Lit6ri Csivitel6 Ovoda 6s Brilcsode
20 1 8. 6vi kcills6gvetdsdrol.
A Csivitel6 Ovoda 6s B<ilcsode 2018. 6vi krilts6gvetdsi focisszege 127 978 ezer Ft-ban lett
megilllapitva. A kriltsdgvetdsi bevdtelek kdzcitt szerepel az lilami t6mogatiis, a telepi.il6sek
hozzi$6ru16sa, melyet a T6rsul6son kereszttil kapja meg az 6voda, maradv6ny,
kozfoglalkoztatottak ut6n kapott frnansziroz|s, az dtkezdsi t6ritdsi dijak bev6telei.

Ovoda
Kiadris osszesen 71 484 ezerFt
Allami normativa 67 339 ezerFt
Kir6lyszentistv6nt6l atdmogatirs 1 200 ezerFt
2017 . 6vi pdnzmaradvfny 2 798 ezer Ft
Litdr K<izs6g Onkorm6nyzatittol t6mogat6s 145 ezer Ft
Kamatbevdtelek 2 ezer Ft
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Konyha
Kiad6s cisszesen 44 021 ezer Ft
Etkezds bevdtel (brutt6) 27 258 ezer Ft
Alami normativa 11 842 ezer Ft
Bdrkompenz6ci6 132 ezer Ft
Lit6r Kcizsdg Onkorm6nyzatiiol t6mogat6s 4 789 ezer Ft

Bolcsode
Kiad6s cisszesen ll 936 ezer Ft
Allami normativa 8 979 ezer Ft
Mtikciddsre 808 ezer Ft
Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzatirt6l t6mogat6s 2 149 ezer Ft

Lit6r K<izs6g Onkorm inyzata mindosszesen 7 083 ezer Ft-os t6mogat6s nyrijt a Csivitelo
6vod6nak.

Van-e kdrdds, hozzitszolils a Litdri Ovodai Nevelds ds Brilcs6dei ell6t6s t6rsul6s 2018.6vi
k<ilts6gvet6sdrol?
Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a Lit6ri Ovodai Nevelds 6s

B<ilcsodei ell6t6s t6rsul6s 2018. 6vi kcilts6gvet6s6vel egyetdrt.
A hlpviselS-testiilet 5 igen szavazattal eg,tetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormf n y zata K6pviseld-testii let6n ek
I 8/20 I 8. (11.22.) LKt. hatrir ozata

Lit6r Krjzsdg Onkorm inyzatdnak kdpviselo-testiilete a Litdri Ovodai
Nevelds 6s Brjlcsodei Ell6t6s T6rsul6sa 2018. 6vi kolts6gvetdsdt
tudom6sul vette, azt j6vithagyja.
K6pvisel5-testtilet felhatalmazza a polgiirmestert a sztiksdges
int6zkeddsek megtdteldre.

Hatiirid6: azonnal
Felelos : Szedkik Attila polgilrmester

Lit6r Kiizs6g dnkormrin yzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s elfo gadrisa

Szedl6k Attila pole6rmester
2018. jamtfu 3l-i k6pvisel6-testtileti til6stinkcln m6r tirgyaltunk I. fordul6ban Litdr Kozsdg
Onkorm6nyzat 2018. dvi k<iltsdgvetds6r6l. Az akkor kiktilddtt el6terjesztdshez kdpest a plusz
javaslatok, 6s pontosit6sok keriiltek bele. A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g thrgyalta.
Felkdrem a bizottsiig elncikdt, hogy ismertesse javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnzi.igyi Gazdas6ei 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g elndke
A bizotts6g megt6rgyalta Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzathnak 2018. 6vi kdltsdgvet6sdt, melyet
elfogadrlsra javasol a kdpviselo-testiilet fele, a rendelettel egyiitt.

Bencze Evajesyzo
Szeretndm jelezni a kdpviselo-testtilet fele, hogy esed6kes viit az orvosi rendelo tisztas6gi
meszeldse, valamint az orvosi rendel<iben elhelyezett defibrill6tor akkumul6tor cserdje, mivel
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elromlott. Kdrem hatttrozatba foglalni, hogy e k6t feladatrafedezetet biztositanak a 2018. 6vi
kciltsdgvet6s keret6n beliil, melyek a kdvetkezo m6dosit6skor bedpit6sre kertilnek a

kdltsdgvetdsbe.

Szedl6k Attila pols6rmester

Van-e k6rdds, hozzitszolis, m6s javaslat? Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal
szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy e kdt tdtel a kdvetkezo m6dosit6skor be6pitdsre keriilj<in a
koltsdgvetdsbe.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormin yzatinak K6pvisel6-testiilet6nek
19 12018. (11.22.) LKt. h atrir ozata

L it6r K6z sd g Onkorm iny zatinak Kdpvi s e I o -te sttilete arr ol hatdr o zott,
hogy az orvosi rendelo tisztas6gi meszeldsdre, valamint a defibrill6tor
kesziildk akkumul6tor6nak cserdjdre fedezetet biztosit a 2018. 6vi
k6ltsdgvetdsdbe, melyek a kovetkez6 kciltsdgvetds m6dosit6sakor
be6pftdsre kertilnek.

Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgrlrmestert a sztiks6ges
intdzkeddsek megtdtel6re.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester

Szedl6k Attila pols6rmester
Kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki Litdr Kozsdg Onkorminyzat 2018. dvi kolts6gvet6sdvel
egyetdrt.
A kipviselS-testiilet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm ilnyzatinak K6pvisel6-testiilet6nek
20 I 20 18. (1.22.) LKt. h at ir ozata

a L it6r Kiizs6g Onkormrin yzat 2018. 6vi kii lts6gvet6s6r6l

Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzatfunakKdpvisel6-testtilete Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzat2O18.
6vi k o lt s 6 gv et 6 s d 16 I az ali.}:br hatdr o zatot ho zza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiaddsai

1.) A kdpviselo-testtilet Liter Krizs6g Onkormiinyzat2018. 6vi k6ltsdgvet6sdt 706 826
ezer F t bevdteli d s kiad6si foo sszegbe n hatir ozza meg.

2.) A bev6teli foosszeg forr6sonkdnti megoszlilsit az l. sziimir mell6klet, a bev6telek
szervezetenkdnti bont6 sifi a 2. sz6mri me I I dkl et tartalmazza.

3.) A kiad6si fodsszeg kiemelt eloirinyzatonk6nti bemutat6s6t a3. szdmi melldklet, a
kiad6sok szervezetenkdnti bont6sat a 4. sz6mri melldklet tartalmazza.
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4.) A k6pvisel6-testiilet Lit6r Kozsdg Onkormdnyzat
kdlts6gvetds6nek kiad6si 6s bevdteli fd6sszegdn beltil:

Miikiid6si kiadrisokat
- szemdlyi jellegri kiad6sokat
- munkaad6kat terhelo j6rul6kokat
- dologi 6s egy6b foly6 jellegu kiad6sokat
- egydb mtik. c. t6mogat6sok iilamhhzt. beltil
- egy6b t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6t6sok)
- mtikoddsi c. egydb t6mogat6s 6llamh6zt. kivtil

Felhalmozisi kiadisokat
- beruh6z6si kiad6sokat
- felfjitisi kiad6sokat

Finanszirozisi kiadisokat
- belfloldi drtdkpapirok kiad6sait
- A.fr.-n beltili megelolegezdsek visszafizet6se
- kdzponti, iriinyit6szervi t6mogat6s

A tartal6kot (6. szim{ mell6klet)

Mffkiid6si bev6teleket
- 6llami t6mogat6st
- intdzmenyi mtikoddsi bevdtelt
- kdzhatalmi bevdteleket

Felhalmozisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi t6m. 6.h.-on beltlr6l
- felhalmoz6si kolcsrin megtdrtil6sdt

Maradviiny ig6nybev6telt
Belfiildi 6rt6kpapirok bev6teleit

706 826 ezer Ft 2018. 6vi

202 125 ezer Ft-ban
25 520 ezer Ft-ban

5 266 ezer Ft-ban
58 219 ezer Ft-ban

102 218 ezer Ft-ban
3 760 ezer Ft-ban
7 142 ezer Ft-ban

270 818 ezer Ft-ban
263 227 ezer Ft-ban

7 597 ezer Ft-ban

142 502 ezer Ft-ban
75 135 ezer Ft-ban
5 419 ezer Ft-ban

61 948 ezer Ft-ban

91 381 ezer Ft-ban

284 041ezer Ft-ban
186 127 ezer Ft-ban

12 214 ezer Ft-ban
85 700 ezer Ft-ban

250 131 ezer Ft-ban
249 936 ezer Ft-ban

795 ezer Ft-ban

97 714 ezer Ft-ban
74 940 ezer Ft-ban

6llapitja meg.

5.) Az <inkormdnyzat felhalmozdsi kiad6sait r6szletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az <inkorm6nyzattartalekait a 6. mell6klet tartalmazza.
7.) Az <inkorm6nyzat kdlts6gvetdsi mdrlegdt kozgazdasitgi tagol6sban a 7lA. es a 7/8.
melldklet tartalmazza.
8.) Az onkorm6nyzat2}lS.dvi ldtszimifi a 8. mell6klettartalmazza
9.) A kdltsdgvetds vdgrehajt6s6nak szabitlyait Litdr K<izs6g Onkormiinyzatdnak
k<iltsd gvet6si rendelete tartalmazza.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rido: folyamatos
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Szedl6k Attila pol g6rmester
K6rem, kdzfeltart6ssal szayazzon, aki egyet6rt Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzat 2018. evi
koltsdgvetdsdt megrillapit6 rendeletdvel.
A hlpviselS-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3 /2018. (11.26.) iinkormfnyzati rendelete

L it6r Kiizs6g O n korm rin y zat 20 18. 6vi kii lts6gvet6s6r6l

(Rendelet szdvege jegyzdkonyv melldkletekdnt csatolva.)

4.) A szem6lyes gondoskodrls kiir6be tartoz6 ellftisok (nappali ell6tfs, 6s hrizi
segits6gnyfjtis) szem6lyi t6rit6si dij616l szrfl6 rendelet
Etdadf: Bencze Eva jegyzri

BenczeEva jegyzo
A h6zi segitsdgnyrijtds alapszolg6ltat6s cinkolts6gei ds int6zmdnyi t6rit6si dijai a szociillis
segitds 6s szemdlyes gondoz6s tevdkenysdg szerinti bont6sban keriilt meg6llapitisra, szoci6lis
segit6s egy gondozitsi ordra jut6 <inkoltseg 2.101.-Ft, int6zm6nyi t6ritdsin dij 1.890.-Ft. A
szemdlyi gondoziisnii egy gondoz6si 6rira jut6 dnkciltsdg 2.107.-Ft, intdzm6nyi tdritdsi dij
150-Ft. Ezeket az <isszegeket javasolja abizottsirg a kdpvisel6-testi.iletnek elfogad6sra.

Szedl6k Attila pols6rmester
A napirendi pontot a Hum6n Ertdkek Bizotts6ga tdrgyalta, felkdrem a bizotts6g elnokdt,
ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Humrin Ert6kek Bizottsig elncike
Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata Hum6n Ertdkek Bizotts6ga nem javasolta elfogad6sra Litdr
K<izs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtlete fel6 a szem6lyes gondoskod6s kor6be tartozo
nappali ell6t6s es hini segitsdgnyrijt6s szem6lyi t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet-tervezetet, nem
javasol tdrit6si dij bevezetdsdt. Javasolta, hogy maradjon drvdnyben a 412017. (III.6.)
cinkorm6nyzati rendelet.

Szedl6k Attila polg6rmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g is t6rgyalta, felkdrem abizottsirg elncikdt, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts Gdbor Akos Pdnziieyi Gazdas6qi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elndke
A p6nziigyi bizotts6g elfogadja a Hum6n Ert6kek bizottsig6nak javaslat6t a kdpviselo-testiilet
fele, nem javasolja a tdrit6si dij bevezetdsdt.

Szedl6k Attila poledrmester

Van-e kdrd6s, hozzitszolils? Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltartilssal szavazzon, aki a hiui
segitsdgnyijt6s alapszolgiltat6s cinkrilts6geivel 6s intezm6nyi t6dtdsi dijaival a szoci6lis
segitds, illetve szemdlyi gondoz6s esetdben egyet6rt?
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.



Lit6r Kiizs6g 6nkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2l/2018. (11.22.) LKt. hatfrozata

Lit6r Kcizsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete megt6rgyalta ds

elfogadta a Balatonalm6di Csal6d-6s Gyermekj6ldti Kozpont ds

Szoci6lis Szolg6lat 6ltal biztositott hizi segitsdgnyfjt6s ell6t6srinak
egy gondozi.si 6ritra jut6 onk<iltsdget, mely szoci6lis segit6s eset6n
2.101Ftl6ra, szem6lyi gondozis eset6n 2.101 Ftl6ra dsszegben keri.ilt
meg6llapit6sra.

A K6pvisel6-testiilet elfogadta tov6bbri a hizi segits6gnyfjt6s
ell6t6s6nak intdzmdnyi tdritdsi dijiit, mely szociiilis segitds esetdn
1.890 Ft/6ra, szemdlyi gondoz6s esetdn 150,- Ft/6ra risszegben kertilt
meg6llapitilsra.

A Kdpviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy dclntdsdrol
drte sitse B alatonalm iidi V6ro s Onkorm 6n y zatitt.

Felel6s: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hatdrid6: azortnal

Szedl6k Attila polg6rmester

K6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy maradjon 6rvdnyben a szem6lyes
gondoskod6s krirdbe tartoz6 ell6t6sok (nappali ell6t6s, es hini segitsdgnyrijt6s) szemdlyi
tdritdsi dij6161 sz6l6 412017 . (IIl.6.) cinkormrinyzati rendelet.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
22 12018. (11.22.) LKt. hatrir ozata

L it6r Ko zs 6 g Onkorm iny zatinak Kdpv i s e I o -te sttilete arr ol hatir ozott,
hogy nem vezet be t6ritdsi dijat, 6s a szem6lyes gondoskod6s kcirdbe
tartozo ell6t6sok (nappali elliitris, es hilzi segitsdgnyrijtiis) szemdlyi
tdritdsi dijfn5l sz6l6 412017. (III.6.) cinkorm6nyzati rendelete tov6bbra
is hat6lyba marad.

Kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiksdges
intdzkeddsek megtdtel6re.

Hatiirid6: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester

9
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5.) Rendez6si Terv mridositrisa
a) ll5l20l7.(VIII.3l.) LKt hatfrozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges
mridositris j 6vrlh a gyr{sa

b) 13412017.(X1.22.) LKt. hatrirozatban foglalt kiemelt beruhizdshoz
kapcso16dri r6szleges mridositis j6vfhagyisa

El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

a) ll5l20l7.(V[I.31.) LKt hatSrozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges
mridositrls j 6vrihagyrisa

Szedl6k Attila pols6rmester

2017. augusztusi iildsen arr6l dontotttink, hogy hogy a telepi.ilds 2014- november elsejdtol
hat6lyban ldvo Telepiildsrendez6si Eszkcizeit rdszlegesen m6dositjuk. A tervez6i munk6t
Ndmeth Ferenc (Planteus Kft.) teleptldsrendezdsi vezetb tervez6 vegezte el.
A partnersdgi egyeztetdst az cinkorm6nyzat a 1012017.(VI.30.) a partneri egyeztet6s
szabtiyairSl sz6l6 Onkorm6nyzati rendeletben foglaltak szerinti biztositotta, a m6dosit6sokhoz
a 31412012.(XI.8.) KormSnyrendelet szerinti az iilamigazgatdsi szervektol az elozetes
ti$ekoztatitst, illetve vdlemdnyeket megkdrte. Az egyeztetdsi folyamat a 2018. janu6r 1O-dn

tartott ziro lakoss6gi forummal lezilrult, amelyet kovetoen a K6pvisel6-testiilet az
112018.(I.10.) LKt. hatirozatixal vdgso szakmai v6lemdnyezdsre k0ldte a dokument6ci6t.
Az iilamr fSepitesz a vdgso szakmai v6lem6ny6ben egyetdrt a Teleptildsrendez6si Eszkciz<ik
r6szleges m6dositiis6val, melyet Kdpvisel6-testtileti hatitrozattal 6s onkormitnyzati rendelet
elfogad6sAval kell j 6v6hagynunk.

A napirendi pontot aPenzigyi bizotts6g is trirgyalta, felk6rem a bizottsig elncikdt, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnzi.ieyi Gazdas6ei ds Telepi.il6sfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A Pdnzi.igyi bizotts6g megtiirgyalta a 71512017.(ylll.3l.) LKt hat6rozatban foglalt tartalom
szerinti rdszleges m6dositris j6v6hagyisa tirgyf napirendi pontot, melynek eloterjesztdsdt,
hatirozatijavaslat6t a rendelet m6dosit6ssal elfogad6sra javasol a kdpviselo-testtilet fele.

Szedl6k Attila pol g6rmester
Van-k6rdds, hozzitszol6s, j avaslat?

Varga Mih6ly kdpviselo
A rendezdsi terv m6dosit6sa trlrgyri napirendi pont a.) pontj6ban a szavazisban nem kfvrlnok
r6szt venni.

S zedlik Attila pol eiirme ster
K6rem, kezfekartirssal szavazzon, aki a teleptil6srendez6si eszk<izdk m6dositils6r6l sz6l6
hatdr ozati j avas lattal e gyetd rt.
A kdpviselS-testiilet I igen szavazattal - I kdpvisel6 nem szavazott - egtetdrt.
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Lit6r Kiizs6g 6nkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
23 / 20 18.(1I.22.) LKt. h atd r ozata

Lit6r kdzsdg Onkorm6nyzati Kdpviselo Testi.ilete az 6pitett kdrnyezet
alakit6s6r6l 6s v6delmdr6l szolo 1997. dvi LXXVIII. tv. 6.$-6nak (1)
bekezd6sdben foglaltak alapjfin 2018.03.30.-i hat6llyal Litdr k<izsdg
telepiildsszerkezeti tervdt a jelen hatitrozat mell6kletdt kepezo m-SZE tervlapon
szerepl6 v6ltozilsok szerint m6dosida.
1. sz. melldklet: Litdr telepiildsszerkezeti terve - m-TSZT-1 (M l: 10000)
tervlap.
2. sz. melldklet: Litdr telepiildsszerkezeti terv mrileir6s kiegdszit6se

A l2ll20l4 (1X.25.) LKt hat6rozat (a tov6bbiakban: Hat6rozat) Liter kozs6g
telepiil6sszerkezeti terv leiris Beltertilet 6s Kiilteriilet leir6s az alirbbival egdsztil
ki, illetve m6dosul:
a) A 4. sz. m6dosit6s a 772 hrsz kertv6rosias tertiletfelhaszniiisa zcildteriiletire

m6dosul, mig a 668112 rit tertiletfelhasznill6s kertv6rosias lak6teriiletre, mig
a 668/14, 175 lvsz-ek kertv6rosias lak6tertiletre v6ltoznak a zoldtertileti
te rtil etfe lhas z n6l 6s 16 I .

b) A 2. sz. m6dosit6s a 03316 teriiletdnek bovitdsdvel a b6nyateriilet a val6s
hatiraira boviil, az erdopotl6sa pedig a 04616 hrsz-ri 6ltal6nos mezogazdasdgi
tertiletfelhaszniiliisri teriilet erdo tertiletfelhaszn6l6srira m6dosit6s6val
tort6nik.

Hat6rid6: azonnal
Felelos: Szedl6kAttilapolgdrmester

Szedl6k Attila polg6rmester

Kdrem, kdzfeltart6ssal szayazzot, aki a Liter Kozsdg Helyi Epit6si Szabiiyzatirol ds

Szabtiyozitsi Terv6r6l sz6l5 1012014.(X.2.) <inkorm6nyzati rendelet m6dosit6siival egyet6rt.
A kdpviseki-testillet 4 igen szavazattal - I kdpviselS nem szavazott - egtetdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
412018.(I1.28.) iinkormrinyzati rendelete

Lit6r Kiizs6g Helyi Epit6si Szabillyzatir6l 6s Szabillyozrisi Terv6r6l sz6l6
l0 12014.(X.2.) iinkorm finyzati rendelet m6dositrisrirrf l

( Re nde I e t s zov e ge j e gyz ci kO nyv me I I d kl e t e kd nt c s a t o lv a. )
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b.) l34l2Ul7.(X1.22.) LKt. hatfrozatban foglalt kiemelt beruhrlzfshoz kapcsokid6
r6szleges m6dositf s jrivihagyrisa

Szedl6k Attila pol g6rmester
A napirendi pont b.) pontj6t is t6rgyalta a penzigyi bizotts6g, felkdrem abizottsitg elncikdt,
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnzteyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e eln6ke
A Pdnztgyi bizotts6g megt6rgyalta a 13412017.(XI.22.) LKt. hatdrozatban foglalt kiemelt
beruhdz6shoz kapcsol6d6 rdszleges m6dositis j6v6hagy6sa trirgyri napirendi pontot, melynek
hatirozatijavaslat6t a rendelet m6dosit6ssal elfogad6sra javasol a k6pviselo-testtilet fele.

Szedl6k Attila pol g6rmester
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltartissal szavazzon, aki
a teleptildsrendezdsi eszk<izcik m6dosit6s6r6l sz6l6 hatitrozatijavaslattal egyet6rt.
A kdpviseki-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormfn yzataK6pvisel6-testiilet6nek
2 4 I 20 18. (1I.22.) LKt. h at6,r ozata

Lit6r Kozs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete az epitett krirnyezet alakit6s6r6l 6s

vddelm6r6l sz6l6 1997.6vi LXXVIII. tv.6.$-6nak (l) bekezddsdben foglaltak alapjdn2018.
03.01.-i hatrillyal Litdr kozsdg teleptildsszerkezeti terv6t a jelen hatirozat mell6klet6t kepezo
m-SZF- tervlapon szerepl6 v6ltoz6sok szerint m6dositja.

1 . sz. melldklet: Litdr teleptildsszerkezeti terve - m-TSZT- I (M 1 : 10 000) tervlap.

2. sz. mell6klet: Litdr telepiildsszerkezeti terv mrileirris kiegdszitdse
A 12112014 (IX.25.) LKt hatirozat (a tov6bbiakban: Hatfurozat) Litdr krizsdg
teleptildsszerkezeti terv leiriis Beltertlet 6s Kiilteriilet leir6s az all,bbival egdsziil ki, illetve
m6dosul:

a) Az 7.a. sz. m6dositas 1406-1415 hrsz-ek egy rdsze, az 1416-7427 hrsz-ek, az
1425|'rsz egy r€,sze, az 7431-1437 hrsz-ek, cisszesen kcizel 10 ha nagys6gban
Ma, azaz iiltal6nos mezogazdasigi teriiletfelhasznilisr6l Gip, azaz Ipari
teriiklet-egy6b ipartertilet tertiletfelhaszn6l6sra m6dosul.

b) Az 1.b. sz. m6dosit6s 1406-1414 hrsz-ek egy r€,sze, cisszesen kdzel 0,57 ha
nagys6gban M6, azaz 6ltaliinos meziSgazdas6gi tertiletfelhaszn6l6srol Ev azaz
vddelmi erd6 teriiletfelhaszn6l6sra m6dosul.

c) Az l. c. sz. m6dositis l402ll-1405 hrsz-ek egy rd,sze, az l4l5 hrsz egy rdsze,
az 1422-1424 }rsz-ek, az 1425 hrsz egy rdsze ds az 1428-1430 hrsz-ek,
osszesen kcizel 4,76 ha nagys6gban Gksz, azaz gazdasdgr-kereskedelmi-
szolg6ltat6 teriiletfelhaszniil6sr6l Gip, azaz ipar teriilet-egydb ipartertilet
teri.il etfe lha szn6l6sr a m 6 do sul.

d) Az l.ep. sz. m6dosit6s 071 hrsz, cisszesen k<izel 5,63 ha nagys6gban M6, azaz
6ltal6nos mezogazdasdgi teriiletfelhaszn6l6sr6l Ev azaz vddelmi erd6
teri.iletfelhaszn6lisra m6dosul.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Szedl6k Attilapolg6rmester
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Szedl6k Attila pol g6rmester
Kdrem, kdzfeltartrlssal szayazzon, aki a Litdr Kdzsdg Helyi Epitdsi Szabiiyzatrir6l 6s
Szabiiyozitsi Terv6rol szolo 10/2014.(X.2.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6srlval egyet6rt.
A kdpviselS-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/201 8.(II.28.) iinkorminyzati rendelete

Lit6r Ktizs6g Helyi Epit6si Szabiiyzatfr6l 6s Szabiiyozitsi Terv6r6l sz6ki
l0 12014.(X.2.) iinkorm fnyzati rendelet m6dositf s6r6l
(Re ndel e t s z 6ve ge j e gyzdkO nyv me I I d kl e te kd nt c s at olv a. )

6.) E gyiittmiikii d6si me gillapodis TLC Kft-vel
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedllk Attila pol e6rmester
Ezen napirendi pontban k6t dologr6l kell hat6roznunk. Az egyik egy megillapod6s az
cinkorm6nyzati koziti ingatlanok (hrsz.l4l5 hrsz: 1425) eladfs6r6l, a m6sik egy beruhilz6si
szerzodes.
A Termelds-Logistic Centrum Kft.--nek Litdr telepi.iles kozigazgat6si teriiletdn egy rij, ipari
gyiirt6ssal h6rom mtiszakos munkarendben foglalkozo izemcsarnok beruh6z6sa jelenleg
folyamatban van. A vev6 6s tulajdonos kciz<itt ldtrej<ivo meg6llapod6st a TLC Kft megkiildte.
Ez a megftllapod6s tartalmazza a megv6s6rl6sra, a vetelim4 valamint az id6beli hatiiyra
vonatkoz6 felt6teleket.
Kiemelt <inkorm6nyzati beruhitzds megval6sit6s6hoz kapcsol6d6an az drintett teriileten l6v6
l4l5 6s 1425 helyrajzi szirmu <inkorm6nyzati tulajdonban ldv6 ,,kivett kdzilt" mrivel6si 69li
ingatlanok mtivel6si itgitt ,,kozforgalom el6l el nem zdrt mag6nft" mtiveldsi 6gra m6dositja.
A kiemelt beruh6z6s megval6sititsithoz kapcsol6d6an az erintett tertileten ldvo mezogazdasdgi
zirtkerti ingatlanok mrivel6s al6l kivont gazdasdgi teriiletekkd kertilnek m6dosit6sra, eziital
az l4l5 es 1425 helyrajzi szimri mezogazdas6gi teriiletek megkozeliteset szolgril6 utak
funkci6jukat veszftik.
T<ibb t6rgyal6s tcirtdnt a mag6ntulajdonosokkal a beruh6zis rdszleteir6l, ahol kialakitottak egy
vetelirat. Onkorm6nyzatunk is ugyan azon a vdtel6ron tudja 6rtdkesiteni ezen vagyon elemeit,
igy javaslom ezt a nett6 1800 Ft/m2 itrat. Az onkorm6nyzat az ingatlanokra vonatkoz6an
foldrdszteltek esetdben 6fa koteles tev6kenys6gre van bejelentve, szeretndnk a befizetendo ifa
drt6ke nem terhelnd a telepiildsiinket.
Tehrit az cinkorm6nyzat az l4l5 hrsz-ri rit sziiksdg szerint megoszt6sra keri.il azertmert a fenti
teriiletekndl elorel6that6lag ndgy helyrajzi szitmi teri.ilet megv6s6rliisa mdg akadiiyoztatott.
Addig mfg beruh6z6 ezeket nem v6s6rolja meg, biztositani kell a bejririst.
A magiintulajdonokb6l t6rt6n6 teriiletek megv6s6rl6siit kcivetoen a beruhiizo kezdemenyezi a
tertilet cisszevon6s6t akkor az utak teri.iletbe vonisa is megt<irtdnik. A ft)ldtertiletekre
vonatkoz6 piaci 6rn6l j6val magasabb, de termdszetesen az efiekesit6s elott ingatlantigyi
szak6rt6i vdlemdnyt kell kikdrni. Valamint az adisvdteli szerzbdds al6ir6sa elott a Nemzeti
Vagyonr6l sz6l6 t<irvdny 6rtelm6ben ki kell k6rni a Magyar Allamr6l az elovitsitrlisi
sz6nd6k6r6l val6 lemond6st.
A napirendi pontot tirgyalta a penzigyi bizotts6g, felkdrem a bizottsitg elncikdt, ismertesse
javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos P6nztieyi Gazdasiiei 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g elnoke
A pdnziigyi bizotts6g tirgyalta az egyiittmtikdd6si meg6llapod6st melyet elfogad6sra javasol a
kdpvisel6-testtilet fele.

Szedl6k Attila pole6rmester
Van-e k6rd6s, hozzitszolits? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltartissal szavazzon, aki a TLC
Kft 6ltal megktildott meg6llapodissal egyetdrt.
A kdpvisel6-testillet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6 n kormrin yzata K6pvisel6-testiilet6n ek
2 5 I 20 18. (11.22.) LKt. h atir ozat a

Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete elfogadja a
Termel6s-Logistic Centrum Kft - mint potenci6lis vev6 - valamint az
dnkormSnyzat kozdtt l6trejov6 meg6llapod6st, melyben az I 800 Ft +
Afa/ m2 kertil me gh atir oz6sr a.

Az utak tertiletdnek pontos nagysitgitt az l4l5 hrsz-ri rit megosztiisdt
ktivetoen tudjuk meg6llapitani, az 1425 lusz-ri rit teljes egdsz6ben
5 265 m2 tertilettel kertil elad6sra.
V6llaljuk, hogy a szerzodest a TLC Kft 6ltal elkdszitett tertilet
o s szevon6sra vonatkoz6 v6ltozris i v inr aj z alapj 6n fo gj uk me gkritni.
Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgrirmestert a sztks6ges
intdzkeddsek megtdtel6re.

Hatilrid6: azonrtal
Felelos: Szedl6k Attila polgrirmester

Szedl6k Attila pol g6rmester
A Beruh6zini szerzod6s tervezetbe belefoglalta a TLC Kft, hogy mind a Beruhizo, mind
pedig Litdr Kdzsdg Onkormdnyzata reszdre hosszrit6vti fejlesztdsi lehetosdgeket biztositanak.
A Beruh6z6 ktilcincisen fontos gazdashgr drdeke, hogy a beruhdzits megkezddse elott
bizonyoss6got szerezzen a beruhilzis helyszindnek hosszrit6vri fenntarthat6silgir6l, mely
mag6ban foglalja a helyi ad6terhekkel kapcsolatos rendelkezdsek megismerdsdt is.
Tartalmazza az epitm6nyad6, telekad6, a saj6tos dpitmdnyfajt6k valamint a helyi iparizes
ad6kra vonatkoz6 javaslatokat. Tribbszori egyezteto tirgyal6st folytattunk a TLC Kft -vel
mely alapjdn a befektetotol 2018. januir 24-en kaptunk egy t6jdkoztatist, hogy a Lit6ri
telephelyen egyes titemben 2020-ra 6ptlne egy 24 000 m2-es iizemcsarnok, majd a
kdsobbiekben szintdn egy 24 000 m2-es iizemcsarnok, melyet 2027-retewezne.
2024-ig megkaptuk a tervezett frbevdteli sz6mitiisaikat.
A jelenlegi egytttmtikciddsi megrillapod6s elso tervezetdt februer 2l-en ktildt6k meg, melyet
az <jnkormdnyzat tigyvddjdvel, Jegyzo asszonnyal egyeztettem ds jelenleg a kdpviselok elott
mir a m6dositott javaslatokkal kenilt kioszt6sra.
TLC Kft javaslata 1.2.2 pontban az dpitmdnyad6 2025- december 31. napj6ig viitozatlan
marad. Ezt kcivetoen az 6pitmdnyad6 m6rt6ke 6vente legfeljebb egyszer a KSH 6ltal
meghat6rozott fogyaszt6i 6rindex cisszegdvel, legfeljebb azonban evr2,5 %o-kal nrivelhet6.
A mi javaslatunk az 1.2.2-es pontban, hogy a beruhiiz6ssal 6rintett valamennyi dpiilet
haszniiatbavdteli engeddlydnek jogerore emelkeddsdt kovet6 dvben mdg jelen szerziSdes
megkdtdsekori m6rt6kkel viiltozatlan marad.
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Ezt kdvet6en az 6pitm6nyad6 mdrtdke dvente legfeljebb egyszer feliilvizsg6latra keriil 6s a
KSH rlltal meghatdrozott fogyaszt6i 6rindex <isszeg6vel, legfeljebb azonban evi 2,5 oh-kal

novelhet6 2026-ig.
Kieg6szftendnk a szerzod€,st 1.6-os ponttal, arr6l, hogy a Beruhdz6 v6llalja, hogy jelen
szerz6ddsben felsorolt ad6kedvezmdnyek v6llal6s6ra is tekintettel a beruhdzis
megval6sit6s6t6l sziimitott legal6bb l5 dven kereszti.il Lit6r Kcizsegkozigazgat6si teriilet6n
tartja fenn a sz6khelydt, toviibbd, amennyiben a termelds b6vit6se mellett hoz dontdst, azt
Litdr Kozseg kozigazgat6si teriiletdn viilalja. Ezen rendelkezdsek megs6rtdse eset6n Lit6r
Kcizs6g 0nkorm6nyzatais mentesiil jelenszerzoddsben v6llalt kcitelezetts6gektol.
Mdg egy fontos pont kertlt bele a beruh6ziisi szerzodes tervezet 2.4 pontjitba. Amennyiben a

Beruhiiz6n6l a helyi ipaniz6si ad6 alapja szdkhelyen 4 milliird forint al6 cs<jkken, abban az
esetben Litdr Krizs6g Onkormdnyzata mentestil a jelen szerzoddsben vfllalt kdtelezetts6gek
al6l.
Tovribbi javaslatunk, a2.l pontban, amennyiben Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatinak k6pviselo -
testi.ilete a jelen Szerz6ddsben foglaltakkal ellentdtes rendeleteket alkot, amelyek aBeruhhz6
fital frzetend6 helyi ad6k dsszeget a jelen Szerz6d6sben foglaltakhoz kdpest magasabb
dsszegben 6llapida meg, Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzata kciteles a Beruhlzo rcszere a jelen
Szerz6d6sben meg6llapitott maxim6lis ad6terhek 6s a Lit6r K<izs6g k6pviselotesti.ilete 6ltal
elfogadott, a jelen Szerz6d6ssel <isszhangban nem 6116 helyiad6-terhek ktilcinbozete 100%o-

6nak megfelelo kcitbdrt frzetni.
En felhatalmaziist k6rek k6pvisel6 tiirsaimt6l, hogy a beruh6zrisi szerzodes aliirisra
keriilhessen amennyiben ezek a javaslatok ezzel a tartalommal maradnak a szerzoddsbe, vagy
az <inkormdnyzatot pozitfvan befoly6sol6 tartalommal sikeriil megegyezni. Amennyiben az
rinkorm6nyzatot erinto negativ viitozits 6llna be ezen beruhinisi szerz6ddsben abban az
e setben a k6pvi se lo -te sttilet ujr a tir gy alja.
A napirendi pontot titrgyalta a penzigyi bizotts6g, felk6rem a bizottsitg elnok6t, ismertesse
javaslatukat.

Lukiits G6bor Akos Pdnztigyi Gazdas6ei ds Teleptildsfejleszt6si Bizottsig elndke
A pdnzngyi bizotts6g titrgyalta aberuhindsi szerz6dds tervezetet, melyet elfogad6sra javasol a
kdpvisel6-testiilet fele.

Szedl6k Attila pol grirmester
Van-e k6rdds, hozzitszolits? Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltartdssal szavazzon, aki a TLC
Kft 6ltal megkiild<itt beruhdzitsi szerzodds tervezettel egyet6rt azzal, hogy a beruhiiz6si
szerz6d6s alilirhsra kertilhet amennyiben ezek a javaslatok ezzel a tartalommal maradnak a
szerzoddsbe, vagy az onkormitnyzatotpozitivan befoly6sol6 tartalommal sikeriil megegyezni.
Amennyiben az onkorm6nyzatot 6rint6 negativ viitozits 6llna be ezen beruh6z6si
szerzod6sben abban az esetben a kdpvisel6-testtilet ujratirgyalja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szqvazattal eg,tetdrt.

Lit6r Kiizs6g dnkorm Snyzata K6pviset6-testiilet6nek
2 6 I 2018.(11.22.) L Kt. h atri r ozata

Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete elfogadja a
Termelds-Logistic Centrum Kft 6ltal megki.ildott beruh6z6si szerzodes
tervezetet azzal, hogy a beruhriz6si szerzodds aliirisra keriilhet
amennyiben a javaslatok ezzel a tartalommal maradnak a szerz6desbe,
vagy az <inkorm6nyzatot pozitivan befoly6sol6 tartalommal sikeriil
megegyezni. Amennyiben az rinkorm6nyzatot 6rint6 negativ viitozits



7.) Vegyes iigyek
T rij 6kozta tri m tiv el 6 d 6s sz e rv ez6 i p itly 6zatr 6l

Bencze Evajeeyzo
Tiillkoztatom a k6pviselo - testtiletet, hogy Lit6r Kdzsdg Onkorm funyzata pitlylzatot hirdeteff
mtivelSd6sszervezo munkakrir bet<ilt6sdre. A jogviszony id6tartama hat6rozatlanidejti.
A piiydzat benyrijtrlsrinak hat6rideje 2018. februrlr 20. napja volt. A meghirdetett 6ll6sra ndgy
pitlydzat erkezett, akik a kiirt feltdteleknek megfelelnet. Otet hamarosan behivjuk egy
szem6lyes elbesz6lgetdsre, ds a megfelelo jelentkezot nevezzik ki mrivel6d6sszervezonek.

Szedliik Attila pols6rmester
Van-e k6rdds, hozzitsz6l6s?

K6rd6s, hozzirszolirs nem hangzott el, a kdpviselo-testiilet atdjekoztat6st tudom6sul vette.

Szedl6k Attila polg6rmester a nyilv6nos kdpviselo-testtileti i.ildst 20.05 6rakor lezirta.

t6

6llna be ezen beruhizitsi szerz6d6sben
te sttilet ujr a tir gy a\ a.

Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a

int6zkeddsek megtdteldre.

Hat6rido: azowral
Felel6s : Szedl6k Attila polg6rmester

Szedkik Attila
polgdrmester

Jegyz6konyv hitelesit6k:

abban az esetben a kdpvisel6-

polg6rmestert a sziiksdges

Aur-.+'
Bencze Eva

jegyz6t

[i cenriAxo'



JELENT-,nrr iv
Kdsziilt: Litdr Kozsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 2018. februfr 22-6n

(csiitcirt6k) tartott nyilvrinos tilds6n megj e lentekro l.
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Jelen vannak:

Szedl6k Attila

Kondics Istv6n

Auerbach J6nos

B6di J6nos

Heffler G6bornd

Luk6ts G6bor Akos

Varga Mih6ly

Bencze Eva

Kov6cs Zstzsa

Feitscher Tam6s

Jelen vonnsk tovtibbti:

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pvise16

k6pvise16

k6pvise16

kdpvise16

k6pvisel6

jegyzi|

ig.foea

pti vezet6

6s**o..*-
&U*..,4twrq.

/_
. .. . . Sle-o'.tx**. .


