
LITER KOZSEG
Polgfrmeste16t6l

Mncnivo

Liter Kdzsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete 2019. mircius 2l-En

(csiitiirtiikiin) 17:30 6rrlt6l rendkiviili Kdpvisel6-testtileti til6st tart, melyre

tisztelettel meghivom.

Ul6s hetve: Lit6r Kiizs6ghiza Tanicsterme
(8 196 Liter,Ahos u. 37.)

Napirendi iavaslat:

1. Ui bdtcsdde dpiitet dpitdsdre TOP-I.4.1-16-VE1-2017-00018 vonatkozd
Vtil lul ko zds i szer zddds md do s {tds a
Elciadd : Szedldk Attila polgdrmester

2. Uj vdddndi tandcsodd dpiitet dpttdsdre vonstkozd Vritlatkoztisi szerzddds
mddosftdsa
Elciad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Lit6r, 2019. mircius 20.

*; #__
' Szedlirk Attila

Litdr Kdzsdg Polgdrmesterd



JELENLETI IV

Kdsziilt: Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzataKdpvisel6-testtiletdnek 2019. mircius 2l-6n(csiitort<ik)
17.30 6rakor tartott nyilvinos rendkiviili til6s6n megielentekr6l.

Jelen vannak:

Szedl6k Attila

Kondics Istviin

Auerbach J6nos

B6di J6nos

Heffler G6bornd

Luk6ts G6bor Akos

Varga Mih6ly

Bencze Eva

Silrdi J6nosn6

Jelen vannak tovtibbti :

polg6rmester

alpolgiirmester

k6pvisel5

kdpviselo

k6pvisel6

kdpvisel6

k6pviselo

jegyzo

jegyz6krinywezetiS

I
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JEGY26KONYV

K6sziitt: Lit6r K<izs6g Onkormrinyzata K6pvisel6+estiilet6nek 2019. mdrcius 2l-6n 17.30
6rai kezdettel megtartott rendkiviili nyilvrinos iil6s6r6l.

Az tl6s helye: Kdzsdghiiza tanricsterem

Jelen vannak: Szedkik Attila polgiirmester,
Auerbach Jiinos k6pvisel<i,
B6di J6nos kdpvisel<i
Heffler G6bom6 kdpvisel6
Luk6ts GAbor Akos kdpvisel<i
Varga Mih5ly kdpvisel<i.

Bencze Eva jegyzl
Srirdi Jrinosnd ig.vez.fiitan.

Szedl6k Attila polq6Lrmester

Tisztelettel k6szdnt6m a kdpvisel<i-testiilet tagiait. Megrillapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hatiirozatk6pes, a megvrilasztott 7 k6pvisel6b6l 6 f6 megjelent. Egy f6, Kondics Istvrln
alpolgiirmester [r igazoltan van tivol.
A jegyzdkdnyv vezet6s6re Srirdi Jrinosn6 kdaisztviset6t, a jegyz6kdnyv hitelesitdsdre Luk6ts
Gribor Akos 6s Heffler Giibom6 k6pvisel<i - tii.rsaimat kdrem fel.
Trijdkoztatom On6ket, hogy a kiktilddtt meghiv6ban szerepl<i napirendi pontokat szeretn6m
kieg6sziteni. Kdm6m felvenni a Rendelet alkotasa a Litdri Kdzds Onkormrinyzati Hivatalnril
foglalkoztatott kdzszolgiilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetmdny alapjri.r6l targyti napirendi
pontot.

Megk6rdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan
van-e valakinek llszzaqrlol sa (szxsv6tele, javaslata?

Amennyiben nincs, k6rem a kdpvisel<i-testiiletet kdzfeltartiis sal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyetert.

NAPIRENDIJAVASLAT

l.tj bolcs6de 6piilet 6pit6s6re ToP-1.4.1-16-vEl-2012-00018 vonatkoz6 vdllalkozrisi
szerz6d6s m6dositrlsa
Eldadd : Szedldk Attila polgirmester

2. 01 v6d6n6i tanicsad6 6piilet 6pit6s6re vonatkoz6 vfllalkozisi szez6d6s m6dosit6sa
Elfladd : Szedldk A ft ilo polgdrme ste r

3. Rendelet alkotdsa a Lit6ri Kdzds Onkorm6nyzati Hivatalndl foglalkoztatott
kdzszolgdlati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6ny alapjri16l
El6ad6: Bencze Eva jegzd

A lcepvisel6+estiilet 6 igen szavazattql egteftrt.



Napirendt{rgval{sa

1.0j biitcsdde 6piilet 6pit6s6re TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00018 vonatkoz6 Villalkozfsi
szerz6d6s m6dositdsa
El6ad6 : Sze dldk Attila pol gdrme ster
(Irdsos eldterjesztds a jeg,z6knnyv melldHetdt kdpezi.)

Szedl6k Attila polsdrmester:
Egyszerre szeretn6m ismertetni mindk6t napirendi pontra vonatkoz6 el6terjeszt6sem.
Mindannyian tudjuk, hogy ez az utols6 id6pont, amikor lehet6s6g nyilik mindkdt esetben a
szerz6d6sm6dosit6sra. Alapvet6en a decemberi Kdpvisel6-testiileti iil6siink6n m6r v6gig
besz6ltiik mindkdt beruhrizisunkat. A decemberi iil6sen r6szt vett Budai M6rton
projektvezet<i, 6s Freund Tamas mriszaki ellen6r. Akkor tfll5koztattun Kdpvisel6-tarsaimat,
hogy a kivitelez6st vdgz6 Stylus Zrt mindk6t beruhrizris tekintet6ben a lervezell nyil6szrir6k
miiszaki kivrlltrls6t jelentette be fel6nk, mint megrendel6 fel6. Miutin az Aliplast tipusri fem
nyil6szrir6k forgalmaz6ja lenyilatkozt4 hogy 2019.03.15-ig tudja vrillalni a nyiliszrir6k
legy6rt6s6t, 6s mdg ea k<ivetik a be6pitdsi, beszereldsi, valamint egy6b munkik, melyek
szintdn tov6bbi id6t vesmek ig6nybe, igy az eredeti hatiLrid6 nem tarthat6. A mriszaki vezet6i
nyilatkozata szerint ehhez a munkrihoz a bdlcs<ide tekintet6ben tov6bbi 62 nap sziiks6ges,
azaz igy a v6llalkoz6 2019.05 .22-igkdteles a szerz6dds teljesit6sdre
Megk6rdezem, van -e k6rd6s, hozzirszolfls a napirendi pontra vonatkoz6lag?

Auerbach JriLnos k6pvisel6 :

Nagy 6r6mmel tdltdtt volna el, ha a mai napon polgrlrmester ur arr6l ti$'koztat benniinket,
hogy a benthia s elkdsziilt, miir csak a nyikiszrir6k be6pit6se hi6nyzik. A mai napon jiirtam
arra, de sajn6latos m6don azt l6tom, hogy m6g nagy a hiiinyossilg.

B6di Jrlnos k6ovisel6:
Decemberben megtrirgyaltuk a nyil6szir6k kdrd6s6t. F61 6ve mondom, hogy a hatririd6
bev6llalhatatlan. M6gis, a kivitelezo bevitllalta. Ezek utiin nagyon szomoni vagyok, hogy nem
sikeri.il t a beruhi2rist be lejezni.

Szedkik Attila poleiirmester:

Nem vagyok szakember, de azt tudom, hogy vannak munkdlatok, amelyeket sajnos addig nem
lehet elv6gezni, mig a nyil szitr6k nem kertilnek be6pit6sre. Itt kivrinom elmondani, hogy
mrircius 18-ig a kiils6 nyiliszrir6k beszerel6se is megt6rt6nt. Inditvrinyozom, hogy k6pvise16-
tiirsaimmal kdzdsen tartsunk egy bejarast a beruhrizas tertilet6n m6rcius 27-6n, 16.00 6rai
kezdettel.

Lukrits Gdbor Akos k6pviselo:
Mindannyian tiszt6ban vagyunk vele, hogy az ut6bbi id6szakban egyre nehezebb a hatarid6k
betartasa. Egyre tdbb g tl6 tdnyezii akad, ami megneheziti a kivitelez6k 6let6t. Neh6z
munkaer6t talilni, az iirak folyamatosan emelkednek, neh6z a beszerz6s, ez mind-mind gritl6
tlnyezo, ami megndvelheti a hat6rid6t.

Szedliik Attila pols6rmester:

Megk6rdezem, van -e tov6bbi kdrdds, hozzitsz6l:is a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Mivel toviibbi kdrd6s, hozzitsz6liis nincs, ezert kdrem On<iket, k6zfeltartrissal jelezze, aki
egyet6rt az Uj bOlcs6de 6piilet 6pit6s6re vonatkoz6 Vrillalkozrbi szerzodds m6dositiis6val,
k6zfeltart6ssal jelezze.

A kdpvisel6-testalet 5 igen, egt tart6zkodassal szavaz.



Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
30 D0l9.(lll.2l.) LKt hatr{ rozata

Lit6r K6zs6g Onkormrinyza&inak K6pvisel6-testiilete fgy dOnt, hogy az ,,Uj
b6lcs6de 6piilet 6pit6se" tiirgyban a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00018 azonosit6
szdmf projekt megval6sit6siihoz kapcsol6d6an lefolyatott kd,zbeszerz6si
eljrirasban a Stylus Epito ds Uzemeltet<i Zartk<iriien Mrikddd R6szv6nytiirsas6g
(1056 Budapest, Belgnid rakpart 2.) virllalkozoval 2018.09.04. napjrin megk6t6tt
Vrillalkoz6si szerz6d6st 2019.03.21-i hatrillyal m6dositja a hatlrozat mell6klet6t
k6pez6 ,,V6llalkoz6si szerz5d6st modosit6 okirat" elnevez6sri okirat szerinti
tartalommal.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Szedlik Attila polgrirme ster

Z. 01 vOaOndi tandcsad6 6piitet 6pit6s6re vonatkoz6 Vrlltalkoz{si szetz6d6s m6dosit6sa
Eldadd : Sze dldk Attila pol girme st er

Szedliik Attila polgiirmester:
Az els6 napirendi pontniil miir elmondtam, mi6rt v6lt sziiksdgess6 a vitllalkoz6i szerzi5d6s
m6dosit6sa. A vdd<in6i tan6csad66piilet vonatkoz6siiban a nyillszrir6k legyirtisitt k6vet6en a
be6pitdsi, beszereldsi, valamint egy6b munkak a leszlllitAs utrln szintdn tov6bbi id6t vesznek
ig6nybe. Az eredeti hatririd6n beli,l, azaz 2019.03.21. napjriig a nyililszrir6kat a v6llalkoz6
nem tudta volna be6piteni. A miiszaki vezet6i nyilatko zattal alitimasztva ehhez a munkilkhoz
tovrlbbi 40 nap sztiks6ges, azaz igy 2019.04.30-ig kdteles a vrillalkoz6 a szerzldes
teljesitds6re.
Megkdrdezem, van -e k6rd6s, hozz4szolis a napirendi pontra vonatkoz6lag?

Miutrin. k6rdds, hozzitsz6lis nincs, ezdrt kdrem Onciket, k6zfeltartrissal je lezze, aki egyeteri u,
Uj v6d6n6i taniicsad6 dpiilet 6pit6s6re vonatkoz6 V6llalkozSsi szerz6d6s m6dositr{s6rial.

A kdpvisel6+est' let 5 igen, egt tart1zkoddssal ddnt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
31 12019.(lll.2l.) LKt hatdrozata

Litdr Krizsdg Onkormiinyzatiinak Kdpvisel6-testiilete fgy ddnt, hogy az ,,Ujvdd6noi talacsado dpiiret dpit6se" trirgyban lefolytatott t olueszerresifqa.is6an
a Stylus Epit6 6s Uzemeltet6 Zirtkijrtien Mtk6d6 Rdszv6nytdrsas6g (1056
B.dapest, Belgr6d rakpart 2.) vrillalkoz6val 201g.09.04. ,ap.i,i, migt<titOtt
v6llalkozisi szerz6d6st 2019.03.21-i hatrillyal m6dosida a hatirizat meli"dklet6t
k6pez6 ,,vrillalkozrisi szerz6d6st m6dosit6 okirat" einevez6sii okirat szerinti
tartalommal.

Hatiiridri: azonnal
Felel<is: Szedliik Attila polgifu:mester



3. Rendelet alkotrisa a Lit6ri Kiiziis dnkorminyzati Hivatalnil foglalkoztatott
kiizszolgr{lati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6ny alapj6rtil
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

Bencze Eva jegvzo:
A K6pvisel6-testiilet decernber h6napban hatri,rozatban ddntdtt a ktiztiszFisel6i

illetm6nyalapr6l . A hatirozat szeit az illetm6nyalap 43.000, -Ft-ban lett megrillapitva.

Id6kdzben a Hivatal pilyinalol nyijtott be kiegyenlit6 b6rrendez6si alap tiirnogatiisira, mely

p lyiaar pozitiv elbir6l6sban r6szesiilt. Ennek megfelel6en a Lit6ri K6zds Onkormilnyzati

Hivatalnii{ dolgoz6 k6zszolgiilati tiszwisel6knek 2019. 6vben az illetrnenyalapja 46.380, -Ft.

Az€rt kellet a mai napra behozni a rendelett er. ezetet, mert a Magyar Allamkincstar r6szere a

napokban meg kell kiildeni a rendeletet ahhoz, hogy a Hivatal dolgoz6i mlr az ij
illetm6nyalap szerint kapj6k meg a fizet6siiket dprilis h6napban.

Szedliik Attila nol e6rrnester:
Megk6rdezern, van -e k6rd6s, hozzitsz6lAs a napirendi pontra vonatkoz6an?

Miutiln k6rd6s, hozz sz6lits nincs, ez6rt kerern On6ket, k6zfeltartassal jelezze, aki egyetert
rendelet alkotrisiival a Literi Kiiz6s Onkormrlnyzati Hivatalndl foglalkoztatou kdzszolgilati
tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6ny alapj616l.

A Mpviseli-test let 6 igen szavazattal eg)etirL

Lit6r K6zs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3l2}lg. (111.22.) tinkorminyzati rendelete a Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati

Hivatalnrll foglalkoztatott kiizszolgilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6ny alapjir6l

(A rendelet a Jegzdknnyv mell1kletit Mpezi)

A k6pvisel6-testiilet tdbb napirendi pontot nem lixgyall, a polg{rmester a nyilvinos iilest
18.15 6rakor lez6rta.

.-----<---/ z

Szedlik Attila
polg6rmester

Jegyz6kdnyv hitelesit6k:

trr--ts-
Bencze Eva

jegyzo

-?-.-.--Luk6ts G6bor Akos
kdpvisel<i

*tt," 4U,
Heffler G6bom6

k6pvisel<i
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Lit6r Kiizs6g dnkorm funyzat K6pvisel6-testtilet6nek
.....12019. (III........) iinkorminyzati rendelete

a Lit6ri Kiiziis 6nkorminyzati Hivatalnril foglalkoztatott
ktizszolgrilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6ny alapjfr6l

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete Magyarorsz6g 2018. 6vi k<izponti
kdltsdgvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. torvdny 60.$ (6) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n,
az Alapt<irveny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban meghat6rozott feladatk<jr6ben elj6rva a
krivetkez6ket rendeli el:

l. $ A Lit6ri K<jzos Onkorm6nyzatiHivatal kcizszolg6lati tiszwiseloinek illetmdnyal apjat2019.
6vben 46.380.- Ft-ban 6llapitja meg.

2. $ (1) Ez a rendelet a kihirdetdsdt kcivet6 napon l6p hat6lyba, 6s 2019. december 31. napj6n
hatiiyirt vesziti.

(2) Jelen rendeletben foglalt rendelkezdseket 2019. januiir 01. napjrit6l kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hat6lyba ldp6s6vel Litdr K<izs6g Onkorminyzatinak a Lit6ri Krizos
Onkormiinyzati Hivatalnirl foglalkoztatott kcizszolg6lati tisztvisel6k 2}lg. 6vi illetmdny
alapjir6l sz6l6 2112018. (XI.30.) szitmu rinkorm6nyzati rendelete hatilyitt veszti.

Szedklk Attila
polg6rmester

Bencze Eva
jegyzo



Lit6r Kiizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
a Lit6ri Kiiziis 6n ko rminyzati Hivatalnil foglalkoztatott

kiizszolgilati tisztvisel6k illetm6ny ala pj i rril szril6
.....12019. (III.......) iinkorminyzati rendelet

indokl{sa 6s hatistanulm6ny

Alrar,ANos TNDoKLAs

Magyarorszdg 2018. 6vi kdzponti k<ilts6gvetdsdrol sz6l6 2018. 6vi L. trirvdny 60. g (6)
bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6n Liter K<jzseg Onkormdnyzata m6dosftotta aLiteri
Kciztis 6nkorm6nyzatiHivatalniil dolgoz6 kozszolg6lati tisztvisel6k illetm enyalapjifi.

A rendelet megalkot6sa sziiksdges annak ok6n, hogy a Kriz<js OnkormilnyzatiHivatalt fenntart6
Onkorm6nyzatok a kiegyenlfto b6nendezesi pitlydzat bead6s6val v6llaltirk a koztisztvisel6i
illetm6nyalap 46. 3 8 0, -Ft-ban tdrt6no meg6llapit6siit.

El6zetes hatrisvizsgrilat
a jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny 17.S (1) bekezd6se alapjr{n

A rendelet-tewezet cime: Litdr Krizsdg OnkormiinyzataKepvisel6-testiiletdnek ...12019. (... ..)
dnkorm 6nyzati rendel ete a L itdri Kriz<i s Onkorm6n y zati Hiv ataln6l fo glalkoztatott
kozszolgiiati tisztvisel6k 20 I 9. 6vi illetmdny alapj rir6l
Tdrsadalmi-gazdasdgi hat6sa: A Koz<is Hivatal mtikddo kdpess6gdnek fenntart6sa, a

munkaer6 elviindorl6s cs<ikkentdse.
Ktiltsdgvet6si hatiisa: A magasabb dsszegti illetm6nyalappal risszefliggo kiadiisokat a

k6pviselS-testiilet kciltsdgvetdsi rendeletdben a mtik6d6si
kiad6sok k<izritt a szem6lyi juttat6sok 6s munkaad6kat terhelo
j 6ru16k j o gc imen ere deti el6ir iny zatkdnt bizto s itj a.

Krirnyezeti, egdszsdgi kdvetkezm6nyei: nincs
Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hatdsa: nincs
Egy6b hat6sa: Nincs.
A rendelet megalkot6siinak sztiksdgessdge: A kiegyenlito b6rrendezdsi piiyhzat felt6teldnek

val6 megfelelds, tov6bbii a Kciz<is Hivatal szem6lyi
6llom6ny6nak megtart6sa.

A rendelet megalkot6sa elmarad6sa esetdn v6rhat6 kdvetkezmdnyek: a rendelet megalkot6s6nak
elmaradiisa eset6n a piiyinati feltdtelek nem teljesiilnek, az
esetleges t6mogatiis meghirisul.

A rendelet alkalmaz6s6hoz sziiksdges feltdtelek: - szem6lyi:.nincs
szervezetr: nrncs
t6rgyi: nincs
pdnziigyi: forr6s biztosit6sa



Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3 12019. (111.22.) iinkormdnyzati rendelete

a Lit6ri Kiiziis 6nkorm6nyzati Hivatalnril foglalkoztatott
kiizszolgilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetmSny alapjrirril

Lit6r K6zs6g Onkormilnyzatrinak K6pvisel6-testiilete Magyarorszrig 2018. 6vi kdzponti
kriltsdgvet6sdr6l sz616 2018. 6vi L. tdrvdny 60.$ (6) bekezddsdben kapott felhatalmazris alapjrin,
az Alaptowfny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban meghatiirozoft feladatkrir6ben eljiirva a
krivetkez6ket rendeli el:

1 . $ A Lit6ri Kdzris Onkorm6nyzati Hivatal kcizszolg6lati tisztviseloinek illetmdnyal apjat2Ol9.
6vben 46.380.- Ft-ban 6llapitja meg.

2. $ (1) Ez a rendelet a kihirdet6sdt kdvet6 napon l6p hatrilyba, 6s 2019. december 31. napjdn
hat6lytlt vesziti.

(2) Jelen rendeletben foglalt rendelkezdseket 2019. janurir 0l. napj6t6l kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatillyba ldp6s6vel Litdr Kcizsdg Onkormdnyzatiinak a Litdri K<izds

Onkorm6nyzati Hivatalniil foglalkoztatott kdzszolg6lati tisztvisel<ik 2019. 6vi illetmdny
alapj616l sz6l6 2112018. (XI.30.) szrirnri 6nkormiiLnyzati rendelete hatillyiit veszti.

L44,_(
Bencze Eva

jegyzo
/ -1- !1.r
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polgrirmester


