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ÖNTSÜNK TISZTA VIZET 

A POHÁRBA!
A Blikk 2014. augusztus 11-én megjelent cikkében  
valótlanul került nyilvánosságra, hogy az Önkormányzat ge-
rincvezeték építése helyett „bevezeti a csatornát” a litéri 1427. 
hrsz-ú ingatlanon lévő telephelyre, illetve a vezeték teljes be-
kerülési költsége csupán 600.000 Ft volt.  

Mindezeket megerősítve a „Litéri Hírpótló” elneve-
zésű lap 2014. júliusi számában szintén nem valós 
tényként került nyilvánosságra az az állítás, hogy a 
műszaki paramétereket igyelembe véve „hazugság” 
az, hogy a csatornagerinc az egész, majdani iparte-
rültet szolgálná. Augusztus közepén a „Litéri Hírpót-
ló” rendkívüli kiadása – a litéri polgárokhoz történő 
eljutatásával – szintén olyan állításokat, kifejezése-
ket tartalmaz, mely alkalmas az Önkormányzat és 
a polgármester, valamint a képviselő-testületi tagok 
becsületének csorbítására. 

Kijelentjük, hogy valótlant állít az, aki 
azt mondja, hogy nem gerincvezeték, 
csupán egy 63 mm-es műanyag cső le-
fektetése valósult meg. 

Kivonat e területet érintő vízjogi létesítési engedélye-
zési tervből és létesítmény jegyzékből:

6.1.3) Vezeték anyaga, szerelvények, idomok

A tervezett csővezeték anyaga D200 KG-PVC, illetve 

D90 KPE PE 100 SDR 11 szennyvíznyomócső.

A tervezett szennyvízhálózat-bővítés jellemzői:

Gerincvezeték anyaga: 

D200 KG-PVC 3,0 m

D90 KPE PE 100 SDR11 201,0 m

(...)

A további telephely kialakítás esetén, a szenny-

vízelvezetés fokozatosan bővíthető. A nyomóveze-

ték kapacitása hasonló beemelők alkalmazása esetén, 

50% kihasználtság mellett is 6,96 m3/h. Amennyiben 

ennél nagyobb igény merülne fel, akkor közös át-

emelő telepítése a megoldás. Ebben az esetben, a 

lehetséges kapacitás 54 m3/h.

Ameddig a nyomóvezeték kihasználtsága ilyen ala-

csony, pótlólagos öblítésről kell gondoskodni. A 

végaknáknál ebből a célból NA110 csonkkapocs sze-

relvény lett tervezve, tolózárral elválasztva. Az 

öblítés innen végrehajtható.

A tervben az említet telephely számítot szennyvíz-
mennyisége 320 l/nap, ami azt jelenti, hogy a telep 
szennyvízmennyisége még a 0,5 m3 sem éri el napon-
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ta. A fenti tervező által számítot adatok a követke-
zőkre ad egyértelmű választ a D90-es gerincvezeték 
kapacitására vonatkozóan – igyelembe véve a szak-
mérnökök becsült számítási metódusát – miszerint 
egy szennyvízátemelő átlagosan napi 5 órát üzemel:

1. Ha ugyanennyi szennyvízmennyiséget használó 
cégek telepednek le a kijelölt gazdasági övezet-
be, s mindenki – ahogy a jelenlegi cég is – saját 
átemelő szivatyút használna, akkor 50% kihasz-
náltság mellet legalább 30 ilyen cég telepedhetne 
le. (6,96 m3 × 5 óra = 34,8 m3/nap) 

2. Ellenben ha olyan cég, vagy cégek telepednének le, 
melyek napi vízfogyasztása, és ezáltal a szenny-
vízmennyisége is jóval nagyobb lenne, mint jelen-
leg a Time Safe Manufacture Kt-nek (napi 0,5 m3), 
akkor egy nagyobb kapacitású közös átemelő te-
lepítésével a több százszoros szennyvízmennyi-
séget is el tud vezetni a megépítet gerincvezeték.  
(54 m3 × 5 óra = 270 m3/nap) 

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt., mint a telepü-
lés vízi közműveinek üzemeltetője és a tárgyi mun-
ka műszaki ellenőre nyilatkozata alapján is a tárgyi 
munka kivitelezése a tervek szerint valósult meg, 
a gerincvezetéknek számító D 90 KPE csőanyagból 
201 m hosszban. 

A Társaság műszaki igazgatója arról is nyilatkozik, 
hogy a lefektetett nyomóvezeték alkalmas több 
telephelyen keletkező szennyvízmennyiség to-
vábbítására is.

Kijelentjük, hogy valótlant állít az, aki 
azt mondja, vagy akár csak a látszatát 
kelti annak, hogy ez a munka, a tervek-
ben meghatározott paraméterek mel-
lett 600.000 forintból is megvalósítha-
tó lett volna.

Kivonat következik Erdélyi Tamás tervező e beruhá-
zásra vonatkozó költségbecslésről:

„Készült: a KONTROLL Kft, HunBecs 2012-es árszint-

re aktualizált Építőipari Költségbecslési Egység-

árgyűjteménye alapján.

Közmű csővezeték építés

Vízellátási nyomóvezeték építés KM-PVC műanyag ve-

zetékből, Gumigyűrűs kötéssel

DN 90  201,0 m  24.700 Ft/m  

Összesen:   4.964.700 Ft

Gravitációs szennyvízcsatorna építése KG-PVC cső-

ből, DN200, beton elemekből készült tisztító ak-

nákkal

DN 200           3,0 m 34.600 Ft/m       

 103.800 Ft

Összesen: 5.068.500 Ft

A tervezett hálózatbővítés és ivóvízbekötés beru-

házási költsége:  5.068.500 Ft 

+ 27% Áfa,

amely bruttó összegben: 6.436.995 Ft”

Litér Község Önkormányzata a tervek alapján 4 db 
árajánlatot kért be, köztük egy helyi vállalkozóét is. 
A legalacsonyabb árajánlatot az N2G Montage KFT 
nyújtota be. Összesítő az árajánlatból:    

Földmunkák:  915.560 Ft

Csatornázási munkák: 2.273.720 Ft 

Egyéb: 234.000 Ft 

Összesen nettó: 3.423.280 Ft 

ÁFA: 924.286 Ft

Összesen bruttó: 4.347.566 Ft  

A legdrágább ajánlatot a helyi vállalkozó az Unitrade 
Vill KFT adta:

Földmunkák: 945.000 Ft

Hálózatbővítés, gépészet: 3.109.474 Ft 

Összesen nettó: 4.054.474 Ft 

ÁFA: 1.094.708 Ft

Összesen bruttó: 5.149.182 Ft  

A valótlan állítást alátámasztja az is, 
hogy a helyben lakó vállalkozónak csu-
pán a földmunkára adott árajánlata 
nettó 945.000 Ft (bruttó 1.200.150 Ft)!

Litér Község Önkormányzata már 2004-ben – azaz 
10 évvel ezelőtt – döntöt arról, hogy a településünk 
szerkezeti és szabályozási tervében gazdasági terü-
letet jelöl ki, ahova majd vállalkozások telepedhet-
nek le. 

Cél az volt akkor is, mint ahogy ma, hogy lehetőleg 
a lakóövezeten kívülre kerüljenek ezek a betelepül-
ni akaró vállalkozások. 

Nincs olyan jogszabály, amely tiltaná, hogy egy ön-
kormányzat ösztönzőleg segítse a helyi munkahely-
teremtést, igyelembe véve az ebből eredő plusz he-
lyi adóbevételeket is (iparűzési, építmény, gépjármű).  
Tetük ezt annakidején azokkal a testületi döntése-
inkkel, mint például pályázati alapot hoztunk létre 
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munkahely-megtartás és munkahely-teremtés jogcí-
men, vagy évek óta adómentességet biztosítunk azon 
vállalkozóknak, akik adóalapja nem haladja meg a 
2.000.000 Ft-ot.  

Törekvéseinket támasztja alá a 2014–2020-as Európai 
Uniós ciklus operatív programjainak forráselosztá-
sa, hiszen erre az költségvetési időszakra csak a gaz-
daságfejlesztésre, versenyképesség növelésére, azaz 
vállalkozások fejlesztésre 4.500 milliárd Ft fog jut-
ni. A teljes 7 éves időszakra fordítható forrás mint-
egy 60%-a.

Úgy gondoljuk, hogy Litér csak akkor tud továbbra is 
ilyen ütemben fejlődni, ha biztosítani tudjuk a saját 
bevételeink fokozatos növelését. Ennek pedig a leg-
kézenfekvőbb alapja, hogy újabb vállalkozások tele-
pedjenek le községünkben a kijelölt gazdasági öve-
zetben. 

A saját bevételeink tudják csak megteremteni az in-
tézményeink, s kötelező önkormányzati feladataink 
ellátása mellet a további fejlődésünket. 

Azonban mindezekhez elengedhetetlen az önkor-
mányzat, civil szervezeteink és az it élők szilárd és 
egymásra támaszkodó együtgondolkodása, melyre 
a továbbiakban is számítunk.

Tudjuk, hogy a valótlan állításoknak, és a valótlant 
állítóknak az a célja, hogy Szedlák Atila polgármes-
terbe, s az őt támogató képviselőkbe egy jó nagyot rúg-
janak, de a gyűlöletük oly nagy, hogy nem veszik ész-
re, hogy ezáltal a cipőjük besározta Litér nevét is, és a 
közösségét is, amelyért szerintük „tenni kívántak”.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
névszerinti szavazással 114/2014.(VIII.28.) LKt. számú 
határozatal 6 igen és 1 tartózkodással úgy döntöt, 
hogy mindezen tények igyelembevételével

feljelentést tesz közvádas bűncselek-
mény elkövetésének alapos gyanúja 
miatt.

E témában továbbiakban nem kívánunk szócsaták-
ban részt venni, hiszen a tényszerű tájékoztatással  a 
mi részünkről tiszta vizet öntötünk a pohárba. 

Szedlák Attila sk Kondics István sk

polgármester alpolgármester

Auerbach János sk       Bacsa Róbert sk    
képviselő képviselő

Lukáts Gábor sk          Varga János  sk    
képviselő képviselő          

A Dózsa György utca 
csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Újabb nyertes pályázat Litéren!

Mindannyiunk előt ismert a településen az elmúlt 
évek óta fokozódó problémát jelentő csapadékvíz-el-
vezetés állapota.

A 2010. október 3-án megválasztot Képviselő-testü-
let célként rögzítete az önkormányzat kezelésében 
lévő csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztését, a 
szakaszos javítások elvégzését, a meglévő és felújí-
tásra szoruló, valamint a tervezet vízelvezetés ösz-
szehangolását.

A fejlesztés megvalósítása érdekében az Önkormány-
zat a 2011. évben terveket készítetet, majd a pályá-
zati lehetőségek felkutatása után pályázatot nyújtot 
be a Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási 
rendszeréhez. 

A „Falusias központi lakóövezet csapadékvíz 

elvezetésének fejlesztése Litéren” című pályá-
zatot, amely a Dózsa György utca és vonzáskörze-
te csapadékvíz elvezetésének fejlesztését célozza, a  
Regionális Programokért Felelős Helyetes Államtitkár

89.904.210 Ft összegű, 

vissza nem térítendő 

támogatásra érdemesnek ítélte. 

Tervezet megvalósítási időszak: 
2015.01.01 – 2015.06.30.
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Környezetbarát megújuló energia alapú 
energiatermelés Litér közintézményeinél

Litér Község Önkormányzata pályázatot nyújtot  
be a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 
KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú, „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra.

A pályázat célja a megújuló energia alapú környe-
zetbarát energiatermelés elterjesztése, a megújuló 
energiaforráson alapuló villamos energia szerepé-
nek növelése és ezáltal a széndioxid-kibocsátás csök-
kentése.

A fotovoltaikus fejlesztés célja Litér négy közintéz-
ményénél (iskola, községháza, egészségház és kony-
ha, óvoda és bölcsőde) közvetlen villamos energiát 
termelő napelemes rendszer kiépítése mindösszesen 
47,5 kW csatlakozási teljesítménnyel, 100%-os támo-
gatási intenzitás mellet . 

Támogató döntés esetén a projekt tervezet en 2014. 
október 01. és 2015. március hó 31. közöt  valósulhat 
meg az igényelt 38.291.125 Ft támogatás felhasználá-
sával, önerő biztosítása nélkül. 

Napelem

pályázat

A fotovoltaikus jelenséget Edmund 
Bequerel 1839-ben fedezte fel, aki 
észrevette, hogy a napsugárzás bizo-
nyos elektrokémiai konfi gurációk mel-
lett elektromos energiát termel. 1954 
évtől kezdték arra használni, hogy a 
közvetlen napsugárzást energiává 
változtassák át.
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A Litér, Dózsa György utca 1.-3. szám alati piac in-
gatlantulajdonosa Litér Község Önkormányzata (8196 
Litér, Álmos u. 37.). A piac üzemeltetésével, árusító 
helyek kijelölésével, használatával, rendjével kapcso-
latos feladatokat az üzemeltetők Litér Község Önkor-
mányzata, valamint együtműködési megállapodás 
alapján a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete 
látja el. 

A piacon csak azon őstermelők, kistermelők és kéz-
művesek árusíthatnak, akik áruik előállításához és 
értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági 
engedéllyel és a kötelező nyilvántartásokkal rendel-
keznek.

Az őstermelői igazolvány kiváltása ingyenes, amely 
Litéren helyben a Községháza épületében minden ked-
den 11.00–13.00 óra közöt igényelhető Kumánovics 
Eszter falugazdásztól (Tel: 70/489-39-65). Az igény-
léshez szükséges az adóazonosító jel, lakcímkártya, 
személyi igazolvány. Az ingyenes őstermelői igazol-
vány kiváltásának feltétele a kamarai tagság, a tag-
díj 2.000,- Ft/év.

A piacon Litér és 40 km-es körzetéből érkező terme-
lők árusíthatnak:

növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, •	
dísznövényt, ha a kötelező növényvédelmi fel-
adatok elvégzését permetezési naplóval igazolni 
tudják; 

növényi alapú feldolgozot terméket: savanyúsá-•	
got, lekvárt, befőtet, szárítot növényt: nyilván-
tartási számmal rendelkező kistermelők;

mézet, méhészeti terméket; •	

tejet és tejterméket, az állat-egészségügyi sza-•	
bályzat szerinti hatósági állatorvosi igazolás bir-
tokában;

darabolás nélküli vágot baromit, nyulat, ameny-•	
nyiben azt a hatósági állatorvos fogyasztásra al-
kalmasnak minősítete és bélyegzővel megjelölte, 
hússzállítási igazolás birtokában; 

tojást; •	

közfogyasztás céljára engedélyezet vágóhídon •	
levágot sertés- juh-, kecske- vagy marhahúsból 
előállítot füstölt húst, étkezési szalonnát és ol-

vasztot étkezési zsírt, kolbászt, egyéb húskészít-
ményt hatósági állatorvosi bizonyítvány birtoká-
ban; 

szeszes italt: termelői bort, pálinkát: igyelembe •	
véve a jövedéki termékek forgalmazásának kü-
lönös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vényt.

Nyári nyitva tartás:  

Április 1-től október 31-ig szombat reggel 7.00 órától 
14.00 óráig,

Téli nyitva tartás:  

November 1-től március 31-ig szombat reggel 8.00 
órától 13.00 óráig.

A piac nyitva tartása a szezonális igényekhez iga-
zodik. A termelői, vásárolói igények és érdeklő-

dés alapján a heti egy nap (szombat) nyitvatartá-

si idő bővülhet. A nyitvatartási idő változásáról az 
üzemeltető közleményben nyújt tájékoztatást.

További részletek, információ: 

www.liter.hu, www.literipiac.com 

Termelői piac
Kivonat a litéri új termelői piac házirendjéből
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Néhány tényt és gondolatot szeretnék most megosz-
tani Önökkel, a megjelent cikkre vonatkozóan:

A művelődési ház nyitva és rendelkezésére áll mind-
azoknak, akik szeretnék ot  hasznosan és tartalma-
san tölteni szabadidejüket. Nem csak a táncegyüt e-
sek, és a nyugdíjas klubok tagjainak, hanem bárkinek 
akár egyedül, akár barátaival szeretne betérni, és 
kulturáltan szórakozni, pihenni, rendelkezésére ál-
lunk.

Had idézzek Litér Község Önkormányzatának Köz-
művelődési rendeletéből:

„Kötelezően vállalja: az egyetemes és nemzeti kultúra ér-
tékeinek terjesztését, az ünnepek kultúrájának gondozá-
sát, a gyermekek és fi atalok művelődési, művészeti, kö-
zösségi kezdeményezéseinek segítését, törekvését a fenti 
igények felkeltésére, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, 
művelődő közösségek tevékenységének támogatását. „

Litér Község Önkormányzata, a Képviselő testüle-
tet, és az Alkotmány Művelődési Ház lehetőségei-
hez mérten, feltétel nélkül mindig is támogat a és tá-
mogatni fogja azokat a kezdeményezéseket, melyek 
a közművelődési rendeletben leír-
takhoz igazodva valósulnak meg.

A cikket író Pintér Edinának és ba-
ráti társaságának megvolt a lehető-
sége hogy elindíthasson egy igé-
nyes, kulturált, i ataloknak szóló 
programot, mely esetleg egy if-
júsági klub létrejöt ét is eredmé-
nyezhet e volna. 

Volt lehetőségük hogy rendszeres 
zenés-táncos disco rendezvényt 
szervezzenek és tarthassanak 2011 
márciusától a művelődési házban. 

Ehhez a polgármester ingyene-
sen biztosítot a a házat. A hivata-
los nyitva tartáson túl is engedé-
lyezte a programok megtartását, 
és nem utolsó sorban, hozzájárult 
a rendezvények lebonyolításához 
szükséges költségekhez is, (DJ tisz-

teletdíja, plakátok, szórólapok készítése és nyomtatá-
sa), mivel a beszedet  jegyárakból nem tudták fedez-
ni azt. 

Érdeklődés hiányában sajnos nem állt módunkban 
tovább „életben tartani” a rendezvényt, de Edináék 
más ötlet el nem kerestek meg sem engem, sem 
Szedlák At ila polgármester urat.

Edináék minden évben felkészülhetnek, a már nem 
igazán az ő korosztályuk számára rendezet  általá-
nos iskolai jelmezbálra is, minden alkalommal ren-
delkezésükre let  bocsájtva a nagyterem, ahol ké-
szülhet ek, gyakorolhat ak.

Mindezek tükrében továbbra is szeretet el várjuk az 
ötleteket, kívánságokat, ki mit és kit szeretne látni a 
falu rendezvényein a jövőben!

Baksa Kata művelődésszervező

A művelődési ház nyitva áll…
Az elmúlt időszakban megjelenő, valamennyi litéri lakoshoz eljuttatott írás ol-
vasásakor, úgy érzem, megszólításra kerültem, mint művelődésszervező, és mint 
aki nap mint nap a Művelődési házban végzi munkáját, feladatát. 

Térkép: A hagyományőrző felvonulás útvonala
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2014. szeptember 6-án, szombaton szeretettel várjuk a IV. Litéri Szilvaünnepre, 
valamint a Litéri Termelői Piac ünnepélyes átadására és megnyitására!

Programunk:

10.00  Litéri Termelői Piac ünnepélyes átadása és megnyitása

 NÁNÁSI PORTÉKA – vendégünk Hajdúnánás város küldöt sége

10–13  óráig: szilvás gombóc és más szilvás sütemények, kóstolása a Litéri Nyugdíjas Klub és a Litéri Idősek  
 klubja, és főzőkonyhánk dolgozóinak közreműködésével.

14.30  HAGYOMÁNYŐRZŐ FELVONULÁS Horváth At ilával és Zenekarával a művelődési háztól

A felvonulás a következő útvonalon halad: Művelődési Háztól – Ond – Töhötöm – Kund – Kossuth – Petői  – 
Dózsa – Rákóczi – Patak – Templom – Dózsa – 72. sz. főút – Álmos – Árpád utcákon a művelődési házig.

 Állomások

1. Kovács Krisztiánék (Kiki) portája - KUND utca
2. Osváth Örsék portája – KOSSUTH utca
3. Kiss Lászlóék portája – Rábaköz kicsiben – RÁKÓCZI utca
4. Hegyessy Balázsék portája – készül a PATAK UTCA
5. Balogh Lászlóék portája (Hősi Emlékmű) – DÓZSA utca
6. Termelői piac – házigazda a Képviselő-testület valamint a Sólyi Kertbarátok Egyesülete

A Művelődési Háznál

 Népi gyermekjátékok Pintér Katalin vezetéséve

18.00   Gyermek táncház a nagyteremben Szabó Sándorral

19.30  Felnőt  táncház Vastag Richárd vezetésével, utána Táncmulatság

Házigazdák, közreműködők és támogatók: Litér Község Önkormányzata, Litéri Zöldág Kulturális Egyesü-
let, Litéri Táncosok Baráti Köre, Zöldág Táncegyüt es, Zöldág Ij úsági Táncegyüt es, Szárazág Táncegyüt es, 
Kurázsi Táncegyüt es (Veszprém), Cserdülő Táncegyüt es (Márkó), Botorka Táncegyüt es (Balatonalmádi), 
Veszprémi Ij úsági Néptáncegyüt es, Szilágyi Banda (Veszprém), Sólyi Kertbarátok Egyesülete
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IV. Litéri szilvaünnep



2014. szeptember 6. szombat
 10.00: Litéri Termelői Piac ünnepélyes átadása és megnyitása

 14.30:  IV. Litéri Szilvaünnep 

2014. szeptember 16. kedd (művelődési ház)
 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda programja

 KRISTON INTIMTORNA TANFOLYAM INDUL 

 (szeptember 16. 23. 30. október 7.)

 Jelentkezés: 88/599-923

2014. szeptember 20. szombat (Közpark, művelődési ház)
 40 éves a Nyugdíjas Klub 

2014. szeptember 27. szombat (Közpark)
 IV. Hal és vadfőző verseny

 11.00: Közpark bővítésének ünnepélyes átadása (Falunkért Egyesület ’99)

2014. október eleje
 ŐSZI KÖNYVTÁRI HÉT a művelődési házban

 (részletes program szórólapokon)
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