
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-án 

17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza tanácsterem 

 

Jelen vannak: Szedlák Attila   polgármester, 

   Kondics István  alpolgármester  

Auerbach János  képviselő, 

Bódi János   képviselő, 

Heffler Gáborné  képviselő 

Lukáts Gábor Ákos   képviselő, 

                         Varga Mihály               képviselő.  

  

 Bencze Éva   jegyző 

 Fülöpné Adorján Erika pénzügyi vezető 

                    

Szedlák Attila polgármester 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, a megválasztott képviselőkből 7 fő megjelent.  

 

A jegyzőkönyv vezetésére Sárdi Jánosné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Lukáts 

Gábor Ákos és Varga Mihály képviselő urakat kérem fel. 

Javaslom módosítani a kiküldött napirendi pontokat, a 8. számú napirendi pont - Rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátás (bölcsőde) személyi térítési 

díjáról- megtárgyalásának levételével. A témát a következő soros, decemberi ülésen 

javasolnám újra napirendre tűzni és megtárgyalni.   

Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a módosított napirendi ponttal kapcsolatosan van-e 

valakinek hozzászólása észrevétele, javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet kézfeltartással, szavazzon, aki a javasolt 

napirendi pontokkal egyetért. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

 

N A P I R E N D I J A V A S L A T 
 

1.) Előirányzat módosítás 

 Litér Község Önkormányzat 

 Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 
 

2.) Tájékoztató Litér Község Önkormányzata 2016. évi I-III. negyedév költségvetésének 

teljesítéséről 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 
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3.) Belső ellenőrzési Terv 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

4.) Litér koncepció 2017.  
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

4a) Média keret 2017. 
a) Öböl Tv  

b) Veszprém Tv 

c) Litéri Hírmondó 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

4b) Béren kívüli juttatások 2017. 

 a) Litér Község Önkormányzata 
 b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 

 c) Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

5.) Helyi adórendeletek alkotása  

 a) Helyi iparűzési adó  
 b) Magánszemélyek kommunális adója 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

6.) Rendelet a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

7.) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

8.) A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól szóló rendelet 

felülvizsgálata 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

9.) Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

10.) Az önkormányzat által megalkotott rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

11.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 

valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bencze Éva jegyző 
 

12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról” szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

13.) Litér település ivóvíz szolgálati díjban történő változás  
Előadó: Bencze Éva jegyző 
 

14.) Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 
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15.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

16.) Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatár  

Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

17.) Könyvtári állomány gyarapítása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

18.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

19.) Vegyes ügyek 

 

 

N a p i r e n d t á r g y a l á s a 

 
 

1.) Előirányzat módosítás 
 Litér Község Önkormányzat 

 Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Először a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. számú 

módosításáról kellene döntenünk. Miután a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen 

döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetéséről szóló III. számú módosítást.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozóan? 

 

Bódi János képviselő: 

Azt látja, hogy azért a korábbiakban tárgyaltakhoz képest 58 172 ezer Ft-ra megemelkedett a 

bevételi és a kiadási főösszeg.  

 

Fülöpné Adorján Erika pénzügyi vezető: 

Igen, valóban. Az előterjesztés a korábbiakhoz képest már többek közt tartalmazza a 

kompenzációt, az október 2-i népszavazás plusz bevételét, egyéb módosítást.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra 

vonatkozólag? 
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Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a Pénzügyi bizottság javaslatával 

egyetért. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről 

 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot hozza. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

          1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

58 172 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegre módosítja. 

 

2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.  

A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza. 

 

4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet 

tartalmazza. 

 

5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.   

 

6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 58 172 ezer Ft évi 

költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül: 

 

      Működési kiadásokat 55 072 ezer Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat   36 245 ezer Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat  9 838 ezer Ft-ban 

         - dologi kiadásokat  8 989 ezer Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat  3 100 ezer Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat    3 100 ezer Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  0 ezer Ft-ban 

     Működési bevételeket  816 ezer Ft-ban 

         - államháztartáson belüli műk.c.támogatásokat   691 ezer Ft-ban 

         - működési bevételeket  125 ezer Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket  57 356 ezer Ft-ban 

         - központi irányítószervi támogatást  54 256 ezer Ft-ban 

         - maradvány felhasználást  3 100 ezer Ft-ban 

     állapítja meg. 

  

     költségvetési létszámkeretét  2016. 01.01.  11 főben 

     állapítja meg. 
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7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván  

Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza. 

 

Felelős: Bencze Éva jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Most pedig Litér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról kellene 

döntenünk. Miután a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 

napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Fülöpné Adorján Erika pénzügyi vezető: 

Az elnök úr tájékoztatása előtt szeretné elmondani, hogy a kiküldött anyaghoz képest az 

előterjesztés annyiban változik, miután Litér Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 

1956-os forradalom és szabadságharc méltó megünneplése tárgyában, és a benyújtott pályázat 

500 eFt támogatásban részesült, ez az összeg bekerült mind a bevételi, mind pedig a kiadási 

oldalra. Így Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 

415.336 eFt összegre módosul.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Litér Község Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló módosítást.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

 

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a Pénzügyi bizottság javaslatával 

egyetért. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2016. (XI.23.)) LKt. határozata 

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Litér Község Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza. 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

       
1.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését 415 336 

ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg. 

 

2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a bevételek 

szervezetenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. számú melléklet, a 

kiadások szervezetenkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 415 336 ezer Ft 2016. évi 

költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül: 

 

      Működési kiadásokat 214 412 ezer Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat  34 631 ezer Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat  8 377 ezer Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat  60 496 ezer Ft-ban 

         - helyi önkormányzatok előző évi elszámolását  333 ezer Ft-ban 

 - támogatásértékű műk. kiad. államházt. belül  85 389 ezer Ft-ban 

 - működési c. kölcsön államházt. kívül  600 ezer Ft-ban 

 - egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)  7 287 ezer Ft-ban 

 - pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   17 299 ezer Ft-ban 

 

     Felhalmozási kiadásokat 46 415 ezer Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat  25 573 ezer Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  18 975 ezer Ft-ban 

 - felhalmozási támogatások  1 867 ezer Ft-ban 

      

     Finanszírozási kiadásokat 94 495 ezer Ft-ban 

         - államháztartáson b. megelőlegezés visszafizetése 8 239 ezer Ft-ban 

         - központi, irányítószervi támogatás 54 256 ezer Ft-ban 

         - pénzeszközök betétként elhelyezését 32 000 ezer Ft-ban 

 

 A tartalékot (6. számú melléklet) 60 014 ezer Ft-ban 

 

      

    Működési bevételeket 250 150 ezer Ft-ban 

         - állami támogatást 124 772 ezer Ft-ban 

 - egyéb működési célú támogatás államházt.belül 42 455 ezer Ft-ban 

 - egyéb műk.célú átvett pénzeszk. államházt.kívül 500 ezer Ft-ban 

 - intézményi működési bevételt  18 043 ezer Ft-ban 

 - működési célú átvett pénzeszközt 180 ezer Ft-ban 

 - közhatalmi bevételeket 64 200 ezer Ft-ban 

 

     Felhalmozási bevételeket 22 755 ezer Ft-ban 

        - felhalmozási célú támogatás államházt.belül   17 107 ezer Ft-ban 

        - felhalmozási bevételt  5 118 ezer Ft-ban 

        - felhalmozási átvett pénzeszköz  30 ezer Ft-ban 

 - felhalmozási kölcsön megtérülését 500 ezer Ft-ban 

 

     Finanszírozási bevételeket: 142 431 ezer Ft-ban 

        - előző évi maradvány igénybevételt 138 130 ezer Ft-ban 

 - államháztartáson belüli megelőlegezést  4 301 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

5.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet mutatja. 
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6.) Az önkormányzat tartalékait a 6. melléklet tartalmazza. 

 

7.) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7/A. és 7/B. 

melléklet tartalmazza. 

 

8.) Az önkormányzat létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza. 

 

9.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának 

költségvetési rendelete tartalmazza. 

 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Fentiek alapján pedig módosítani szükséges az önkormányzat 2016. évi költségvetését 

megállapító 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Megkérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontra vonatkozólag? 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért kérem Önöket,. kézfeltartással jelezze, aki egyetért az 

önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet 

módosításával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 

2/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

( a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza) 

 

 
2.) Tájékoztató Litér Község Önkormányzata 2016. évi I-III. negyedév költségvetésének 

teljesítéséről 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Mielőtt döntenénk az előterjesztés elfogadásáról, szeretném megjegyezni, hogy Litér Község 

Önkormányzata a 2016-os év tekintetében takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást 

folytatott. A koncepció tárgyalásakor látni fogjuk, hogy a jövő évet tekintve ez tovább 

folytatódik. 

A napirendi pontot a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tárgyalta, felkérem 

a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Litér 

Község Önkormányzata 2016. évi I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatást 

elfogadásra javasolja. 



 8 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van -e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a Pénzügyi bizottság javaslatával 

egyetért. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2016. (XI.23.) LKt. Határozat 

a 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I.-III. 

negyedévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza. 

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. I.-III. negyedévi költségvetési 

bevételét 201 988 ezer Ft-ban, finanszírozási bevételét 759 969 ezer Ft-ban jóváhagyja. 

A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.  

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. I.-III. negyedévi összes 

költségvetési kiadását 186 382 ezer Ft-ban, finanszírozási kiadását 664 327 ezer Ft-ban 

jóváhagyja. A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A beruházások és 

felújítások alakulását a 3. melléklet mutatja. 

A képviselő-testület az összes kiadásból: 

Működési célú kiadások: 155 830 ezer forint 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                      24 202 ezer forint 

- munkaadókat terhelő járulékok: 5 471 ezer forint 

- dologi és egyéb folyó kiadások 40 124 ezer forint 

- ellátottak pénzbeli juttatások: 3 525 ezer forint 

- előző évi elszámolások: 332 ezer forint 

- államháztartáson belüli műk. támogatások: 69 508 ezer forint 

- államháztartáson kívüli műk. támogatások: 12 668 ezer forint 

 

Felhalmozási célú kiadás: 30 552 ezer forint 

Ebből: 

- beruházásra 16 718 ezer forint 

- felújításra   13 467 ezer forint 

- egyéb felhalmozási célú kiadások 367 ezer forint 

 

Finanszírozási célú kiadás: 664 327 ezer forint 

Ebből: 

- államházt.bel. megelőlegezések visszafizetése 7 777 ezer forint 

- központi irányítószervi támogatás   38 550 ezer forint 

- pénzeszközök betétlekötése: 618 000 ezer forint 

kifizetését jóváhagyja. 

(3) A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat 2016. I.-III. negyedévi 

pénzforgalmát, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. 
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Felelős: Szedlák Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 
3.) Belső ellenőrzési Terv 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem Bencze Éva jegyző asszonyt, kívánja-e kiegészíteni Litér Község 

Önkormányzata 2017. évi Ellenőrzési tervről szóló előterjesztést? 

 

Bencze Éva jegyző: 

A kiküldött anyagból is látszik, hogy a jövő évi Belső Ellenőrzési Tervben, amennyiben 

elfogadásra kerül, fontos hangsúlyt kap a 2016. évi normatíva támogatás felhasználásának 

jogszerűsége.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi 

pontot, kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő - 

testülete felé Litér Község Önkormányzatának 2017. évi Ellenőrzési Tervét.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van -e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

 

Varga Mihály képviselő: 

Szeretné megtudni, hogyan áll össze a terv, ki javasolja az ellenőrzés tárgyát? 

 

Bencze Éva jegyző: 

Az Ellenőrzési Terv elkészítését megelőzően kockázati elemzést végez a belső ellenőr, 

továbbá figyelembe veszi az általunk javasolt vizsgálati területet is.  

 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra 

vonatkozólag? 

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzon, aki a Pénzügyi bizottság javaslatával 

egyetért. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2016.(XI.23) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Litér 

Község Önkormányzat 2017. éves Ellenőrzési Tervét.  
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Felelős: Szedlák Attila Polgármester  

Határidő: azonnal  

 
 

4.) Litér koncepció 2017.  
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Azt mindannyian tudjuk, hogy 2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok 

részére a költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége. Ahhoz azonban, hogy a 

következő év költségvetése felelősen készülhessen el, továbbá, hogy a szabad forrásokat 

feltárhassuk, és eldönthessük, hogy feladatainkat hogyan rangsoroljuk, fontosnak tartom a 

koncepció elkészítését.  

Mint arról már korábban is beszéltünk, mindenki számára ismert tény, hogy a jövő évben 

várhatóan, rajtunk független okok miatt mintegy 40-45 millió forintos bevételcsökkenéssel 

kell számolnunk.  

Azt szeretném leszögezni, hogy településünkre eddig is a költséghatékony gazdálkodás volt 

jellemező, a jövő évtől pedig még inkább racionalizálni kell gazdálkodásunkat. Orvosolnunk 

kell a számunkra kedvezőtlen változás miatti drasztikusan lecsökkent iparűzési adóbevétellel 

járó problémát.  

Településünket egy családhoz tudnám leginkább hasonlítani. Amikor egy család esetében 

valamilyen oknál fogva csökken a bevétel, akkor a családfő, jelen esetben a Képviselő-testület 

megvizsgálja azokat a lehetőségeket, amik csökkentik a kiadási oldalt, és megvizsgálja 

esetleges újabb bevételi források lehetőségét.  

Jelen esetben mi is ezt tesszük. A napirendi pontok tovább tárgyalásánál, a.) és b.) pontnál is 

látni fogjuk, milyen kiadáscsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket tudunk hozni. 

Elmondhatom, hogy Képviselő-testületünkre mindig is jellemző volt a felelősségteljes 

gazdálkodás. Most fokozottan ezt kell követnünk, és amennyire lehetséges, még jobban össze 

kell húznunk azt a bizonyos nadrágszíjat. Sajnos ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az 

elveinknek, több olyan intézkedést is be kell vezetnünk, ami ugyan költségmegtakarítást 

eredményez, de nem lesz népszerű a lakosság körében. A korábbi években a településen 

működő civil szervezetek számára pályázati úton elnyerhető 4,5M Ft-os összeget 

biztosítottunk. Ez most a koncepcióban 2,5 M Ft-ra lett mérsékelve. Meg kell, szüntessük a 

lakosság számára nyújtott 10,- Ft/m3-es ivóvíz/szennyvíz támogatási díjat is. Az intézkedések 

a településen működő vállalkozásokat is érintik, még pedig olyan szempontból, hogy eddig a 

2 M Ft-os árbevétel alatti vállalkozók mentesültek az adó megfizetése alól.  Sajnos erre 2017. 

évtől nem lesz mód. A Képviselő-testület tagjai is tervezik, hogy lemondanak tiszteletdíjuk 

feléről, ez mintegy 4,5 M Ft-os megtakarítást eredményezne éves szinten.   

Közös teherviselésről beszélünk, ezért, amire az elmúlt évtizedekben nem volt szükség, jövő 

évtől bevezetésre kerülne a kommunális adó településünkön. Ez a fajta adónem nagyon sok 

településen ismert, mi ez idáig olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem volt 

szükségszerű ennek bevezetése. Kényszeres döntés ez, ingatlanonként 1000,- Ft/hó összeggel 

terhelnénk meg a településen élő családok kiadásait. Az új adónem bevezetése, és az iparűzési 

adókedvezmény eltörlése közel 7,5 M Ft bevételt eredményezne.  

A későbbiekben rendeleteinket is megvizsgáljuk, itt többek közt a szociális rendeletünkről 

kell döntenünk, és megvizsgálni a rendeletben szabályozott támogatásokat. Mindenképpen 

törekednünk kell arra, hogy azok, akik eddig bármilyen formában kedvezményben 

részesültek, a jövőben is kaphassanak valamiféle támogatást, amennyiben ezt anyagi 

helyzetük indokolttá teszi.  
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Tudnunk kell azt is, hogy tartalékainkat kb. 3 év alatt működésre felélnénk. viszont 

településünkre eddig is a folyamatos fejlesztés, és az értékek megóvása volt a jellemző. 

Ahhoz, hogy ezt a jövőben is folytathassuk ezt a tendenciát, nem szabad felélni a 

tartalékainkat a napi működésre. 

Szeretném tehát ismét megerősíteni, hogy jelen esetben nagyon fontos a közös tehervállalás. 

Egyik oldalon a Képviselő-testület lemond a tiszteletdíjának feléről, valamint csökkenteni és 

szigorítani szeretné kiadásait, másik oldalon viszont számítunk a lakosság megértésére, hogy 

a szerény mértékben kivetett kommunális adó megfizetésében partnerek lesznek.        

Miután a napirendi pont a.) pontja a koncepcióba beépül, dönteni szükséges a média keret 

2017. évi támogatásáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, 

kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni, azaz várjuk a bizottság 

javaslatát az Öböl TV Kft 2017. évi támogatása vonatkozásában. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő - testület felé az Öböl TV 

Kft részére 700 000,- Ft összeget javasol odaítélni 2017. évben.   

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért kérem Önöket,. kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

azzal, hogy Litér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az ÖBÖL TV Kft 

részére 700 000 Ft támogatást nyújtson.   

 

A képviselő-testület 6 igen, egy fő tartózkodással egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, 

hogy a 2017. évi költségvetésében az Öböl TV Kft részére 700 000,- 

Ft támogatást nyújt a működési bevételei terhére.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés  

végrehajtásáról intézkedjen.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

  

Szedlák Attila polgármester: 

Miután a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Veszprém Tv-

vel történő további együttműködést, kérem elnök urat, szíveskedjen tájékoztatni a bizottság 

javaslatáról.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 

miután Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 31. napig kötött 

együttműködési megállapodást a Veszprém TV Kft-vel, ezért 2017. évre nem javasolja újabb 

megállapodás megkötését.    
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Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

azzal, hogy Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem köt kommunikációs 

megállapodást 2017. évre a Veszprém TV Kft-vel. 2017.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött,  

hogy a 2017. évi költségvetése terhére a Veszprém TV Kft-vel 

kommunikációs együttműködési megállapodást nem köt.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés  

végrehajtásáról intézkedjen.  

 

Határidő: azonnali 

        Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt a Litéri Hírmondó 2017. évi 

megjelenéséről, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 

Javasolja, hogy az idei évvel ellentétben, a Litéri Hírmondó 2017. évben négy alkalommal 

jelenjen meg. 

 

 Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

azzal, hogy 2017. évben a Litéri Hírmondó négy alkalommal jelenjen meg.   

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetése terhére arról döntött, hogy a Litéri Hírmondó kiadványt 

a Maraton Lapcsoport-Multivizió Kiadó Kft-vel együttműködve 

negyedévente, évi 4 db megjelenéssel adja ki  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés  

végrehajtásáról intézkedjen.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 
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Szedlák Attila polgármester: 

A negyedik napirendi pont második alpontja a béren kívüli juttatások a 2017. évre. Először az 

Önkormányzati dolgozók és a közfoglalkoztatottak béren kívüli juttatásairól beszéljünk.  

Van szóbeli kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző: 

Az önkormányzati dolgozók az idei évben havi 8 ezer Ft étkezési utalványt és 2 000 Ft 

önkéntes egészségpénztári juttatást kapnak. Az éves költség járulékkal együtt, 6 fővel 

számolva 968 472 Ft. Amennyiben ez jövőre is így maradna, akkor az éves költség 1 079 856 

Ft-ra emelkedik, ez a „2017-A” változat. A „2017-B” változat szerint a juttatások típusa Szép 

kártyára és kedvezményes készpénz juttatásra változna, és ezzel a járulékok továbbra is a 

kedvező sávban maradnak, tehát marad a 968 472 Ft éves összes költség. A 

közfoglalkoztatottak esetében eddig havi 5 000 Ft étkezési utalványt adtunk, mely 807 060 Ft 

kiadást jelentett 10 fővel számolva, ha ez az „A” változat marad jövőre akkor 899 880 Ft lesz 

a kiadásunk. A „B” változat szerint kedvezményes járulékkal adható készpénz kifizetésre 

változik, így a kiadás megegyezik az előző évivel. A „C” változat pedig azt jelenti, hogy nem 

adunk a közfoglalkoztatásban dolgozók részére béren kívüli juttatást, miután nem kötelező. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem 

a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A bizottság javaslata, hogy az Önkormányzati dolgozók esetében a „B” változatot, míg a 

közfoglalkoztatottak esetében a „C” változatot fogadjuk el.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Humán Értékek Bizottsága is megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, 

szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a javaslatot, és az a meglátása, hogy nem szeretné, ha bármelyik 

dolgozó rosszabbul járna, mint a tavalyi évben. Így az önkormányzati dolgozók 

vonatkozásában a közfoglalkoztatottak részére továbbra is javasoljuk az étkezési utalvány 

megtartását.   

Egyébként mint képviselő, az a véleménye, hogy arról kellene órákat beszélni, hogy a nagy 

bevételkiesést hogyan tudnánk pótolni, nem pedig a kis dolgokról órákat vitatkozni. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozóan? 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a 

Litér Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásával, és azzal, hogy a 

közfoglalkoztatottak 2017. évben nem kapnak béren kívüli juttatást. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetése terhére arról döntött, hogy Litér Község Önkormányzatának 

dolgozói esetében a béren kívüli juttatás 10 000 Ft/fő/hó juttatás mely 

Széchenyi Pihenőkártyán, vagy Széchenyi Pihenőkártyán és a maximum 

100 000 Ft/év korlátozású kedvezményes készpénzfizetésben kérhető.   

A közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozóan béren kívüli juttatásban 

nem részesülnek.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról 

intézkedjen.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt a Litéri Közös 

Önkormányzati Hivatalnál dolgozók béren kívüli juttatásáról is. Kérem Bencze Éva jegyző 

asszonyt, amennyiben a napirendi pontot szeretné kiegészíteni, tegye meg.  

 

Bencze Éva jegyző:  

Jelenleg a Közös Hivatal köztisztviselői évi 268 000 Ft bruttó keretet kapnak. Ez a következő 

évre sem változna, viszont a jogszabályok szerint a köztisztviselőknél még egy szigorítást ad 

a törvény, hogy a 200 000 Ft-os keret lehet csak kedvezményes adózású. Azt gondolom, 

mindenképpen fontos lenne legalább az idei évben adott juttatásokat megtartani, ez 116 ezer 

Ft plusz kiadást jelentene. Azért is fontos, mert mint Önök is tudják, 2 dolgozónktól is 

megválunk az év végén, és ez egy olyan juttatás, amivel a sok éve alacsonyan tartott 

illetményalapból eredő bérek kompenzálására tudom használni. Itt kellene beszélnünk egy 

kicsit a 6. napirendi pontról is, a 10 illetve 20 %-os mértékű illetménykiegészítésről, mert ez 

is befolyásolja a koncepció készítését. Ez az a kiegészítés ahol a felsőfokú végzettségűek az 

alapilletmény 10 %-ban, míg a középfokú végzettségűek az alapilletményük 20 %-ban 

meghatározott illetménykiegészítést kapnak. Erről minden év novemberében dönt a Képviselő 

- testület.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 

kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja. Egyetértenek azzal, hogy 

a dolgozókat meg kell tartani a jövőben is. Az évi 116 ezer Ft plusz kiadást elfogadhatónak 

tartják, de szeretnék, ha a Hivatal ezt kigazdálkodná az éves költségvetési keretéből, és nem 

kér hozzá pluszforrást.  

 

Bencze Éva jegyző:  

Ezek az összegek első körben kigazdálkodhatóak az előirányzott finanszírozásból, bár így a 

működési dologi kiadásainkat kell még a korábbinál is takarékosabban kezelnünk. 
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Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke_ 

A bizottság megtárgyalta a javaslatot, és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinál a 

2017-es évre vonatkozóan 200 000 Ft bruttó/fő/év (választható kedvezményes) 3 68 000 

Ft/fő/év egyéb juttatás és 103 006 Ft/fő/év járuléka elfogadását javasolja elfogadásra.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Humán Értékek Bizottsága is megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, 

szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van -e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozólag? 

 

Bódi János képviselő: 

Azt látja, hogy az előterjesztés során a dolgozóknak kedvezőbb javaslat lett figyelembe véve, 

így nem jár senki rosszabbul, mint a tavalyi évben.  

 

Szedlák Attila polgármester 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozóan? 

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők béren kívüli 

juttatásával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése terhére 

arról döntött, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 2017. 

évben 200 000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást, és 68 000 Ft/fő/év egyéb juttatást 

nyújtson. A 200 000 Ft csak Széchenyi Pihenőkártyán, vagy Széchenyi Pihenőkártyán 

és a maximum 100 000 Ft/év korlátozású kedvezményes készpénzfizetésben kérhető. 

A 68 000 Ft a Jegyző által megszabott juttatási elemekre használható fel.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A harmadik alpont a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak béren kívüli juttatása. 

Kérdezi van-e a napirendi ponthoz kapcsolódó kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző:  

A Csivitelő Óvodában dolgozók jelenleg havi 12 ezer Ft meleg étkezést, és 2 000 Ft önkéntes 

egészségpénztári juttatást kapnak. Az éves költség járulékkal együtt, 23 fővel számolva 5 197 

471 Ft. Amennyiben a következő évben ugyanezt a 2 elemet adjuk a dolgozóknak, akkor az 
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éves költség 6 795 172 Ft-ra emelkedik, ez a „2017-A” változat. A „2017-B” változat szerint 

a juttatások típusa Szép kártyára és kedvezményes készpénz juttatásra változna, így a 

járulékok továbbra is a kedvező sávban maradnak, tehát marad az 5 197 471,-Ft éves összes 

költség. Az intézményvezetővel is egyeztettünk, aki a „B” változatot szeretné a következő 

évre.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem 

a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a „B” változatot javasolja elfogadásra.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Humán Értékek Bizottsága is megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, 

szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és szintén a „B” változatot javasolja elfogadásra.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozóan? 

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde dolgozói részére 2017. évben nyújtott béren kívüli juttatásával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése terhére 

arról döntött, hogy a hogy a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde dolgozói részére 2017. 

évben 14 000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást nyújtson, mely Széchenyi Pihenőkártyán, 

vagy Széchenyi Pihenőkártyán és a maximum 100 000 Ft/év korlátozású 

kedvezményes készpénzfizetésben kérhető.   

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután a napirendi ponthoz kapcsolódó döntéseinket meghoztuk, térjünk vissza a 

költségvetési koncepció elfogadására.  

Szeretném röviden összefoglalni a koncepcióhoz kapcsolódó információkat: 

Önkormányzatunknál a jövőre nézve tartós adókiesés várható. Így a következő években a 

90 millió forint értékű bevétel 45 millió forintra módosul. A bevételkiesést pótolni kell. A 

pótlás történhet a kiadások csökkentésével, és a bevételek növelésével, elsősorban települési 

adó bevezetésével.  

A 2017. évre szóló költségvetési törvényjavaslat a 2016. évihez képest alapvető változásokat 

nem hoz az állami támogatások körében, inkább csak pontosításokat, kiegészítéseket. 
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A tervezetten 2017. január 1.-től bevezetendő magán kommunális adó mintegy 7 140 ezer Ft 

többletbevételt jelent a település számára. 

Kiadásaink szempontjából a kötelező béremeléssel még nem számoltunk, miután a koncepció 

készítésénél még nem láttuk a jövő évi minimálbér és egyéb adatokat, így csak a kötelező 

soros ugrások lettek figyelembe véve. 

 A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjuk feléről való lemondása 4 200 ezer Ft 

megtakarítást jelentene. A jelenleg engedélyezett létszámok figyelembe vételével történt a 

személyi bértömeg meghatározása az intézményeknél.  

A dologi kiadások a lehetőségek, tényadatok figyelembevételével feladat finanszírozás 

alapján kerültek meghatározásra, kalkulálva a 2017. évre várható inflációval. A teljesítéseket 

is figyelembe véve soronként kerültek átvizsgálásra és ahol lehetett ott csökkentettük a 

kiadásokat. Az önkormányzatra jutó dologi kiadásokat a koncepció összeállításánál szintén a 

feladat orientált, feladatra tervezett tervezés jellemzi.  

A szociális kiadások koncepciója a 2016. évi tényleges kiadások figyelembe vételével került 

meghatározásra. A szociális ellátások esetében 3 féle támogatás kerülne kivezetésre a 

rendszerből, a hulladékszállítási, a ivóvíz-csatornadíj lakossági támogatása, illetve a 

tankönyvtámogatás.  

A közfoglalkoztatás kiadásaira annyi előirányzat került tervezésre, amennyi összegre hatósági 

szerződéssel rendelkezünk a következő évre. 

A támogatások, pénzeszközátadások esetében a bázisadatok lettek figyelembe véve.  

A támogatási célú finanszírozás kiadásai között szerepel a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

részére átadott állami támogatás összege. 

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal zavartalan működéshez szükséges pénzügyi forrást a 

két település Litér és Királyszentistván biztosítja. A Hivatal takarékos, megfontolt 

gazdálkodással működik továbbra is.   

 

Beruházások, fejlesztések tekintetében az önkormányzat 2017. évi koncepciója számos tételt 

tartalmaz. Nagy beruházások várhatóak a bölcsőde – főzőkonyha – védőnői szolgálat 

tekintetében, illetve a Művelődési háznál is. Ezek a beruházások pályázati kiírásoknak 

megfelelően szerepelnek a koncepcióban. Ezen kívül a Város és községgazdálkodásra, 

művelődési házba, temetőhöz, önkormányzathoz és védőnőhöz, a bérlakásokhoz kis összegű 

elkülönítés, a sportpálya vizesblokk kialakítása, szerepelnek. 

Természetesen majd a 2017. évi költségvetés elkészítése során fog minden számadat pontosan 

a helyére kerülni.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, úgy miután mind a Pénzügyi Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság, mind pedig a Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta a 2017. 

évi koncepció tervezetét, kérem a bizottsági elnököket, javaslatukat ismertetni 

szíveskedjenek.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A bizottság megtárgyalta Litér 2017. évi koncepció tervezetét, és az irányelveket elfogadásra 

javasolja.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta Litér Község Önkormányzata 2017. évre vonatkozó koncepció 

irányelveit, és azt javasolja elfogadásra.  
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Szedlák Attila polgármester: 

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

Litér Község Önkormányzata 2017. évre vonatkozó koncepció irányelveivel.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2016.(XI.23.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Litér Község 

Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepcióját. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

5.) Helyi adórendeletek alkotása  

 a) Helyi iparűzési adó  

 b) Magánszemélyek kommunális adója 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

a) Helyi iparűzési adó 

 

Bencze Éva jegyző: 

Miután az imént fogadtuk el a 2017. évi koncepció irányelveit, szükséges az iparűzési 

adórendeletünk módosítása is. A 13/2014 (IX.29.) számú önkormányzati rendelet 2. §. –a 

alapján mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó akinek/amelynek a Htv. 39/C (2)   

bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot. 

A koncepció irányelveit elfogadva szükséges a rendelet módosítása, azaz a mentességet ki 

kellene venni rendeletünkből. Ezzel a lépéssel az elkövetkezendő években az adó bevétel 

kiesést próbálja pótolni.  

A rendelet hatályba léptetésének időpontja: 2017. január 1. napja. Az adó mértéke nem 

változna.   

 

Szedlák Attila polgármester: 

Várja a napirendi ponthoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

Véleménye szerint javítani kellene az adómorált. Kiemelt szerepe lenne ebben a jegyzőnek és 

hivatalának. Úgy gondolja, bár már több alkalommal beszélt erről, nagyon sok adót meg nem 

fizető vállalkozó, vállalkozás van Litéren.  

 

Bencze Éva jegyző: 

Szeretné tájékoztatni a megjelenteket, hogy az elmúlt időszakban, az új adóskollega nagyon 

hatékonyan kezdte meg, és folytatja munkáját. Rengeteg felszólítás kiküldésre került, 

letiltások kezdődtek meg. Sok tervünk volt erre vonatkozóan, de miután egy teljesen új, ASP 

rendszerre kell áttérnünk december hónapban, ez újabbi többletmunkát ró a Hivatal 

dolgozóira, de igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kivetett adók 

megfizetésre kerüljenek.  
 



 19 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Az iparűzési adórendelet módosításával azt vizsgáltuk, hogyan lehetne pótolni a 

költségvetésből kieső adót. Az adórendelet módosítása is azt a célt szolgálja, hogy bevételhez 

juthassunk.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

Véleménye szerint azon kellene elgondolkodni, hogy milyen adónem bevezetésével lehetne 

visszaszedni a nagymértékben kieső adót. Meg kellene találni annak a módját, hogyan lehetne 

megfizettetni. Például gondolok itt kéményadóra, vagy földből kiemelkedő műtárgy, vagy 

egyéb adónem bevezetésére.  

 

Bencze Éva jegyző: 

Annyit azért tudni kell, hogy új adónem bevezetésével már csak jövőre tudunk foglalkozni, 

hiszen az újonnan bevezetett adónemeket november 30-ig ki kell hirdetni.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, úgy miután a Pénzügyi Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság, valamint a Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta a Helyi 

iparűzési adórendelet módosítását, kérem a bizottsági elnököket, javaslatukat ismertetni 

szíveskedjenek.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

felé.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozóan? 

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

a helyi iparűzési adórendelet aszerinti módosításával, hogy abból törlésre kerüljön az alábbi: 

mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó akinek/amelynek a Htv. 39/C (2) bekezdése 

szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adó módosításáról 

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

b) Magánszemélyek kommunális adója 

 

Bencze Éva jegyző: 

A b) pont a magánszemélyek kommunális adója. Ez az adónem 2017. január 1-től kerülne 

bevezetésre 12 000 Ft/adótárgy/év mértékkel, mely kb. 7 140 ezer Ft bevételt jelentene az 

Önkormányzatnak. Fontos lenne a menetességek megtárgyalása, hiszen eddig arról 

döntöttünk, hogy a 70 év felettiek, akik eddig részesültek a hulladékszállítási kedvezményben 
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azok legyenek ebben az adónemben mentesek, hogy ne terheljük őket duplán. Kiegészítés, 

hogy akinek telke van az évi 6 000 Ft/adótárgy/év kommunális adót fizessen.  

 

Varga Mihály képviselő:  

Személyes kérdésem lenne.  

 

Bencze Éva jegyző: 

Miután egy új adónem kerülne bevezetésre, ezért nyilvánvalóan sok személyes és egyedi 

kérdés merül fel. Azt gondolom, ezek tisztázására majd az ügyintéző segítségével kerülhet sor 

a Hivatalban, ezeket nem most fogjuk megoldani.  

A lakosság tájékoztatására a Litéri Hírmondó decemberi számában kerülne sor. Önbevallás 

alapján működik, nyomtatványt tennénk közzé a lakosság számára. Elsősorban a Földhivatali 

nyilvántartás segíti majd a munkánkat.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Fontos lenne beszélnünk a kedvezményekről. Mindkét bizottságunk megtárgyalta az 

előterjesztést, kérem a bizottsági elnökök javaslatát.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi mentességeket javasolja: aki január 1-

én rendszeres szociális segélyben részesül, aki január 1-én települési lakhatási támogatásban 

részesül, akinek január 1-én az ápolási támogatást folyósítanak, aki a tárgyévben betölti a 70. 

életévét, és ténylegesen egyedül él, valamint a jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.  

50 %-os kedvezményt az alábbiak szerint javasolnak: azon idős házaspárok, ha ténylegesen 

életvitelszerűen élnek egy háztartásban és legalább egyikük a tárgyévben betölti a 70. 

életévét, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át, azon családok, akik rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek. 

Az adó mértéke  

a) 2. § (1) bekezdésében meghatározott adótárgyra 12.000,-Ft/adótárgy/év 

b) 2. § (2) bekezdésében meghatározott adótárgyra 6.000,-Ft/adótárgy/év 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

Litér Község Önkormányzata Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta a kommunális adó 

mértékét és javaslata Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy az adó 

mértéke nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti joga esetén 12.000.-

Ft/adótárgy/év, nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 12.000.-Ft/adótárgy/év legyen. 

Viszont házaspárok esetében javaslata, hogy azok a házaspárok, aki ténylegesen 

életvitelszerűen közös háztartásban élnek, és legalább egyikük a tárgyévben betölti a 70. 

életévét, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át – 300 %-ra módosuljon. 

 

Varga Mihály képviselő: 

Nem tudom támogatni az új adónem bevezetését, nézem a másik oldalt is, hiszen nagyon sok 

a szerény körülmények közt élő településünkön.  

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az új adónem 

bevezetését, akkor is, ha nem lesz népszerű, miután szükséges intézkedések tartjuk.  



 21 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A Humán értékek Bizottsága is nézi a másik oldalt, hiszen ez is a feladatunk, de ha 

szükségszerű, akkor nem tudunk mit tenni. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, úgy kéri, aki egyetért azzal, hogy a kiküldött 

előterjesztéstől azzal a módosítással, - hogy a 3.§ (2) bekezdése alapján 50 %-os 

kedvezményben részesülnek –a ) azok a házaspárok, akik ténylegesen életvitelszerűen közös 

háztartásban élnek, és legalább egyikük a tárgyévben betölti a 70. életévét, és az egy főre jutó 

jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 

itt a 400% helyett 300% -  kerüljön elfogadásra, kézfeltartással jelezze!                  

 

A képviselő-testület 6 igen, egy tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

6.) Rendelet a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bencze Éva jegyző: 

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést minden képviselő megkapta. Látható, hogy a 

tavalyi évhez képest nincs változás. A köztisztviselői illetményalap 2008. év óta nem 

változott. A közszolgálati életpálya modell sajnálatosan nem vonatkozik a köztisztviselőkre, 

így a Hivatalban foglalkoztatottakra sem. 2008. óta nincs lehetőség az előrelépésre. A 

Képviselő-testület is tudja, hogy a megüresedő álláshelyeket egyre nehezebb betölteni, mert a 

köztisztviselői illetménytábla alapján egy középfokú végzettségű besorolás nem vonzza a 

munkavállalókat.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem 

a bizottság elnökét, szíveskedjen döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Közös 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendeletet 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Megkérdezem, van - e további kérdés, hozzászólás a napirendi pontra vonatkozóan? 

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kérem Önöket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért 

a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendeletet 

elfogadásával.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott  

köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
7.) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bencze Éva jegyző: 

Litér Község Önkormányzata, mint erről már folyamatosan beszélünk, a következő években 

jelentős adóbevételtől esik el, ezért meg kell vizsgálni a hatályos szociális rendeletünket, és 

megnézni, hogy melyek azok a területek, ahol esetlegesen a támogatások elvonásra 

kerülhetnek.  

Így kivezetésre kerülne a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének 

támogatása és a tankönyvtámogatás.  

Tankönyvtámogatás tekintetében az idei évet figyelembe véve nem volt igény, a 

hulladékszállítást igénybe vevőknél viszont jelentősebb volt a kérelmezők száma az ide 

évben.  

2015. évben települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásában 

május 1. napjától 50%-ban 21 fő és 100%-ban 46 fő részesült. 

Ezzel a módosítással az elkövetkezendő években az adó bevétel kiesést próbáljuk pótolni. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, miután a Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta 

a rendelet módosítását, kérem a bizottság elnökét, javaslatukat ismertetni szíveskedjenek.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolta Litér Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felé a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet 

módosítását. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs kérdés, hozzászólás, megkérem a képviselő-testületet, kézfeltartással szavazzon, 

aki egyetért Litér Község Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és 

ellátásról szóló rendelet módosításával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

162016. (XI.30.) Önkormányzati rendelete a 

4/2015.(II.27.) számú szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 

rendeletének módosításáról 

  

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 



 23 

8.) A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól szóló 

rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bencze Éva jegyző: 

A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól szóló 

rendeletet még 2004. évben alkotta meg az önkormányzat Képviselő-testülete. Az elmúlt 

időszakban több alkalommal aktualizálni, módosítani kellett a rendeletet, hogy az érvényben 

lévő jogszabályoknak megfeleljünk. Szükségessé vált a temetési helyek megváltási és 

újraváltási díjainak felülvizsgálata is, ezért a meglévő rendelet hatályon kívül helyezése, és új 

rendelet megalkotása több szempontból is aktuálissá vált. 

Mindkét bizottság a mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  
 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, valamint a Humán Értékek 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, kérem a bizottsági elnököket, szíveskedjenek 

döntésükről tájékoztatni. 
 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbiakat javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testület felé: 

A rendelet 1) és 2) mellékletét érintő módosítások: 

 

1. melléklet: A temetői létesítmények, üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételi 

díja, temető fenntartási hozzájárulás, síremlékállítás díja 

1) Létesítmények igénybevételi díja 

a) Ravatalozó:       3.000.-Ft/temetés 

2) Temető-fenntartási hozzájárulás 

a) Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulási díj mértéke:                5.000.-Ft/temetés 

(A rendeletben szereplő díjak az áfát nem tartalmazzák.) 

 

 

2. melléklet: Temetkezési helyek használati ideje, megváltási díjai 

2) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 

a.) Sírbolt:    60.000.-Ft 

b.) Egyes sírhely: 8.000.- Ft 

c.) Kettős sírhely:            16.000.-Ft 

d.) Gyermeksírhely:  0.-Ft 

e.) Urnafülke: 3.000.-Ft 

f.) Urna sírhely:  5.000,-Ft 

(A rendeletben szereplő díjak az áfát nem tartalmazzák.) 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

Litér Község Önkormányzata Humán Értékek Bizottsága elfogadásra javasolta Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete felé a temetők használatának és a temetkezési 

tevékenységek helyi szabályozásairól szóló rendeletet a 2. melléklet következő 

módosításával: 

a temetési helyek megváltási és újraváltási díja: 
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  Sírbolt:   60.000.-Ft, 

Egyes sírhely:   8.000.-Ft, 

Kettős sírhely:  16.000.-Ft, 

Gyermeksírhely:         0.-Ft, 

Urnafülke:   3.000.-Ft, 

Urna sírhely:   5.000.-Ft legyen. 

 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs kérdés, hozzászólás, megkérem a képviselő-testületet, kézfeltartással szavazzon, 

aki fenti módosításokat tudomásul véve egyetért új, A temetők használatának és a temetkezési 

tevékenységek helyi szabályozásairól szóló alkotásával, valamint az 5/2004. (IV.5.) rendelet 

hatályon kívül helyezésével.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2016. (XII.29.) rendelete 

a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól.  

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

9.) Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Bencze Éva jegyző: 

Mint a kiküldött előterjesztésből is látható, A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

22.§- a alapján az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról a jegyző feladata gondoskodni. 

Több szempontot kell figyelembe venni: az elavult, szükségtelenné vált a jogrendszer 

egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály 

címzettje számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással 

felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 

alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást 

megvalósító, jogszabályi rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, illetve módosítani 

szükséges.  

Áttekintettük a helyi önkormányzati rendeleteket és fentiek, valamint a következő év 

gazdálkodása miatt, és azért, hogy a 2017. évi költségvetési koncepciónak meg tudjunk felelni 

a takarékos gazdálkodás szempontjából, az alábbi rendeletek hatályon kívül helyezésére 

teszek javaslatot: 

- Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.4.) önkormányzati 

rendelete a lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról 

 

- Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (VIII.30.) rendelete a 

vállalkozások támogatásáról 
 

- Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/1995.(V.30.) sz. rendelete a  

 Körjegyzőségnél és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél dolgozók  
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 lakásépítési munkahelyi támogatásáról 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Az előterjesztést a Humán Értékek Bizottsága a megtárgyalta, kérem a bizottsági elnököt, 

szíveskedjenek döntésükről tájékoztatni. 

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

A Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolta Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete felé az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

történő helyezéséről szóló rendeletet. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Várom a kérdéseket, javaslatokat. 

Miután nincs kérdés, hozzászólás, megkérem a képviselő-testületet, kézfeltartással szavazzon, 

aki egyetért Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül történő helyezéséről szóló 

rendelet elfogadásával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (XII.14) rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül történő helyezéséről  

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

10.) Az önkormányzat által megalkotott rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bencze Éva jegyző: 

Szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 156. §. (2) bekezdésének a) pontja 

2013. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte a fent hivatkozott jogszabályhelyet. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy jelen előterjesztés alapján fogadja el az 

önkormányzat által megalkotott rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére előkészített rendelet-

tervezetet. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Várom a kérdéseket, javaslatokat. 

Miután nincs kérdés, hozzászólás, megkérem a képviselő-testületet, kézfeltartással szavazzon, 

aki egyetért Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül történő helyezéséről szóló 

rendelet elfogadásával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Litér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 

18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

11.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 

valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Bencze Éva jegyző: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92.§ (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosítására vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett. Kérik, hogy amennyiben a tagi önkormányzatok a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletük felülvizsgálatának még nem tettek 

eleget, úgy tegyék azt meg. Ennek megfelelően előkészítettük a javaslat alapján a rendelet 

módosítást, mely minden képviselő számára megküldésre került.   

A rendelet-tervezet véleményezés céljából megküldésre került  

a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint 

a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. Mind a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mind pedig a Veszprém Megyei 

Önkormányzat a rendelet tervezetet elfogadásra javasolta.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs a tervezettel kapcsolatban kérdés, kérem a képviselő-testületet, kézfeltartással 

szavazzon, aki egyetért A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről,  

valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosításával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

20/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, 

valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 
 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról” szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Bencze Éva jegyző: 

A Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft végzi településünkön a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, egy hosszabb távú, tíz éves közszolgáltatási 

szerződés keretében.  

Litér vonatkozásában az idei évben 12 m3 háztartási szennyvíz került begyűjtésre.  

A szolgáltató tájékoztatása alapján a jövőben jelentősen csökkenteni szeretnék az 

alvállalkozói jelenlétet. A közszolgáltatást 100 %-ban saját járművel szeretnék végezni, 

miután az eszközeik GPS alapú nyomkövető rendszerrel vannak ellátva, így a megrendelések 

ellenőrzése, nyomon-követése megtörténik.  

A szolgáltató szerint a jövőben növekedni fog a megrendelések száma, emiatt új eszközök 

beszerzését tervezik, ezáltal költségeiket minimálisan mérsékelni tudják, ezért az alábbi, a 

jelenleginél kedvezőbb kéttényezős díjkalkulációra tesz javaslatot:  

Jelenlegi alapdíj: 3.730, - Ft + ÁFA/év/ingatlan (bruttó 4.737,- Ft/év/ingatlan) 

Javasolt 2017. évi alapdíj: 3.540,- Ft + ÁFA/ év/ingatlan (bruttó 4.496,- Ft/év/ingatlan). 

Jelenlegi ürítési díj: 3.540,- Ft + ÁFA/m3 (bruttó 4.496,- Ft/m3) 

Javasolt 2017. évi ürítési díj: 3.360,- Ft + ÁFA/m3 (bruttó 4.267,- Ft/m3). 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, amennyiben észrevétel, javaslat 

nincs, kézfeltartással jelezze, aki az előterjesztésnek megfelelően egyetért A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

rendelet módosításával.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

21/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 

„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról” szóló 21/2014.(XII.05.) rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

13.) Litér település ivóvíz szolgálati díjban történő változás  
Előadó: Bencze Éva jegyző 

 

Bencze Éva jegyző: 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 15-én a 

26/2011.(XII.19.) rendeletével megállapította a településen 2012. január 1-től alkalmazandó 

ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási díjakat.  

A képviselő-testület a 23/2012. (III.1.) Lkt határozatával arról döntött, hogy Litér település 

ivóvíz szolgálati díjaiban a fejlesztési díj hányadot, 10,- Ft/m3 összegben átvállalja. 

Miután a korábban tárgyalt napirendi pontoknál több alkalommal beszéltünk arról, hogy a 

2017-es évben Litér Község Önkormányzata költségvetésénél az iparűzési adó előirányzata 

jelentős teljesítés elmaradást mutat, ami várhatóan tartós lesz, így a következő években ezt a 

bevételkiesést pótolni kell, ezért Önkormányzatunk a fejlesztési hányadot 2017. január 1-től 

nem kívánja tovább átvállalni, így a képviselő-testület a 23/2012.(III.1.) Lkt határozatát 

visszavonja. 
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Szedlák Attila polgármester: 

Miután Jegyző asszony már elmondta, a korábbiakban már érintettük a napirendi pontot, a 

koncepció tervezése során.  

Amennyiben valakinek észrevétele, javaslata van, tegye meg.  

Miután nincs hozzászólás, úgy kérem, kézfeltartással jelezze, aki az előterjesztésnek 

megfelelően egyetért azzal, hogy Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz 

szolgálati díjban a fejlesztési hányadot 2017. január 1-től nem kívánja tovább átvállalni.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

                Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                   153/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, a az 

ivóvíz szolgálati díjban a fejlesztési hányadot 2017. január 1-től nem 

kívánja tovább átvállalni, a 23/2012.(III.1.) Lkt határozatát 

visszavonja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
 

14.) Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem 

a bizottság elnökét, a 2017. január 1. napjától javasolt bérleti díjakkal kapcsolatban 

szíveskedjen a bizottság döntéséről tájékoztatni. 
 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Bizottságunk 2016. november 20-ai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbiakat 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé: a fénymásolási tevékenység kerüljön 

megszüntetésre. A terembérleti díjaknál csak az előcsarnok vonatkozásában javasoljuk a 

változtatást úgy, hogy az első órában 3.000,- Ft helyett 5.000,- Ft legyen, egy óránál további 

bérlet esetén 5,000,.Ft helyett 3.000,- Ft/óra legyen a bérleti díj.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs észrevétel, javaslat, úgy kéri, aki egyetért a Művelődési Ház helyiségeinek eseti 

bérleti díjának előbbiek szerinti módosításával, kézfeltartással jelezze! 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

  Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                    154/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési 

Ház helyiségeinek eseti nettó bérleti díját az alábbiakban határozza 

meg: 
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A fizetendő használati díj alkalmanként: 

a.) Terembérlet nagyterem:    5000,- Ft/óra 

Maximum díj:      25000,- Ft/alkalom 

  b.) Konyha        5000,- Ft/alkalom 

  c.) Terembérlet kistermek 

     - max. 5 órára       4000,- Ft/alkalom 

   - egész éjszakára    12000,- Ft/alkalom 

d.) Terembérlet előcsarnok: 5000,-Ft/óra (1 óránál további bérlet esetén 3000,-

Ft/óra) 

e.) Konyhai eszközök használati díja:  10000,- Ft/alkalom 

f.) Egyéb tárgyak térítési díjáról az önkormányzat egyedi határozatban dönt.  

g.) Lakodalom esetén 20000,- Ft kaució letétét kell kérni.  

 

A szolgáltatások után fizetendő térítési díj a mindenkori hatályos Általános 

Forgalmi Adó mértékével növelve kerül kiszámlázásra. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével.  

 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

15.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bencze Éva jegyző: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 4. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi 

alapellátás biztosítását. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdés a) -e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az 

Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni.  

A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet véleményét is, mely szervezet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

(NEFI).  

A véleménykérés megtörtént, a NEFI véleménye alapján Litér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelete-

tervezetben szereplő adatok, és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Humán értékek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, kérem az elnök urat, ismertesse 

döntésüket.  

 

Auerbach János Humán Értékek Bizottsága elnöke: 

Litér Község Önkormányzata Humán Értékek Bizottsága elfogadásra javasolja Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete felé az egészségügyi alapellátás körzeteinek 

meghatározásáról szóló rendeletet. 
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Szedlák Attila polgármester 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, amennyiben észrevétel, javaslat 

nincs, kézfeltartással jelezze, aki az előterjesztésnek megfelelően egyetért az egészségügyi 

alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet elfogadásával. . 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 22/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek 

meghatározásáról 

(a rendelet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

16.) Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatár  
Előadó: Bencze Éva jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bencze Éva jegyző: 

A napirendi pont nem ismeretlen a Képviselő-testület tagjai előtt, hiszen már a korábbi 

időszakban is dönteni kellett a Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatáráról.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal a 2016/2017. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét, és minden év november utolsó napjáig beszerzi a Veszprém megyében 

található valamennyi önkormányzat véleményét.  

A települési önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya véleményezésre megküldte 

Veszprém megye kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok 

meghatározásának tervezetét.  

Balatonalmádi járás:  

Litér - Kötelező felvételt biztosító iskola: 037162—Balatonfűzfői Irinyi János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8184 Balatonfűzfő, Irinyi János utca 2. 

Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában: 

Litér (teljes közigazgatási terület): 201743 – Litéri Református Általános Iskola 8196 Litér, 

Petőfi u. 8.  

Litér településen a jegyző nyilvántartásában 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskolába járó gyermek szerepel. (Litéri Református Általános Iskola: 4 fő) 

  

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs kiegészítő észrevétel, javaslat, kéri, kézfeltartással jelezze, aki az 

előterjesztéssel egyetért. 

              

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.      
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2016. (XI.24.) LKt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

véleményezte, és jóváhagyja Balatonalmádi járás felvételi körzetét 

Litér tekintetében, az alábbiak szerint: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) 

bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 

iskolák felvételi körzetét, ennek alapján: 

Balatonalmádi járás 

Litér: Kötelező felvételt biztosító iskola: 037162—Balatonfűzfő 

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola184 

Balatonfűzfő, Irinyi János utca 2. 

 

Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola 

feladatainak ellátásában: 

Litér (teljes közigazgatási terület): 201743 – Litéri Református 

Általános Iskola 8196 Litér, Petőfi u. 8.  

 

Litér településen a jegyző nyilvántartásában 2 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek szerepel. (Litéri 

Református Általános Iskola: 2 fő) 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Szedlák Attila polgármester     

Határidő: 2016. október 25. 

 

17.) Könyvtári állomány gyarapítása 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Petres Dezsőné könyvtárvezető azzal a kérelemmel fordult a Képviselő – Testület felé, hogy 

50 000 Ft kiegészítő támogatást igényeljen a könyvállomány gyarapítására.  

Könyvtári könyvek vásárlásának előirányzata bruttó 157.500,- Ft a 2016. évi költségvetésben. 

Eddig bruttó 120. 468,- Ft-ot költött a könyvtár könyvek vásárlására. A fennmaradó, 

elkölthető előirányzat bruttó 37.032, - Ft. A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, szíveskedjen 

döntésükről tájékoztatni. 

 

Lukáts Gábor Ákos Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő - testület felé 37.032,- Ft 

előirányzat biztosítását javasolja a könyvállomány gyarapítására a tárgyévi előirányzat 

terhére.  

Várom a hozzászólásokat, javaslatokat.  

Miután nincs észrevétel, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy 

önkormányzatunk a Könyvtár részére bruttó 37.032,- Ft előirányzatot biztosít a 

könyvállomány gyarapítására a tárgyévi előirányzat terhére.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete arról 

döntött, hogy a Könyvtár részére bruttó 37.032,,- Ft  

előirányzatot biztosít a könyvállomány gyarapítására a tárgyévi 

előirányzat terhére.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés 

végrehajtásáról intézkedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 
 

18.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Szedlák Attila polgármester: 

A Humán Értékek Bizottsága megtárgyalta a Napirendi pontot, kérem elnök urat, ismertesse 

döntésüket.  

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica 2017. évi fordulójának Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előterjesztést. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 

a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra az „A” 

típusúra 12 pályázat, a „B” típusúra pedig nem érkezett pályázat. Javasolja, hogy a testület a 

támogatási összegeket és rangsort az egy főre jutó jövedelem és az oktatási intézmény 

távolságát figyelembe véve határozza meg.  

 

„A” típusúra pályázók: 

Kovács Zsófia Litér, Fűzfa u.7. sz. alatti lakos, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Romanisztika – francia szakon tanul, az egy főre jutó jövedelem: 

19.375.- Ft.  

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 1. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy Kovács Zsófia Litér, Fűzfa 

u.7. sz. alatti lakos részére önkormányzatunk a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és az 1. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Zsófia Litér, Fűzfa 

u.7. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és az 1. helyre rangsorolta.. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester  

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Menyhárt Vivien Litér, Táncsics M.u.11/A. sz. alatti lakos, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 40.220.- 

Ft.  

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 2. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Menyhárt 

Vivien Litér, Táncsics M.u.11/A. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújtson és a 2. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menyhárt Vivien Litér, 

Táncsics Mihály u.11/A.. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára 

havi 5.000.-Ft támogatást nyújt és az 2. helyre rangsorolta.. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Menyhárt Kristóf Litér, Táncsics M.u.11/A. sz. alatti lakos, a Pannon Egyetem Mérnöki 

Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 40.220.- Ft.  

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 3. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Menyhárt 

Kristóf Litér, Táncsics M.u.11/A. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica 
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújtson és a 3. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menyhárt Kristóf Litér, 

Táncsics Mihály u.11/A.. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára 

havi 5.000.-Ft támogatást nyújt és az 3. helyre rangsorolta.. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Pap-Kovács Anna Litér, Bajcsy-Zs.u.53. sz. alatti lakos, a Budapesti Corvinus Egyetem 

Kertészettudományi Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 89.999.- Ft.  

 

A Bizottság a támogatást nem javasolta, mivel a családban az egy főre eső jövedelem 

meghaladja a szabályzatban előírt jövedelemhatárt. 

 

Szedlák Attila polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk nem 

támogatja Pap-Kovács Anna Litér, Bajcsy-Zs. u. 53. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatát, 

kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Pap-Kovács 

Anna Litér, Bajcsy-Zs.u.53. sz. alatti „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatát, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

szabályzatban elfogadott jövedelemhatárt.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 
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Auerbach János bizottság elnöke: 

Pap-Kovács Dóra Litér, Bajcsy-Zs.u.53. sz. alatti lakos, a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 89.999.- Ft.  

 

A Bizottság a támogatást nem javasolta, mivel a családban az egy főre eső jövedelem 

meghaladja a szabályzatban előírt jövedelemhatárt. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk nem 

támogatja Pap-Kovács Dóra Litér, Bajcsy-Zs. u. 53. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatát, 

kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

161/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Pap-Kovács 

Dóra Litér, Bajcsy-Zs.u.53. sz. alatti „A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatát, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

szabályzatban elfogadott jövedelemhatárt.  

 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Supán Roxána Litér, Nap u.51. sz. alatti lakos, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi  Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 56.749.- Ft.  

 

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és az 5. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Supán 

Roxána Litér, Nap.u.51. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és az 5. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Supán Roxána Litér, Nap u. 

51 sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és az 5. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Horváth Adriána Litér, Nyárfa u.11. sz. alatti lakos, az Óbuda Egyetem Alba Régia Műszaki  

Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 81.270.- Ft.  

 

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 10. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Horváth 

Adriána Litér, Nyárfa.u.11. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és az 10. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Adriána Litér, 

Nyárfa u. 11 sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 10. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Cserna Zsolt Litér, Álmos u.27. sz. alatti lakos, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 

Számviteli  Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 60.715.- Ft.  
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A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 7. helyre rangsorolta. 

 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Cserna 

Zsolt Litér, Álmos u.27. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és a 7. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserna Zsolt Litér, Álmos u. 

27 sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 7. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Gillinger Gábor Litér, Akácfa u.5. sz. alatti lakos, a Pannon Egyetem Georgikon  Karán tanul, 

az egy főre jutó jövedelem: 72.352.- Ft.  

 

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 9. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Gillinger 

Gábor Litér, Akácfa u.5. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és a 9. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gillinger Gábor Litér, 

Akácfa u. 5. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 9. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Molnár Ádám Litér, Huba u.3. sz. alatti lakos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi  

Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 65.770.- Ft.  

 

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 8. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs hozzászólás, kérdés, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Molnár Ádám 

Litér, Huba u. 3. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást 

nyújtson és a 8. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Ádám Litér, Huba u. 

3. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 8. helyre rangsorolta. 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Kuczi Kata Litér, Tas u.17. sz. alatti lakos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Vegyészmérnök és Biomérnöki  Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 52.500.- 

Ft.  

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 4. helyre rangsorolta. 
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Szedlák Attila polgármester 

Nincs hozzászólás, kérdés, így, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk Kuczi Kata Litér, 

Tas u. 17. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft támogatást nyújtson és a 4. 

helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért.  

 

 

 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kuczi Kata Litér, Tas u. 17. 

sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 4. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Auerbach János bizottság elnöke: 

Kondics Ábel Litér, Nap u.9. sz. alatti lakos, az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán tanul, az egy főre jutó jövedelem: 

58.161.- Ft.  

A Bizottság 2017. évre 10x5000 Ft támogatást javasolt és a 6. helyre rangsorolta. 

 

Szedlák Attila polgármester: 

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  

 

Kondics István alpolgármester: 

Jelezném, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni.  

 

Szedlák Attila polgármester: 

Miután nincs több észrevétel, hozzászólás, kéri, aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk 

Kondics Ábel Litér, Nap u. 9. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújtson és a 6. helyre rangsorolja, kézfeltartással jelezze! 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egy fő nem szavazott szavazattal dönt.  
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2016. (XI.23.) Lkt. határozata 

 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kondics Ábel Litér, Nap u. 

9. sz. alatti lakos részére, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú pályázatára havi 5.000.-Ft 

támogatást nyújt és a 6. helyre rangsorolta. 

 

A támogatás időtartama 10 hónap, folyósításának kezdete a 2016/2017. II. 

féléve. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

 

19.) Vegyes ügyek 

 

Vegyes ügyeket a Képviselő-testület nem tárgyalt.  

 

 

 

 

Szedlák Attila polgármester az ülést 20.15 órakor lezárja.  

 

 

 

 

 

 

Szedlák Attila                                    Bencze Éva 

                              polgármester              jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 


