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Kdsziilt: Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiiletenek2020. m6rcius 4-en17.15 6rai
kezdettel me gtartott rendkivtili nyi lv6nos iil6sdr6l.

Az tilds helye: Kozseghina tan6csterem

Jelen vannak: Varga Mih6ly
Szonyegh Imre Gydrgy
Auerbach J6nos

Dr Gyurika Istv6n Gribor
Heffler Gilbond
Kondics Istv6n
Luk6ts G6bor Akos
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Meghivottkdnt j elen vannak:

Kov6c s Zsuzsa rgazgatdsi foe l6ad6
Bencze Eva jegyzo megbiztsirb6l: Srirdi J6nosnd ig.vez.fotan.

Varsa Mihrllv polgarurc$cr
Tisztelettel kciszrintrim a kdpvisel6-testtilet tagjait. Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hatir o zatkdpe s, a m e gv6l asztott k6pvi s e I 6kb6l m indenki me gj e I ent.

A jegyzokonyv vezet6sdre Kov6cs Zsuzsa kciztisztviselot, a jegyz6konyv hitelesitds6re Heffler
G6born6 k6pvisel6 asszonyt urat ds Szonyegh Imre Gydrgy alpolg6rmester urat k6rem fel.

Megk6rdezem a kdpviselo-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzitszolirs a d szrevdte le, j avas I ata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testtiletet kezfeltarthssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi ponttal egyetdrt.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

NAPIRENDIJAVASLAT

GINOP 3.4.5.-Vekop-16 projekt keret6ben az MVM Net Zrt. 6ltal a Nemzeti

Tivktizl6si Gerinchil6zat ki6pit6se tirgyfi optikai tivktizl6si hillilzat fektet6si

munkikhoz kapcsol6d6an a Bajcsy-Zsilinszky Endre utciban a Bem J6zsef utcai

keresztez6d6sig, majd a Ktizs6ghfzhig tart6 Bem J6zsef utcai szakaszon t6rk6
burkolattal ellitott gyalogos jrirda kialakitisa.
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester
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Napirend t6rgval6sa

Varga Mihflv polsirmester
A mrilt heti tildstinktin2020.02.27-en a teleptilds 2020.6vi koltsdgvetds6nek megvitat6sakor

tirgyaltunk arr6l, hogy az MVM Net Zrt. lital a GINOP 3.4.5.-VEKOP-16 projekt keretdben

Nemzeti T6vk<jzl6si Gerinch6l6zat kidpit6se val6sul meg a telepiildsen ktiltertileten a Kenderesi

rit ment6n, majd a 72. szitmt f6rit alatt 6tfrirrissal ds a Bajcsy-Zsilinszky Endre utc6ban a Bem

J6zsef utcai keresztez6d6sig, majd onnan a K<izsdgh6ziigtarto szakaszon. Az optikai t6vk<izl6si

hii6zat fektetdsi munk6latok alapvet6en aBajcsy-Zsilinszky Endre utca tekintetdben a megldv6

betonlapok felbont6s6val, majd ahtiSzatfektet6si munk6latokat kdvet6en sSvos helyre6llit6ssal

a betonlapok visszahelyezdsdvel val6sulna meg az MVM Net Zrt. beruh6z6s6ban. Felmertlt az

azig€ny, hogy a s6vos helyre6llit6s helyett azdrintett nyomvonalon saj6t forr6sb6l a gyalogos

jirdit tdrkS burkolattal Lissuk el, folytatva ezzel a kor6bbi dvekben megkezdett jirda
rekonstrukci6s fejlesztdseket Lit6ren, pl. D6zsa Gydrgy utcai j6rda,72. szitmi fott melletti
jtrdaazAhos utc6t6l a Termel6i piacig.

Araj6nlatokat kdrttink be a jirda tdrkdvezds munkadij6ra vonatkoz6an, azzal, hogy a

munkavdgz6shez sztiks6ges anyagkolts€,get, azaz 475 foly6mdternyi kerti szegdlyt, 556 m2

feliiletre sztiksdges tdrkovet, aztzalekot, a gdpkocsi behajt6k ckt alap keszitesdhezbetont, a

csapaddkviz elvezetdshez a foly6k6t, tov6bb6 a kiszorul6 fold ds a felszedett betonlapok

elszfilititsitt Lit6r K<izsdg Onkorminyzata biztositja. A kdltsdghatdkonysig szempontj6b6l

legkedvez6bb 6raj6nlatot a Multimat Pro Kft. (Budapest) nyrijtotta be, amely szerint a

t6rkcivezds munkadija mindosszesen brutt6 4 750 473 Ft.

A jrirda rekonstrukci6s munk6latokhoz aBajcsy-Zsilinszky Endre utc6ban 8 db k<iztertileten, a

j6rda nyomvonal6ban l6v6 fa kiv6g6sa ds a visszamarad6 tusk6k kimar6sa indokolt, amelyet a

Fer-Kert Kft. (Balatonalm6di) brutt6 417 195 Ft ellendben vdgez el.

A tdrk6 burkolatri jrlrdadpit6shez sztiks6ges anyagkoltsdg, valamint a kiszorul6 ftild ds a

felszedett betonlapok sz6llitrlsi kdlts6ge nagys6grendileg brutt6 5,1 milli6 Ft ktirtli dsszegre

tehet6.

Tiriekoztatom Ondket, hogy a tavalyi 6vben a Magyar Falu Program 2079. keretdben tcibbek

kdzrjtt olyan piiyftzat\ felhiv6s is megjelent, amely a kisteleptildsek j6rda 6pitdsdnek,

felrijit6sinak az anyagtttmogatis6ra volt igdnybe vehet6, maximdlisan 5 milli6 Ft t6mogat6si

risszeggel, 100%-os t6mogat6si intenzit6s mellett. A Magyar Falu Program 2079. dvi piiyinatr

felhiv6sai ds kerete 2019. december h6 31 . napj6val lezitrnlt, de a Korm6ny t6jekoztat6sa szerint

az idei dvben rijra kiir6sra kertilnek a tavalyi 6v felhiv6sai, igy v6rhat6an a j6rdafelfjit6s

anyagt6mogatisittcelz6pttlyfrzatrfelhivds is, ak6r mdgazelso negyeddvben, hiszen a2020.evi

phlyilztatis 2020.02.24. napon megkezd6d<itt orvosi eszkcizok, rendelok vonatkoz6s6ban. A

Magyar Falu Program /Jtaltnos elj6r6srendje alapjin a ptiyttzattal erintett projektek saj6t

felelSs sdgre me gkezdhetok a piiy 6zat benyrijt6s6t krivet6 el so napon.
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Javaslom, hogy alfirdaterkovezdsi munk6k elvdgz6sdt igazitsuk a Magyar Falu Program2020.

keretdben v6rhat6an megjeleno j6rdadpitds anyagtdmogatisa tingyu pdlybzathoz ds nyrijtsa be

Litdr K<lzs6g Onkormtnyzata pdtydzatdt a jirdafehijit6s anyagtdmogat6sSra, azzal, hogy a

j6rdarekonstrukci6s projekt legkor6bban a piiyinat benyrijt6s6t koveto napon kezdodhet meg.

A j6rdarekonstrukci6s munkillatok teljes k<lltsdge viirhat6an 70,2 - 10,3 milli6 Ft koriil
alakulhat. Tekintettel arra, hogy a pontos felm6rds ds a tdteles elsz6mol6s alapjdna munk6latok

kiviteli kriltsdge viitozhat,javaslom, hogy a Kdpviselo-testtilet brutt6 11 milli6 Ft-os keretet

hagyjon j6v6 a munk6latokra, aMagyar Falu Program keret6ben t<irt6no piiydzat benytijt6s6val

az any agkoltsd g tiimo g atdsir a.

A napirendi pontot a Pdnziigyi Gazdasdgi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsiig is megt6rgyalta,

felk6rem abizottsitg eln<ikdt, hogy ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

Lukfts Gribor p svi bizottsis elntike

A bizotts6g megt6rgyalta a napirendi pontot, amelyet elfogad6sra javasolt a K6pviselo-testtilet

fe16 a hathrozati javaslat szerinti tartalommal, azaz brutt6 I I milli6 forintos keret

j6v6hagy6stxalajdrdarekonstrukci6s munk6latokra, a Magyar Falu Program keretdben tdrtdno

p fiy 6zat b enyrij t6s rlv al az any agko lt s 6 g t6m o g at6s 5ra.

Varsa Mihflv polgirmester

Kriszcinrim Elnrik fr. Van-e kdrd6s, hozzdszolits a napirendi ponttal kapcsolatosan?

Amennyiben nincs, k6rem kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt ahatirozati javaslattal

A Kdpviselff-testiilet 7 igen szavazsttal egyetdrt.

Lit6r Ktizs 6 g 6nkorm rln y zata K6pvis el6-testiilet6n ek
48 I 2020.(11I.04.) LKt h at6r ozata

Litdr Krjzs6g Onkorminyzattnak Kdpvisel5-testtilete arr6l hatirozott, hogy a

GINOP 3.4.5.-VEKOP-16 projekt keretdben az MVM Net Zrt. iital a Nemzeti

Tilvkdzldsi Gerinch6l6zat kiepitese tilrgyf optikai t6vkcizldsi hiiozat fektet6si

munkiikhoz kapcsol6d6an beltertileten a Bajcsy-Zsilinszky Endre utc6ban a Bem

J6zsef utcai keresztezoddsig, majd a Kozseghiziig tart6 Bem J6zsef utcai

szakaszon a betonlapos, illetve aszfaltos j6rda helyett t6rk6 burkolattal ell6tott

gyalogos j 6rda keriiljtin kialakit6sra.

A tdrko j6rdadpitds munk6it a Multimat Pro Kft.

(l141 Budapest, Kom6csy u. 10.) vegzi el, amelynek munkadija brutt6 4 750 473

Ft. A jSrda6pit6s munkttkhoz 8 db fa kiv6g6sa sztiksdges, amelynek dija

tusk6marilssal egytitt brutt6 417 195 Ft a Fer-Kert Kft. (8220 Balatonalm6di,

Hunyadi u. 6.) furajinlata alapjin. A tdrk6 burkolatri j6rda6pit6shez sztiks6ges

anyagkdltsdg ds sz6llit6si koltsdg egytittesen nagys6grendileg brutt6 5 069 544Ft,

azaz ateljes osszkolts6g v6rhat6 dsszege l0 237 2l2Ft.

ALitdr,Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Bem J6zsef utcai keresztezodesig, majd a

Kozseghhziig tart6 Bem J6zsef utcai szakasz gyalogos j6rda tdrko burkolatri
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felfjit6s6nak kdltsdgdre brutt6 11 000 000 Ft keretet biztosit Litdr Kdzsdg

Onkorm6nyzata sajifi fon6sb6l az dves k<ilts6gvet6se terh6re, azzal, hogy a
j6rdarekonstrukci6s munkilatok anyagt6mogatisina Litdr Kdzs6g

Onkorm6nyzata pitlyizatot kivin benyrijtani a Magyar Falu Program 2020.
keretdben.

A Kdpviselo-testtilet felhatalmazzaYarga Mih6ly polg6rmestert, hogy a fentiek
szerinti j6rda t6rkSburkol6s anyagt6mogatisifi celzo Magyar Falu Program 2020.
piiytuat benyrijt6s6val 6s a j6rdarekonstrukci6s munk6latok elvdgzdsdvel

kapcsolatosan a sziiks6ges intdzkeddseket tegye meg.

Felelos: Varga Mihdly polg6rmester

Hat6rido: Magyar Falu Program2020. p6,ly6zati felhiv6s alapj6n

Varga Mihrlly polg6rmester a K6pvi se lo-te sttileti 17.30 6rakor lezdrta.
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