
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Litdr Kdzsdg OnkormSnyzata Kdpviselo-testtiletdnek2020. jrilius 7-6n 18.35 6rai
kezdettel megtartott rendkivtili nyilvSnos tildsdr6l.

Az iil6s helye: Kdzseghtna tan6csterem

Jelen vannak:

Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyzo
S6rdi J6nosn6 ig.vez. fdtan.

Rokalynd Csizmadia Margit 6vodavezeto

Varga Mih6ly pols6rmester
Tisztelettel kriszrintcim a k6pvisel6-testtilet tagjait. Meg6llapitom, hogy a k6pviselo-testtilet
hatir ozatk€pe s, a me gv6l asztott k6pv i s e 16kb61 m i ndenki m e gj e lent.

A jegyz6kdnyv vezetdsdre S6rdi J6nosn6 k<jztisztvisel6t, a jegyzokonyv hitelesit6s6re Heffler
G6bomd kdpviselo asszonyt, ds Dr Gyurika Istv6n G6bor kdpviselo urat kdrem fel.

Megk6rdezem a k6pviselo-testtiletet, hogy a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e

valakinek hozzdsz6lits a d s zrevdte le, j avas I ata?

Auerbach J6nos k6pviselo:
A vegyes tigyek thrgytt napirendi pont keretein beltil szeretn6, ha beszdlndnk

teleptildsfej lesztdssel kapcsolatban.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztisvi G azdasiqi es Teleptild sfei leszt6si Bizotts6e elndke

Szintdn a vegyes iigyek napirendi pont keretdben szeretndk t6j6koztatist kdrni a Litdri
Reform6tus Altalenos Iskola bovit6s6vel kapcsolatban, tov6bbiadr. Kontr6t K6roly VK. elnok
rirral folytatott megbes zelesrol.

Varea Mih6ly pole6rmester
Amennyiben nincs tdbb javaslat, k6rem a kdpviselo-testiiletet kezfeltarthssal, szavazzon, akr a

javasolt napirendi pontokkal egyet6rt.

Yarga Mih6ly
Szonyegh Imre Gyorgy
Auerbach J6nos

Dr Gyurika Istv6n G6bor
Heffler G6bond
Kondics Istv6n
Luk6ts G6bor Akos

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpvisel6
kdpviselo
kdpvise16
kdpvise16
k6pvise16

a

A k,lpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.



NAPIRENDIJAVASLAT

1.) Onkorminyzati feladatelldtdst szolgil6 fejleszt6sek timogatfsa 2020. tdrgyf piiyinat
benyfjtrisa - Lit6r, Templom utca (641 hrsz) 6s Tfncsics Mihily utca (718 hrsz) gyalogos
j6rdfk felfjit:lsa
El5ad6; Varga Mihdty polgdrmester, Bencze Eva jegyzci

2.) Dtint6s a ktizponti orvosi tigyelet elL{trisfr6l
Etciad|: Varga Mihdly potgdrmester, Bencze Eva jegyzci

3.) Uj btilcsdde 6pit6se projekt 4. szimfi vfllalkozrisi szerz6d6s m6dositisa
Etdad|: Vargo Mihdty polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

4.) B iilcs6de 6piilet6ben klim ab erendez6s kialakitrisa
Etciad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

5.) El,6d utca int6zm6nyi parkol6jrinak szabhlyozisa
Elriad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzci

6.) Vegyes tigyek
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzd
Telepiil6sfej leszt6si ii gyek
Tfljfikoztatfs a Lit6ri Reformrltus Altal6nos Iskola b6vit6se tirgyitban,
valamint dr. Kontrft KSroly VK. elntik6vel folytatott besz6lget6s16l

Napirendtrlrgyal6sa

1.) Onkorminyzati feladatelldtfst szolgril6 fejleszt6sek trimogatisa 2020. tSrgyri pirlyizat
benyfjtisa - Lit6r, Templom utca (641 hrsz) 6s Tfncsics Mihfly utca (718 hrsz) gyalogos
jrflrd6k felfjitisa
Eltiado: Varga Mihdty polgdrmester, Bencze Evaiegyzri

Varga MihAly pols6rmester
A jriniusi testiileti tildsen t5rgyaltunk az .,Onkormdnyzati feladatelldtdst szolgdl1 fejlesztdsek
t dm o gat d s a 2 0 2 0 ." tir gy t p iiy 6zat e lokd szitd s6r6 l.
Az ilrajinlatokat bek6rdse megtort6nt. Miutan telepiildstinkdn magas az ad6erokdpessdg, fgy

Lit6r ad6er6k6pessdge szerint a maxim6lis trlmogatdsi intenzit6s 65Yo-os m6rtdkri, a

maxim6lisan igdnyelhetS t6mogatSs 20 milli6 forint. Apiiyilzat benyrijt6si hatilrideje:2020.
jrilius 10.

A kiktilddtt el6terjeszt6s alapjiin d<inteni kellene apiiyizat benyrijt6s6r6l, illetve arr6l, hogy

melyik v erzi6 kertilj <in benyrij t6sra.

BenczeEva legYzo

Az eloteqesztdsben lithatS, hogy az'A' vtitozat mindkdt utcai j6rda fehijit6srit tartalmazza

20.723.226 Ft projektk6ltsdgvetdssel ds 7.253.130 Ft onrdsz v6llal6s6val, mig a'B' vtitozat
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csak a Templom utcai j6rda fehijit6s6t tartalmazza 8.906.536 Ft projektkciltsdgvetdssel 6s

3.117 .288 Ft <inr6sz v5llal6s6val.

Varga Mih6ly pole6rmester
A napirendi pontot a Pdnztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizottsdg elndk6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukits G6bor Akos P6nztie),i Gazdas6gi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A bizotts6g megtiirgyalta az Onkorminyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejlesztdsek tttmogatdsa
2020. tfirgyipdlyi.zat benyfjt6sa - Lit6r, Templom utca (647 hrsz) ds T5ncsics Mih6ly utca
(718 hrsz) gyalogos jhrddk fehijit6sa tirgyt napirendi pontot, ds az'A'viitozat elfogad6s6t
javasolja a K6pvisel6-testtilet feld, mely mindkdt utcai j6rda fehijitrisdLt tar1:almazza

Varga Mihiily polg6rmester

Van-e k6rdds, hozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
ke zfeltarths s al szav azzon, aki a hattr o zati j ava s I att al e gy etd rt.
A kdpviseki-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.

L it6r Ktizs69 6n ko rm rin y zata K6pvisel6-testti let6nek
ll5 12020. (VII.7.) LKt hatrir ozata

Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzatdnakKdpviselo-testtilete arr6l hat6rozott, hogy pttlyi-zatotnyrijt be

a Magyarorszdg2020.6vi kcizponti koltsdgvetdsdrSl sz5lo2019. dvi LXXI. torvdny 3. melldklet
II. 2. pont a), b) ds c) pontok szerinti ,,Onkorm6nyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejlesztdsek
thmogatdsitra" titrgytpdlyhzati kiir6s ,,Beltertileti utak, jdrdik, hidak feltijit6sa" alc6lra.

A ptiyiuati cel a Liter, Templom utcai (641 ,73711 hrsz) 6s T6ncsics Mih6ly utcai
(718 hrsz) gyalogos jfirdak fehijft6sa. Aphlyilzati projekt kdltsdgvetdse:

Fejleszt6s Koltsdge T6mogat6si ig6ny Oner6
megnevez6se Brutt6 Ft 65% 35%

Templom utcai ll 407 648,- 7 414 971,- 3 992 677,-
jirdafelfjit6s
T6ncsics Mih6ly utcai 9 015 578,- 5 860125,- 3 155 452,-
j6rdafehijit6s
Tervez6s 100 000,- 65 000,- 35 000,-
Mriszaki ellenSrz6s 200 000,- 130 000,- 70 000,-

Osszesen: 20 723 226,- 13 470 097,- 7 253 129,-

A belteriileti j6rdafehijit6st celz6 projekt koltsdgvet6se osszesen brutt6
20 723 226 Ft, Liter 26 898 Ft osszegri ad6er6kdpessdge alapj 6n az igdnyelt t6mogat6s

intenzit6sa 65Yo-os,dsszege 13 470 097 Ft, a v6llalt oner6 <isszege pedig 7 253 129 Ft, amelyet
Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzataa2020.6vi kciltsdgvetdsdben biztosit a tartal6k terhdre.

A piiyhzat benyrijt6si hatSrideje 2020.07.10. az ebr42 onkorm6nyzati inform6ci6s rendszeren
keresztiil tort6n6 benyrijt6ssal, a miniszteri d<intds hat6rideje 2020.10.16.

A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza aPolgttrmestert apiiyinat benyrijt6s6val.

Felel<ls: Varga Mih6ly polg6rmester

Hat6rid6: 2020.jrilius 1 0.
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2.) Dtint6s a ktizponti orvosi iievelet ell6tdsflr6l
Etdadf; Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzd

Varga Mih6lv polgdrmester
A vesz6lyhelyzet ideje alatt m6r sztiletett polg5rmesteri dontds ebben a tdmdban, 6m
Balatonalm6dit6l, mint gesztor teleptil6st6l csatolt iratanyagot kaptuk, melyet ki is ki.ildti.ink
ilttanulm6nyozisra a Kdpviselo-testtilet tagSai reszlre. A kiktildott anyag eldg terjedelmes,
megkdrem Bencze Eva jegyzo asszonyt, foglalja cissze a ldnyeget.

BenczeEva jegyzo
A polg6rmesteri dont6snek a v6grehajtdsa zajhk jelenleg minden drintett onkorm6nyzatn|l
azzal, hogy Balatonalm6di V6rosa reszdrol kidolgoz6sra kertilt a polg6rmesterek 6ltal m6jus
25-6n egyeztetett elvek mentdn (h6ziorvosok ndlktil, 5 dvre, lakoss6gsz6m ar6nyos
k<ilts6gviselds mellett, k<iz<is kdzbeszerzdsi elj6rris alapjdn killso szolg6ltat6) a kozbeszerzesi
eljitris mriszaki tartalma, a kcizcis kozbeszerudsi elj6rris lefolytat6s6ra ir6nyul6 egytittmtik<id6si
meg6llapod6s, valamint a koz<is feladatell6t6sra ( 2020-2025) vonatkoz6 egytittmtikcjddsi
meg6llapod6s. Amennyiben a fenti meg6llapodhs-teruezeteket a felek aklirjrlk ds biztositj6k a

k<ilts6gvetdsiikben a szolgilltatdsi szerzodds fedezet6t 2020. 6vi kciltsdgvetdsben es a 2021-
2025.6vi k<iltsdgvetdsekben tervezik ds biztositj6k - a becstilt drtdkre figyelemmel ez most 83

Ftlholf(5 - rigy Balatonalm6di Viiros Onkorm6nyzata meghatalmazottkent a kozbeszeruesi
elj6r6st meginditja 6s lefolytatja. A kozbeszerzesi elj6r6s dsszes k<ilts6ge 1.280.000 + Afa,
amelyet az e gy ittmtikd d6 Onkorm6ny zatok I ako s s6g s z6m ar6nyo s an v i se I ne k.
A kozos kozbeszerz6si elj6r6s sor6n, az elj6r6si cselekm6nyeket Balatonalmiidi Viiros
Onkorm6nyzata meghatalmazottkent elvdgzi ugyan, azonban a szolgiitat6st kcjz<jsen rendelik
meg Onkorminyzatok minden Onkormdnyzat megrendel6k6nt szerepel majd a k<itend6
szolgitltatirsi szerz6d6sben, hiszen minden Onkorm6nyzatmaga adja tfi eziital- a szolg6ltat6si
szerzodds alilirSsival - az ot terhel6 kotelez6 feladat (tigyeleti ell6trls biztosit6sa) ell6t6si-
kritelezettsd gdt a szol gilltat6nak.

Varea Mihiily pole6rmester
A napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizottsilg eln<ikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztievi Gazdas6si ds Telepiildsfeileszt6si Bizotts6e elnoke
A bizotts6g megtirgyalta a napirendi pontot, 6s annak elfogad6s6t javasolja.

Varga Mih6lv polg6rmester
Van-e k6rdds, hozz6sz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag?

Heffler G6bornd kdpviselo
A kdzponti orvosi tigyeletet csak Balatonalm6diban, vagy Veszpr6mben is igdnybe vehetjiik?

Bencze Eva jeeyz6
A kdzponti orvosi tigyeleti ell6t6st Balatonalm6diban lehet ig6nybe venni

Varga MihAly pole6rmester

Amennyiben nincs tov6bbi k6rdds, 6szrevdtel, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki ahatirozati
javaslattal egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.

4



Lit6r Ktizs6g Onkormrin yzata K6pviseld-testiilet6nek
116 12020. (VII.7.) Lkt. hatir ozata

1. Litdr Kozsdg Onkormhnyzatinak K6pvisel6-testiilete :iugy hatdroz, hogy a ,,kcizponti
orvosi iigyelet szolg6ltat6s" kozbeszerzesi elj6r6s lefolytat5s6ra vonatkoz6
egyiittmtikciddsi meg6llapod6st ds a kozbeszerz5,s\ mriszaki leir6st a hatinozat l.
mell6klete szerinti tartalommal j6vrihagyja ds felhatalmazza a polg6rmestert a kdzponti
orvosi tigyeleti szolgiitatits kozbeszerzesi elj6r6s6nak lefolytat6s6hoz sztiks6ges
valamennyi jognyilatkozat ds k6telezettsdgv6llal6s megt6tel6re, tov6bb6 az

e gytittmtikodd si me gillapodris ald;irishr a,

2. A Kdpvisel6-testtilet rigy hatiiroz, hogy a kozponti orvosi iigyeleti e116t6s k<izos

ellifiilsira vonatkoz6 egytittmukoddsi meg6llapod6st ahatinozat 2. melldklete szerinti
tartalommal j6v6hagyja ds vrillalja, hogy a kdzponti orvosi tigyeleti feladat elltLtilseert
6llami forr6ssal nem fedezett, tervezett mtikdddsi kiad6sokra havonta a Magyar
Allamkincstin fltal alkalmazott 2Ol9.janu6r 1. napj6n 6rvdnyes lakoss6gszim alapjin
ki sz6mitott hozzil itrulilst me gfi zeti.

3. A Kdpvisel6-testiilet viilalja, hogy biztositja kciltsdgvetds6ben a hatdrozat 1 ponda
szerint kiir6sra kertil6 kozbeszerzdsi eljdrrls becstilt 6rtdke alapjin, a hatdrozat 2.

pontj 6ban hivatkozott <inkorm 6ny zatr hozzdjirul 6s be c stilt <i s sze g6t.

4. A K6pvisel6-testtilet megismerte a hatdrozat 3. melldkletdt kepezo kiizbeszerz6si
el6kdszito anyagban foglaltakat 6s rigy d<int, hogy a ,,Balatonalmildi, Als66rs,
Balatonakarattya, Balatonfokaj6r, Balatonfiizfo, Balatonkenese, Csaj69, Fels6ors,

Kir6lyszentistv6n, Ktingris, Liter, Papkeszi 6nkorm6nyzatok ell6t5si kotelezettsdg6be

tartozo k<izponti h6ziorvosi tigyeleti szolgiitatits ell6t6sa" cimen - akozbeszerzdsekrol
szol6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (a tovribbiakban: Kbt.) 21.$ (2) bekezd6se alapjin, a

Kbt. 112.$ (1) bekezdds b) pontban meghatiirozott szab6lyok szerinti nyilt
kozb e szerzd s i e lj 6r6st ind f t, uni6 s hirdetm6nym inta alkalmaz6s 6val.

5. A K6pviselo-testtilet tudomSsul veszi, hogy a kozponti orvosi tigyeleti szolg6lat
mrik<iddsi engeddly6nek jogosultja, a nyertes aj6nlattevo lesz, aki kozvetlentil kdt
frnanszirozitsi szerzod6st a kozponti orvosi tigyeleti feladatok ell6t6s6ra a Nemzeti
Eg6szsdgbiztosit6si Alapkezel6vel.

Felelos : Y ar ga Mihrlly polgiirmester

Hat6ridS: folyamatos

3.) Ui btilcs6de 6pit6se proiekt 4. szrimf vrillalkozrisi szerzdd6s m6dositisa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegt,zci

Varsa Mihiily pols6rmester
Aznj b<jlcs6de 6pit6si projekt lassan lezirisra kertil. A Magyar Allamkincst6r a mai napon
jelezte, hogy rendben van a szeruodesm6dosit6s tervezete, ezdrt donteni kellene enol. A
tew ezetet mindenki me gkapta, viirom az 6szr ev ete I eket, j avas latokat.

Auerbach J6nos k6pvisel6
Szeretn6m megtudni, mikor van a projekt lezirdsinak d6tuma?

Bencze g-.yajeeyzs

A leziris hat6rideje 2020. szeptember 29
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Varga Mih6l], pol giirmester
A Pdnztigyi Bizotts6g a mai til6s6n megt6rgyalta az tJj bolcsode 6pitdse projekt 4. szdmir
viilalkozdsi szerz6d6s m6dositisa tdrgyrinapirendi pontot. Felk6rem abizottshg elnok6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukiits Giibor Akos Pdnztievi Gazdas6ei ds Teleptildsfei lesztdsi Bizottsde elnoke
A bizotts6g megt6rgyalta az Uj bolcs6de 6pit6se projekt 4. szttmi v6llalkoz6si szerz6d6s
m 6 do sitrlsSra vonatkoz6 e l6terj e sztd st, 6 s azt elfo gad5sra j avas o lj a.

Varga Mih6lv polg6rmester
Amennyiben nincs tov6bbi kdrdds, hozzdsz6l6s a napirendre vonatkoz6an, kdrem,
kezf eltartiss al szav azzon, aki a hatir o zati j ava s I attal e gy e td rt.

A hipviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt

Lit6r Ktizs6g Onkormrlnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
ll7 12020.(VII.7.) LKt hat:ir ozata

Litdr Kozsdg Onkorminyzatinak Kdpvisel6-testtilete rigy d<int, hogy az,,U; bdlcsode 6ptilet
6pitdse" tdrgybanaTOP-1.4.1-16-VE1-2017-00018 azonosft6 szdmuprojektmegval6sitirsirhoz
kapcsol6d6an lefolytatott k<izbeszerzdsi eljdrdsban a Stylus Epito ds Uzemeltet6 Zffikorien
Mrikdd6 R6szvdnytrirsas6g (1056 Budapest, Belgrrid rakpart 2.) vtilalkozoval 2018.09.04.
napj6n megk<itott Vrillalkoz6si szerzoddst m6dositja a hatdrozat melldkletdt kepezo

,,Viillalkozdsi szerz6d6st m6dosit6 okirat-IV." elnevezdsti okirat szerinti tartalommal.

Hatririd6: azornal

Felelos : Varga Mihfly polg6rmester

4.) Btilcs6de 6piilet6b en klim aberendez6s kialakitrisa
Elriad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Evo jegyzri

Varea Mih6ly pole6rmester
A Lit6ri Csiviteld Ovoda 6s Bcilcs6de vezetoje kdrelemmel fordult Onkorm6nyzatunl<hoz,
melyben 2 db ldgkondicion6l6 berendezds beszerzdsdt k6ri a b<ilcs6dei 6ptiletbe. A
csoportszob6kban napkozben a h6mdrs6klet a 30 fokot is eldri, nem sokat segit ilyen melegben
a napkcizbeni szelllztet6s sem.

Luk6ts G6bor Akos P6nztieyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfei lesztdsi B izottsiis elndke
Bizonyfira valamennyien eml6kszink 16, volt tervezve szellozteto rendszer, de a
vdgdn nem kertilt kialakit6sra.

Varea Mihiily polg6rmester
A Pdnztigyi Bizotts6g megtrirgyalta az eloterjeszt6st. Felkdrem a bizotts6g elncikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts Gribor Akos Pdnziievi Gazdasilei ds Teleoiildsfeilesztdsi Bizotts6s eln<ike

A bizotts6g megt6rgyalta a k6relmet,6s azt elfogadisra javasolja a Kdpvisel6-testtilet fe16
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Varga Mih6ly pol giirmester
Van-e k6rdds, hozzbsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a p6nztigyi bizottsrig javaslat6val egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
ll8 12020. (VII.7.) Lkt. hatir ozata

L itdr K<izs d g Onkorm iny zatinak Kdpvi s e I o -te stiilete ar r 6l hattr ozott,
hogy a Csivitelo 6voda 6s Bolcscidd dptiletdbe t6mogatja 2 db Gree
tipusri klim aberen deze s v6s 611 6siit, v al amint annak betizem el d s 6t brutt6
550.000, -Ft osszegben, a 2020. dvi kdltsdgvetdsdben a tartaleka
terhdre.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
Hatrlrido: azonnal

5.) El,6d utca int6zm6nyi parkol6jinak szabflyozfsa
El5ad6; Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzci

Varga Mih6lv polqirmester
A Lit6ri Csivitel6 6voda 6s Bolcsode vezetoje kdrelemmel fordult a K6pvisel6-testtilethez,
melyben leirta, hogy az int6zmdnyekhez kialakitott parkol6 folyamatosan foglalt, az off.1ak6k
g6pj6rmtii 6ltal. A parkol6s azellififstig6nybe vevSk rdszdre kezelhetetlen. Az dptilet kozeldben
a sztilok nem tudnak parkolni, ezertkerte, egy kiegdszito t6bla kihelyezdsdt.
Onkorm6nyzatunk korribbi til6sdn arr6l hat6rozott,hogy azBlodutca forgalmifi egyirirnyusitja,
ehhez forgalomtechnikai eszkcizok kertiltek megrendel6sre a Bakony Plastiroute Kft-t61.

Javaslom, hogy ettol a c6gt61 a tov6bbiakban egy kiegdszito t6bla is keriiljon megrendeldsre

,,Kiv6ve en ged6llyel" felirattal.

Auerbach Jilnos kdpvisel6:
Szeretndm jelezni, hogy a gdpjrirmrivekkel tcirtdno parkoliis az egesz teleptil6sen dvek 6ta

visszat6r6 probldma. Nagyon sok helyen az ingatlanok elott, k<izteriiletre iiltetnek enged6ly
n6lkiil fikat, bokrokat, amelyeket aztin a kds6bbiekben m5r nem gondoznak az ott lak6k. Az
6gak kinyrilnak az utakra, zavarjilk a biztonsirgos kcizleked6st. K6rem polgSrmester urat,

vizsgiija meg teleptil6siinkcin ezt a kdrddst, ds ahol sztiks6ges, tegye meg a sztiksdges

int6zkeddst. Az Elod utcSban legal6bb 4-5 gdpjarmri parkolisi lehet6sdg lenne. Van olyan
ingatlantulajdonos, aki kdzteriiletre tiltette ki a bokrokat. Vannak olyan szakaszok is, ahol az

iirkokat le lehetne gyirtzfi, majd lefedni.

Varea Mih6ly pols6rmester
A Pdnztigyi Bizotts6g megvitatta azElod utca intdzm6nyi parkol6j6nak szabiiyoztrsa t6rgyri
napirendi pontot. Felk6rem a bizotts6g elnrikdt, hogy ismertesse javaslatukat.
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Luktlts Giibor Akos P6nztisyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfe-ilesztdsi Bizottsds elnoke
A bizotts6g megt6rgyalta a k6relmet,6s azt elfogad6sra javasolja a Kdpviselo-testtilet fel6

Varga Mih6lv polgrirmester
Van-e kdrdds, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltartissal szavazzon, aki a penzigyr bizottshgj avaslat6val egyet6rt.

A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
ll9 12020. (VII.7.) Lkt. hatrir ozata

Lit6r Kozs6g Onkorminyzatinak Kdpviselo-testiilete arr6l d<intott,

hogy a Litdri Csivitel6 Ovoda ds Bcilcs<ide, valamint a VddonSi
Szolg6latot biztosit6 6piilet parkol6j6hoz, kieg6szito tilblat rendel
Bakony Plastiroute Kft-tol,,kivdve engeddllyel" felirattal.

Kdpvisel6-testiilet meghatalmazza a polg6rmestert a sztiks6ges
intdzkeddsek megtdtel6vel.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

6.) Vegyes iisyek
Telepiil6sfej leszt6si ii gyek
T6!6koztatris a Lit6ri Reformdtus Altaklnos Iskola b6vit6se tirgyilban,
valamint dr. Kontrit Kiroly VK. elntik6vel folytatott besz6lget6sr6l

Elriad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Varea Mih6ly pole6rmester

Szeretn6m thjdkoztatni a Kdpvisel6-testtiletet, hogy dr. Kontr6t K6ro1y rir mrilt hdten itt jirt a

hivatalban, 6s a teleptildsfejlesztdssel, ciklusprogrammal kapcsolatban besz6lgettiink.
Megk6rdeztem az iskola iigy6t, de jelenleg sajniilatos m6don nincs p6ly6zati lehetds6g. Ebben
aztgyben szeretndk egyeztetni Ov6di P6ter k6pviselo rinal is, az esetleges lehetosegehol. Az
a v6lemdnyem, hogy nem lenne jo, ha az iskola tekintet6ben kozos vagyon lenne, ez mindig
probl6m6t okoz. Beszdlttink a kor6bban megvitatott Templom ds T6ncsics utcai j6rda
fehijit6s6r6l. Kontr6t rir elmondta, mint orsz6ggyrildsi k6pviselo, figyelemmel kisdri
pilydzatairJrrat.

Dr. Gyurika Istv6n G6bor kdpviselo
Nekiink, akiknek felel6ss6gteljesen kell gondolkodnunk a teleptildsrol, az iskola tekintetdben
miel6bbi megoldrist kellene tal6lni.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztievi Gazdas6ei 6s Teleotildsfeilesztdsi Bizotts6s elncike
Igen, 6n is ezt gondolom. Ahogy l6tjuk, jdv6 6vben mitr egeto lesz a probldma, l6pntink kell
mihamarabb. Szeretn6m megk6rdezni polgilrmester urat, ezzel kapcsolatban mit tervez.

Jelezndm, hogy a soron krivetkezo tildsen j6 lenne az iskol6val kapcsolatban valamit l6tni.
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BenczeEva jegyzo
Ismertetndm, hogy a megbeszdlds t6m5ja 6rintette a vizh6l6zatot, valamint a Magyar Falu
Pro gram P iiy flzatokat rs.

A mai napon drtesiilttink arr6l, hogy a Magyar Falu Program Pilydzati rendszerdn beltil
t6mogatrist nyert a Bajcsy-Zs. utcai j6rdafehijft6s, ahol az anyagkoltsdgre 5 MFt t6mogat6st
nyertiink el. Kor6bban szintdn t6mogatott lett az orvosi eszkozok-2020 cimti piiyfnatunk,
melyen 955 484,-Ft risszeg timogat6st kaptunk.

A vizhil6zattal kapcsolatba szeretndm elmondani, hogy tov6bb kellene folytatni a tolozirak
felrijit6s6t. A k<izelmirltban ismdtelt csotdrds volt. Amennyiben a Templom utcai tol6z6r
felrijit6sa megtdrt6nt volna, egy rovid szakasz lett volna csak drintett a vizhi6nyban.

BenczeEva jesyzo
Az a baj, hogy nagyon sok telepiilds van, akik hozzitnk hasonl6an egy elavult vizhiiozattal
rendelkeznek, ds sajnos jelenleg nincs p6lyinati lehet6sdg. Termdszetesen folyamatosan
figyeliink, ds amint lehet, p6ly1nt*. Amig erre nincs lehetos6gtink, haladni szeretndnk a

tolo zdr ak fe hij itrls rival.

Varga Mih6lv ools6rmester
A hivatal 6ptilet6re vonatkoz6an is rendelkeztink nyertes piiyizattal. Szeretttink volna m6g

forriist szerezni ateto fehijit6s6ra, de rigy nezki, erre most nincs lehetosdg.

BenczeEva jegyzo
A napirendi ponthoz kapcsol6d6an ti$ekoztatom a jelen l6voket, hogy mrilt hdten egyeztetdst

folytattunk az 6voda fdzokonyha vonatkozdshban. Ezen jelen volt polg6rmester fr,
alpolg6rmester fr, Heffler G6bomd kdpvisel6asszony, intdzmdnyvezeto asszotry, a kiviteli
tervet keszito tewezo. Az egyeztetdst k<ivet6en a megrendeloi oldalr6l felmertilt sz6beli
ti$lkoztatits alapjdn a tervezo iltdolgozza a kiviteli tervdokument6ci6t, amikor elkdsziilt,
benyfjtja.
A Kozs6ghhza vonatkozilsttban, mint azt m6r polg6rmester fr is elmondta, van m6r nyertes,

t6mogatott piiydzatunk de szerettiink volna meg piiyitzati forr6shoz jutni, erue azonban nincs
lehetosdgtink.
Mindk6t beruh6zdsn6l 6t kellene gondolni a folyamatokat, kalkul6lni kell a ki.ilonbtiz6

id6pontokkal, trajirnlat bek6r6sek, kozbeszerzesi elj6r5sok lefolytat6sa, beruh6z6s

megkezd6sdnek id6pontj a.

Mindkdt intdzmdnytink funkci6t l6t el. Az 6voda fozokonyha vonatkozris6ban 6t kellene
gondolni, melyik az az idoszak, amikor a legkisebb letszfumra kell biztositani az dtkeztet6st.

Egy6bkdnt, ha ktils5 szolgilltatitst fogunk ig6nybe venni, vdlhet6en abban az esetben is
kozbeszerz6si elj 6r6st kell lefolytatni.
A Hivatal tekintet6ben vizsg6lni kell, hogy nyil6szitr6k cser6je is megtcirtdnik, nem lenne

celszeri,haazidopont a t6li h6napokra esne.

Szeretndm megkdrni a K6pvisel6-testtilet tagiait, gondolj6k 6t a beruh6z6sok menetdt. A Hivatal
reszerol folyamatosan elkitjuk az ezzel kapcsolatos feladatainkat, de vdrjuk a dont6seket, hogy

toviibb tudjunk l6pni. Aberuhdzits befejezds6nek hat6rideje202l. december 31.

Szonyegh Imre alpolgSrmester
Lehet, aberuhdzits idotartam6t le lehetne r<ividiteni
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BenczeEva jegyzo
Lehet, de ez el6g kock6zatos.

Auerbach Jilnos k6pviselo
A b eruhdzits ok 6ltal 6b an a tav aszi i d6 szakban ke zd6 dnek.

Varea Mihdly pole6rmester
Fentiek alapjrln k6rek mindenkit, gondolja 6t a feladatokat, ds amennyiben nincs tobb kdrd6s
dszrevdtel az tildst lezirom.

Varga MihSly polg6rmester a kdpvisel6-testiileti iil6st 19.45 6rakor lezdrta.

Varga

Heffler
kdpvisel6
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