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Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva
N6methynd Brand Jrilia
S6rdi J6nosnd

jegyzo
pti.csop.vez.
ig.vez.fotan.

Varea Mih6ly polg6rmester
Tisztelettel krjsz<int<im a k6pvisel6-testtilet tagSait. Meg6llapitom, hogy a k6pvisel6-testtilet
hatir o zatkep e s, a me gv 6las ztott kd pvi s e I 6kb 6 I mindenki m e gj e I e nt.

A jegyz6kdnyv vezet6s6re S6rdi Jiinosnd kriaisztvisel6t, a jegyzokdnyv hitelesit6sdre Kondics
Istv6n 6s Luk6ts G6bor Akos kdpvisel6 urakat k6rem fel.
Kdrem, hogy a kiktilddtt meghiv6 1. pontj6ban szerepl6 ,, Kozdrdekii cdlbdl teleptilesfejleszttisi
ellripzelds ,,tirgyt napirendi pontot z6rt til6s keretein beliil t6rgyaljuk.

MagyarorszdgHelyi Onkorm6nyzatairol sz6l6 tcirv6ny CLXXXIX. trirv6ny 46. $ (2) bek, c)
pontj6ra hivatkozva kdrem a k6pviselo-testiiletet, hogy ezen napirendi pontra zdrt iJ,lest

rendeljen el, mivel a napirendi pont thrgya a vagyonnal val6 kiemelt gazdiikodirst jelent. A
nyilvinos t6rgyaliis az <inkormtnyzat drdeks6relme ndlktil az elso kor6s t6rgyal6sban nem
biztositott, ez6rt indokolt a zirt tildsen val6 t6rgyal6s. A dcintdst kcivet6en az ingatlawa
vonatkoz6 vdteli ajtnlat az ingatlan becsldst kovet6en milr nyilvSnos til6s keretdn beliil majd
megt6rgyaliisra 6s az esetleges k6sobbi kisaj6titrisi eljir6s megindit6sa is. A zitrt ijl6s
elrendel6s6hez sztiksdges az Motv 50.$-a szerinti min6sistett tdbbsdgri ddnt6s hatitrozati
form6ban.

Megkdrem a Kdpvisel6-testtiletet, hogy kezfeltartdssal szavazzon, aki az Mcitv 46. $ (2)
bekezd6s c.) pontja alapjhn elrendelt z6rt til6ssel egyetdrt.

A kdpviself-testillet 7 igen szovazattal egltetdrt
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Lit6r Ktizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6-testtilet6nek
120 12020. (VIII. 10.) Lkt. hatfr ozrta

Litdr Krizsdg Onkorminyzatinak kdpvisel6-testtilete arr6l dcintdtt,
hogy a Kozdrdekii c dlb 6l t el epilld sfej I e s ztd s i elkdpz eld s tir gyttnapirendi
pontot, az Mritv 46. S (2) bekezdds c.) pontja alapjin a nyilv6nos tilds
lezdrhsi:ft k<ivetrien z6rt tildsen ttrgyalja.

Hat6rido: azoru.ral
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Varsa Mih6ly pole6rmester

Szeretndm kdrni, hogy 2. ds 4. napirend pont keriiljon felcserdldsre amiatt, hogy akkor itt az
iilds elej6n az ingatlanjainkkal kapcsolatos tigyek keriiljenek megvitat6sra, majd r6tdrndnk a

tov6bbi napirendi pontok tdrgyalishra. Megk6rdezem a kdpvisel6-testtiletet, hogy a javasolt
napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzttsz6lflsa 6szrev6tele, javaslata?

Luk6ts G6bor Akos P6nztievi Gazdas6gi 6s Teleptildsfejlesadsi Bizotts6s elnoke
A vegyes tigyek napirendi pont keretdn beliil k6rem, t6rgyaljunk a zrildhulladdk lerak6val
kapcsolatban felmertilt dszrevdtelekr6l

Amennyiben nincs t<ibb javaslat, kdrem a k6pviselo-testtiletet kdzfeltartilssal, szavazzory aki a
javasolt napirendi pontokkal egyet6rt.

A kepviselti-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Beruhrizfsokr6l. feileszt6sekr6l trii6koztat6
C siviteld Ovod a F6z6konyh a 6talakitr{sa, ktiz6tkeztet6s m egs zerv ez6se
Lit6ri Ktizti s 6n korm inyzati Hivatal 6piilet6n ek felfj itf s 6n ak ti gye
Lit6ri Reformdtus Altaldnos Iskola fejleszt6se, b6vit6se
Kenderesi ft - ker6kp6rrit beruhrizfsinak iigye
Tii6koztatrls a Magyar Falu Program keret6ben beadott piiyizatokr6l, valamint
egyeztet6s a megielent prilyrlzatokr6l
Ktiz6rdekii c6lb6l telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitat6sa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegtzf

2.Lit6r, D6zsa Gytirgy u.24lA. szocirilis b6rlakis kazrlncser6je
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
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3,) Szociilis c6hi tiizifa pfllyinat benyrijtdsa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

4.) Giirdii16 Fejleszt6si Terw- telepiil6si viziktizmii rendszerek ivtiviz-szennyviz
El6ad6: Varga Mifuily polgdrmester

5.) Lit6ri Kiizds 6nkorm:inyzati Hivatal igazgat6si sziinet elrendel6se
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegtzd

6.) Polgdrmester szabadsig iitemterv m6dositisa
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

7.) Lit6ri Reform6tus mfleml6k templom fel[jitisa
Eldadd : Varga Mihtily polgdrmester

8.) Civil Szervezetek tdmogatdsa
El6ad6. Varga Mifuily polgdrmester

9.) Ktiz6p-Duna Vid6ke Hullad6kgazdilkod6si 6nkorminyzati Trirsul6shoz ttirt6n6
csatlakozis
El6ad6: Varga Mihdly polgirmesler

10.) Temet6k hasznilatdnak 6s a temetkez6si tev6kenys6gek helyi szab6lyozdsrir6l sz6l6

rendelet m6dosit{sa
El6ad6: Bencze iva jeg,,zd

11.) Telepiit6siizemeltet6si feladatok ell6t6s6hoz I f6 plusz stitusz l6trehoz6sa
El5ad6: Varga Mihdly polgirmester

12.) Vegyes iigyek

Kiiz6rdekff c6lb6l telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitatrisa

Napirendt6rgyal6sa

l. Beruhdz6sokrri fe leszt6sekr6l 6koztat6
Csivite16 oda F6zdkonyha ritalakitrisa, ktiz6tkeztet6s megszervez6se
Lit6ri Ktiziis 6nkorm6nyzati Hivatal 6piilet6nek fehijitisrinak iigye
Lit6ri Reformritus Altalinos Iskola fejleszt6se, b6vit6se
Kenderesi rit - ker6kpirrit beruh6zris6nak iigye
Trij6koztatris a Magyar Falu Program keret6ben beadott pdlydzatokrril, valamint
egyeztet6s a megjelent p:ily:izatokr6l
Kiiz6rdekii c6lbril telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitatdsa

El6ad6; Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva je9,,z6
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Csiviteld 6vod a F 6z6konyh a ritalakitisiu kirz€tkeztet6s E€cszelyez 6re

Varga Mih6ly polgSrmester
Szeretndm 6tadni a szot Bencze Eva jegyzo asszonynak, ismertesse a napirendi ponthoz

kapc sol6d6 inform6ci6kat.

BenczeEva jegyzo

A Kdpvisel6-testtilet 2019. dvben pitlyhzatot nyrijtott be az ,,Onkorm6nyzati etkeztetesi
fejlesztdsek titmogatisitra 2019" elnevez6sri piiyinatra, mely a 300 adagos f6z5konyha
kapacit6sb6vit6sdt szolg6lnii, az atalakitilst k<ivet6en 400 adag elk6szt6sdre lenne alkalmas a

konyha. A benyrijtott pillyizat 38.542.057, -Ft piiyiuati timogat6sban rdszestilt. Ezt
megelozoen2DlT-ben mint mindenki elott ismert t6ny, benyrijtottuk a VP projekt keretdben a
kdzdtkeztet6s fejlesztdse cdhi pilytaatot, mely pfllydzatur.Jr. 16.800.000, -Ft-tal kertilt
t6mogat6sra. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy pdnteken kaptuk meg a konyha m6dositott
kiviteli tervdt.
Ez a vhltozat mir alkalmas lesz arra, hogy elkezdodhessen a kozbeszerzesi eljirds. Egy
dologgal kapcsolatban viszont sztiks6ges dcinteni. Az eredeti anyagban a konyha szell6ztet6sdt,
htitdsdt-fritdsdt egy nagyon modem, intelligens gdpdszeti megold6s szolgiinl, de a

tervanyagban szereplo fritdtt-hr.itdtt friss leveg6 visszap6tl6sa ktilso motorral megold6s sajnos
nagyon nagy kcilts6get jelentene. Fentiek alapjrin pr6brlltunk keresni m6s megold6st, 6s

polg6rmester rir felvette a kapcsolatot M6gor J6nos frral, aki azpt-GEp Kft tulajdonosa, 6s az

ilyen tfpusri berendezdsekkel tort6nS ell6t6s a szaktertilete. M6gor ur tdbb alkalommal jirt a

helyszinen, ds javaslatot tett egy miisik tipusri eszkdz beszerelds6re. V6lemdnye szerint,
szilmitisai alapjin 6s a konyha mdreteit is figyelembe vdve, egy 2 db elsziv6 motorral be6pitett
elsziv6 erny6re lenne sziikseg. Ez egy mennyezeti, egyedi gyrlrt6sri, friss leveg6t befuv6
rendszer. V6lem6nye szerint ez alkalmas arra, hogy egy 50 m2 tertiletti gitzijzemi konyha
gdp6inek, zsir-phra elszivhsira maxim6lisan megfelel. A keletkezett p6ralecsap6d6s
megszrinne.
A konyha hrit6se-frit6se egy falra szerelhet6 kiiltdrbril szivott frisslevego befuv6sos klimrlval
old6dna meg. Amennyiben rigy dcint a K6pvisel6-testtilet, hogy ezt a rendszert szeretnd
bedpiteni a krizbeszerzdsi kiir6sba, rigy atewezo aztkeri, hogy a berendez6s vonatkoz6siiban
k6sztiljrln egy nyilatkozat, melyben leirisra kertil, hogy ez a berendezds szabvinyos, betrilti a
sztiksdges funkci6t, mert ok tervezoi oldalr6l nem v6llaljfk a feleloss6get. Szeretndm
megkdrdezni M6gor urat, kiegdszitenf-e a fentieket.

M6eor J6nos:
Jegyzb asszony nagyon j6l risszefoglalta. Annyit szeretndk elmondani, hogy ez egy
3000x2200x350 mm mdretti ernyo, ami biaositand a viz-pira- goz-olaj elsziv6s6t. Olyan
szellozorendszert kell bizosftani, ami megg6tolja a p6ralecsap6d6st. Le kell lassitani a leveg<l
gyorsulris6t, igy lecsap6dik az olajgoz. Ez azert fontos, mert olajgoz nem mehet ki a ldgtdrbe.
Az elsziv6 erny6 egyik fontos feladata m6g, hogy egy ideig szellorteL 6s ez alatt az ido alatt
nincs is gazellitirs.
Azt is tudni kell, hogy egy hrito-frit6 klimaberendezes is felszereldsre kertil. Ez fiiggetlen az
ernyotol, de szorosan hozzdtartozik. A klima friss leveg6t fog biztositani, nem kell steriliz6lni
az eszkdzoket. Ennek a rendszernek az alkalmazisa sor6n nem lenne sztiksdg a g6p6szeti
helyisdgre. Az eszkozdket minden 6vben k<itelez6 megvizsg6lni, termdszetesen amennyiben
rigy d<int a K6pviselS-testtilet, mi vdllaljuk az eszkoz meg6pit6sdt, beszerel6s6t, majd az dvente
sztiks6ges vizsgiiatht Termdszetesen amennyiben ez sziiks6ges, rigy a bedpitett eszk<izrik
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megfelel6ss6g6r6l nyilatkozom, amennyiben az iitalam javasolt ldgtechnikai eszkdzrik
kertilnek beszereldsre, fgy ezekre v5llalom a garanciilt.

BenczeEva jegyzo:
A Kdpvisel5-testtilet felhatalmaziistira v6runk, hogy tov6bb ldphesstink. At kellene azt is
gondolni, hogy abban az id6szakban, amikor le6ll a konyha, kb. 200 fo iskol6s, a b<jlcs6d6s ds

6vodiis, valamint a szoci6lis dtkeztetdsben rdszt vevok dtkeztetdsdrol kell gondoskodni.
Val6szfntileg ez is kdzbeszerzesi eljhrits al6 fog tartozni.Id6kcizben termdszetesen a Hivatal
vegzi a dolg6t, tdbbek kon kezdemdnyezttik afozokonyha b6vitds miatti giukapacit6s n<ivel6st.
Az indikativ aj6nlatok bek6r6se megt<irtdnt. Ezek alapjiln azt liihatjuk, hogy a mai piaci
viszonyok alapjrln a konyhab6vit6s kivitelez6se meghaladja a rendelkezdsiinkre til6 ptiyizati
cisszeget, 6s az idei kdltsdgvetdstinkben effe a ceka fedezetk6nt rendelkezdsre 6116 dsszeget. A
kdltsdgek enyhitdse miatt sztiksdges lenne d<inteni arr6l, hogy a kiviteli tervdokumentirci6ba a

gdpdszetndl a ldgtechnikai eszk6zdkndl a M6gor J6nos 6ltal aj6nlott elsziv6 ernyo, valamint
ktils6 levegos klima berendezds kertiljdn, vagy maradjon az eredetileg tervezeff", magas

kdltsdgvet6sri eszk<iz. Term6szetesen M6gor rirt6l beszerezndnk az eszkdzok megfeleldsdrol
sz6l6 nyilatkozatot. Tewezoi egyeztetes alapjhn elmondhatjuk, hogy a tervezett beruh6z6s
idotartama v6rhat6an kb. 5-6 h6nap. Ez azdrt ilyen hosszf, mert az eszkozok beszerzdse akdr
tcibb h6napot is igdnybe vehet, 6s amennyiben kiirjuk most a kozbeszerzdsi elj6r6st, rigy
vdlhetoen a kivitelez6s szempontj6b6l belemegytink m6r decemberbe, ami aztjelenti, hogy az

tinnepek miatt ebben a h6napban nem sok lehet6s6g van elore haladni. C6lszeni lenne, ha
s ikertilne generillkivitelezot tal6lni, ez me ggy ors itan6 a fo lyamatot.
Teh6t roviden <isszefoglalva: a Kdpvisel6-testtiletnek sztiks6ges lenne donteni a

tervm6dosit6sr6l aszerint, hogy a M6gor Jiinos 6ltal ajdnlott elszfv6 erny6, valamint ktilso
leveg6s klima berendez6s kertiljcin, vagy maradjon az eredetileg tervezeff. eszkoz. Haladni
kellene, ndha rigy drzem, hogy kicsit v6gre el<ire ldptink, aztdn ismdt megrekedrink. A Hivatal
vegezne a feladatait, de ehhez d6ntdsekre van sztiks6gtink, hogy tudjunk el6re ldpni, mert igy
is azt gondolom, szeptembern6l el6bb nem 6ll rissze a kozbeszerzdsi anyag, l6tre kell hozni az
el6kdszit6 bizotts6got.

Auerbach J6nos kdpviselS
Ha m6dositani akarjuk a tervet, az mennyibe keriil?

Bencze Evajegyzo:
Ezt csak azuitfin l6tjuk meg, miut6n a kiviteli terv kdszftdjdnek jelezttik a megrendel6i oldalr6l
a sz6nddkot. Ed kcivetoen termdszetesen a k<jzbeszerzdsi anyagot cissze kell rendezi, de ezt a
Hivatal tinmagiiban nem tudja megoldani, ehhez hozzderto segfto igdnybevdtele kell.

Varea Mih6ly pole6rmester
Sztiksdges lenne dcinteni a Kdpvisel6-testtiletnek amiatt, hogy a Hivatal vdgezhesse a dolgi{t, ds
haladjunkeltire.igyjavaslomatewezoitdgtechnikaihelyettaM6gorJiinos 6ltalajinlottelsziv6
erny6, valamint ktils6 leveg6s klima berendezdst bedpiteni az anyagba.
Van-e k6rd6s, hozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfe ltartrls s al szav azzo n, aki a hatitr o zati j ava s I attal e gy etd rt.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkormrlnyzat K6pvisel6-testtilet6nek
12112020. (V[I. 10.) Lkt. hatdr ozata

Lit6r Kdzsdg Onkormitnyzatinak kdpviselo-testtilete arr6l ddntott,
hogy a Csivitel6 6voda ds Bcilcscide foz6konyha kapacit6s b6vit6se
tirgyilban kdsztilt kiviteli tervdokument6ci6ba a gepdszeten beliil a

ldgtechnikai eszkrizriknel az pt-CEP Kft k6pviseloje, M6gor J6nos

6ltal aj6nlott elszfv6 ernyo, valamint ktilso leveg6s klima berendezds
keriilj cin. Az eszkozok megfelel6sdr6l sz6l6 nyilatk ozatot az pf -CF,p
Kft kdszitse el.
Tov6bb rl a Kdpv i s e I 6 - te sttil et f elhatalmazhs ifi adj a a p o I g 6rm e stern e k
a krjzbe sze r zesi elj 6r irs le folytat6s6hoz sztiks 6 ge s feladatok

elv6 gzd s 6re -tew ezoi e gy eztetd s - e klkd szit6 bizottsrlg l dtrehozils a.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Lit6ri Ktiztis Onkorm rinvzati Hivatal 6piilet6nek fehl i itisf nak iieve

Varea Mih6ly pole6rmester

Szeretndm 6tadni a szot Bencze Eva jegyzo asszonynak, ismertesse a napirendi ponthoz

kapcsol6d6 inform6ci6kat.

Bencze Evajeeyz6
A Kcizsdghiza epilet ktls6 fehijit6sa tirgyi fejlesztdssel kapcsolatosan szeretndk t6j6koztat6st

nyrijtani. A t6mogat6i okirat 21. pontja az alihbiak szerint rendelkezik:

,,21. At6mogat6s felhaszn6l6s6nak vdgs6 hatdrideje 2020. december 31. Azezenhatirid6ig fel
nem haszniittfumogatilsrdszt vissza kell fizetri a k<izponti kdlts6gvetdsbe." Ebben a t6rgyban

hatririd6 hosszabbit6si kdrelmet ktildttink a Tilmogat6nak, ds kdrttik, hogy 2021.12.31-ig
hosszabbits6k meg a pilyiaat felhaszntlits6nak idejdt.

Kdrelmtinkre hivatalos vilasz mindezid6ig nem lrkezett, de telefonos ti$ekoztat6s alapj6n

t<irv6nyi lehet6s6g nincs a hat6rid6 hosszabbit6sira, azonban a T6mogat6 BM jogi szak6rt6t

kdrt fel, hogy megvizsgilljaahatirido hosszabbit6s lehet6sdg6t, amely jogi ertelmezds m6g nem

zttrult le, folyamatban van. Amennyiben elutasitj6k hatrlrid6 hosszabbit6si k6relmtinket, rigy
megval6sit6si sz6nd6k eset6n 2020.12.31-ig meg kell val6sitanunk az ingatlanfelirjititst, azaz

fel kell hasznilnunk at6mogat{rst. Az elgondolils eredetileg azvolt, hogy miut6n sztiksdges a

garLzs dptiletdnek helyre6llft6sa is, 6s a Hivatal lassan kindvi az irattitrat, igy a gardzs 6ptilete

italakitilsra kertilt volna iratt6rnak. Az indikativ aj6nlat alapjirn ez jelenleg 8 milli6 forintba
kertilne. Ez nem rdsze a piiyitzatnak Lehet, ktildn kellene viiasztani a kdt dolgot, 6s k6t kis
kozbeszerudsi eljrir6st kellene inditani. A Bir6l6 Bizotts6g felillftrisa is sztiksdges lenne, az eseti
bizotts6g legal6bb 3 f6b6l 6ll, melyet az ajdnlatker6 jogkcir gyakorl6ja ir6sban jelcil ki. A feladat
sokr6tti, neh6zs6gekbe titkoztink. Ahhoz, hogy a Hivatal tudja folytatni a munk6j6t, javaslatokat

szeretn6nk bekdmi a Kdpviselo-testtiletttil a gazdasitgi szereplok vonatkozdsiiban, azazkrktol
kdrjtink be aj rinlatokat.
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Az ajtnlatkdrdst A) ds B) rdszre szeretn6nk osztani, az A) r6,sz a timogatott piiybzat szerinti

homlokzati h6szigetel6s ds nyil6sziir6 csere lenne, a B) rdsz saj6t forr6sb6l megval6sitand6

kiegdszit6 munk6kra vonatkozna.

Varga Mih6ly pols6rmester
Van-e kdrdds, hozzdszillits a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Fontos lenne drint6st hozni az tigyben, hogy tov6bb tudjunk haladni Ameruryiben nincs tov6bbi
k6rd6s, lszrevdtel, k6rem, kezfeltartissal szavazzon, aki egyet6rt azzal,hogy az aj6nlatkdr6s A)
6s B) r6szre legyen osztva. Az  t) resz a t6mogatott pilyilzat szerinti homlokzati h6szigetelds

es nyil6szdr6 csere lenne, a B) r6sz saj6t fon6sb6l megval6sitand6 kieg6szit6 munk6kra

vonatkozna.

A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt

Litfir Ktizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
122 12020. (V[I. 1 0.) Lkt. hatr[r ozatt

Lit6r K<izsdg Onkorm iny zatinak k6pviselotesttilete arr6l dontritt,

hogy a Lit6r Kozseghina fehijit6s6ra vonatkoz6 aj6nlatkdrds A) 6s B)
rdszre legyen osztva. Az 4t.) rdsz a t6mogatott piiyinat szerinti

homlokzati hoszigetelds ds nyil6sz6r6 csere lenne, a B) r6sz saj6t

fon6sb6l megval6sitand6 kiegdszito munk6kra vonatkozna. A
beszerz6sek lebonyolit6s6val kapcsolatos elokdszito munk6latokat

Litdr K<izs6g Polg6rmestere inditsa el a Beszerz6sek lebonyolit6s6val

kapcsolatos eljrir6srendrol sz6l6 szabhlyzat alapjin. A beszerzds

meghiv6sos elj6rils esetdn aj6nlattdteli felhiv6s alapj6'n trjrtdnik, az

ehhez sztiks6ges felhiv6st kdszitse elo. Az Ajitnlatthteli felhfv6s

tartalmircrt az Ajinlatkdr6i jogkcir gyakorl6ja felel6s.

Hatririd6: folyamatos
Felel6s : Varga Mih6ly polgirmester

Lit6ri Refo rmdtus Altakinos Iskola fei leszt6se. b6vit6se

Varea Mih6ly pole6rmester:
A napirendi pont keretein beliil trijdkoztatom Kdpvisel6 tiirsaimat, hogy a k<izelmriltban
egyeztetdst folytattunk le jegyzo asszony jelentdtdben Gyenes Viktor igazgat6 rirral, valamint
a fenntart6i oldalr6l Szab6 J. R6bert lelkdsz irrral. El6k6szitetttink egy anyagot, melyet
Kir6lyszentistvrln k<izs6g polg6rmester6vel kcizrjs aliirils ut6n szeretn6nk megkiildeni a
vdlaszt6kertileti eln<jkdk szamhra, azaz Kontr6t K6roly frnak, 6s Ovridi Pdter rirnak.
Leveltinkben lefrjuk a Lit6ri Reformiltus Altalenos Iskola intdzmdnyfejlesztdsi koncepci6j6t,
k6rve a hathat6s t6mogatrlst.
Az iskola nem tudja m6r befogadni, korszeni szinvonalon oktatni a folyamatosan novekvri
gyermekldtsz6mot, azintezmeny bovitdsre szorul. Sajrit anyagi eszkozeink nem teszik lehetov6
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az eptletegyiittes sztiks6ges 6s igdnyelt b6vit6s6t, 2017-ben m6r kertilt benyrijt6sra pfllydzat,

mely a rendkivtli triljelentkezdsek miatti forr6shi6ny miatt sajnos nem j6rt sikerrel.

Fentiek alapj6n kdrjiik akdzbenjindsifi a nyolc oszt6lyos 6ltal6nos iskola b6vitdse tirgyu dpitdsi

beruh6z6s mielobb megval6sithat6s6ga drdek6ben. Az cinkorminyzati tulajdonban 16v6,

Reform6tusEgyhiz fenntartiisa alatt 6116 iskola b6vit6sdre kdt tervanyag 6ll rendelkez6sre. Ez

minden kdpvisel6-t6rsam el6tt ismert, mindenki ismeri azanyagot. Azegylk, hogy a 21. szdzadi

elvilriisoknak megfelel6 beruhiziis val6sulhasson meg, rij dptiletegytittes l6trehozbsixal,

nagysiigrendben brutt6 700 milli6 forintos t6mogatisra lenne sziiksdg. A II. tervben szereplo

viitozat a jelenlegi dtkez6dptilet brivitdsdt jelenteni. Ez lenyegesen kevesebb <isszegbril,

nagyjrib6l200 milli6 forintb6l val6sulhatna meg. A v6laszt6kertileti elniikcjkkel trirt6nt elozetes

beszdlgetds sor6n 6n ezt az osszeget celoztam meg. A megbeszdlds sor6n koz<iltem igazgato

rirral 6s a fenntart6 kdpviseldj6vel, hogy nem vagyok hajland6 tulajdonjogot adni, ahhoz nem

fogok hozzi$ttrulni, hogy amennyiben az egyhLz fonilst tudna biztositani aberuhizirshoz, rigy

tulajdonhoz juthasson az iskola tekintet6ben. Ebben az esetben vagy megpr6b6lok m6s forriist

keresni, vagy esetleg azt a megold6st tudom elfogadni, hogy a beruh6z6s kciltsdgdt az

<inkorminyzatbizonyos id6 alatt, dvenkdnti bont6sban visszafizetndnk az egyhdz szitmira.

Luk6ts Giibor Akos Pdnziigyi Gazdas6ei 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elndke
Nem tudom, polg6rmester fr milyen jogon mondja el a v6lem6nydt egy ilyen szintri

egyeztet6sen, hiszen egy ilyen megbeszdl6sen nem, mint mag6nember, hanem mint a teleptil6s

kdpviseldje van jelen. Ez polgSrmester rir v6lemdnye, nem a Kdpviselo-testtilet v6lem6nye.

Dr-Gvurika Istv6n G6bor kd
Itt, ebben az esetben szerintem az akozos cdl, hogy jovS szeptemberben minden iskolakoteles,
beiratott gyermeket le tudjuk tiltetni. Term6szetesenazlerrte az optim6lis, ha az rinkorminyzat
tudna forr6st szerezni, ha nem, akkor viszont meg kellene egyezni azEgyhiuzal.

Auerbach J6nos kdpvisel6:

El6sz6r mdg onnan indultunk, hogy kontdnereket fogunk elhelyezni. Akkor ez j6 megoldilsnak
ttint. Kriltsdgvetdstinkben is tervezheto lenne ezanagysitgrend. Aztirtjdtt a 200 milli6 forintos
v6,ltozits, most meg m6r 700 milli6 forintr6l besz6liink.

Luk6ts Gilbor Akos P6nztigyi Gazdasiei ds Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elndke
Senki nem az iskola ellen van. Azt gondolom, polg6rmester tr nem mehet tgy tdrgyalni,ha az
Egyhin kap t6mogat6st, majd az dnkorm6nyzat azt x 6ven beltil visszafrzeti, de semmikdppen
nem adunk tulaj donj og ot az intdzmdnybol.

Bencze Evaiceyzo
A mai napon egyeztettem a Veszprdmi Megyei Korminyhivatal Hat6s6gi ds Oktat6si
Osztiiyiwal. Szeretndk k6rni egy szakmai igazolilst arr6l, hogy az iskol6val kapcsolatban az
elmtilt id<iszakban nem volt elmarasztal6 6szrev6tel sem a pedag6giai, sem pedig az oktat6sra
vonatkoz6an. Biztos vagyok abban, hogy az Egyhilz is keresni fogja a megold6sokat,
t6mogatrlsi forriisokat.
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Kondics Istv6n alpolg6rmester:

Azt gondolom, amennyiben tiimogat6st kdriink,lgy a 700 milli6 forintra pr6b6ljuk meg. A 200
milli6 forintos megold6s ism6t csak egy iltmeneti megold6s lenne, aztdn kezd6dne el6rril a

probldma.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e elnoke
J6nak tartom az elgondol6st, t6mogatom. Pr6b6ljuk meg a magasabb <isszeggel, azt6n
megl6tjuk. Ha most adunk v6lasztisi lehetosdget, vdlhet6en a 200 milli6 forintos t6mogatrlst
r6szesitik elonybe, 6s elveszitjtik a lehet6sdg6t annak, hogy irj dptilettel bovtilhessen az

intezmeny. V6lem6nyem szerint vegytik ki a 200 milli6 forintos lehetos6get, 6s maradjon csak
a 700 milli6 forintos t6mogatiisi kdrelem.

Varea Mihilly poleiirmester

Elddntrittem, nem illlok meg, megyek egyre feljebb. ha kell, megkeresstik a Miniszter elncik
urat is.

Amennyibenati$1koztat6ssal kapcsolatban nincs trjbb 6szrevdtel, haladjunk tov6bb.

Kenderesi ft - ker6kpdrft beruhdzrlsfnak tigve

Varga Mihdly poleilrmester:
Annyit szeretn6k elmondani a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy tcibbszriri egyeztetdst
k<ivetoen, a holnapi nap ddlelott folyam6n kertil sor egy egyeztetS megbesz6ldsre Michael
Seiferling, igyvezeto igazgat6 rirral a TLC Kft reszerol, a Kenderese tt 6llagmeg6v6ssal
kapcsolatban.

Bencze Evajeeyz6:
K6t dologgal kapcsolatban kellene a holnapi napon megegyezni. Az egyik, mint ahogy azt
polgiirmester ur is mondta, az 6llagmee6v6s, a miisik dolog pedig j6 lenne litni a beruh6z6s
vdgdnek az id6pontjat.2020. december 31. napig kdrtek behajtrisi engeddly meghosszabbitist.

Varga Mih6ly poleilrmester:
Amennyiben atijekortat6ssal kapcsolatban nincs 6szrevdtel, t6rjtink rii a krivetkez6 napirendi
pontra.

T{i6koztatis a Magvar Falu Prosram keret6ben beadott pilvizatokr6l. valamint
egveztet6s a mesielent oflvdzatokr6l

Varga Mih6ly poleiirmester:
A napirendi pont keretein beltil t6jdkoztatom a K6pviselo-testtilet tagSait, hogy a Litdri
Sportegyestilet a Magyar Falu Program keret6n beltil, mint Civil Szervezet piiyinatott nyrijtott
be a pdnteki napon, els6sorban az oltozb 6ptilet fehijit6s6ra, valamint a ptiyithoz kapcsol6d6
labdafog6 h6l6 dpitdsdre.
A Magyar Falu Program piiyhzati rendszer keretein beliil onkorm6nyzatunk pedig eddig az
al6bbi p|lyinatokat nyrijtotta be: Mrivel6d6si hriz korszenisitdse 2019.-nem tiimogatott, Bajcsy-
Bem csom6pont fehijitrisa 2019.- nem tiimogatott, Temeto fejlesztdse 2019. - 3.489.368, -Ft
tiimogat6s, Orvosi eszk<izbeszerzds 2020.-955.484,-Ft t6mogat6s, Bajcsy-Zs. ntcai jirda
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felfjft6s anyag - 4.999.998, -Ft, Bajcsy-Bem csom6pont felfjit6sa 2020.- nem t6mogatott,
Mrivel6d6si hiu feftjitisa 2020. - nem t6mogatott, Traktor munkagdp beszerz6se 2020. -
elbir6l6s alatt, Ovoda j6tsz6udvar fejleszt6 se 2020. - elbir6l6s alatt.

At kellene tekinteni az rijonnan megjelent pfulydzatikiir6sokat, l6tunk-e lehetos6get valamelyik
t6makdrben.

Bencze Evaiegyzo
Soroln6m a lehetos6geket, ds varjuk a javaslatokat. Elhagyott ingatlanok kozcdlra tdrtdno
megv6s6rl6sa, Epit6si telek kialakit6sa, krizmtivesitdse, Onkormdnyzati ker6kp6rut dpit6se,
Temet6 fejleszt6s, Iskoladpiilet fehijitiisa, Ovodadpiilet felirjitdsa, Iskolai tornaterem,
tornaszoba fejleszt6se, Szolgrllati lakrls fehijitrlsa, kialakitisa, faluhhzfelijitilsa.

Luk6ts G6bor Akos P6nztisvi Gazdasrlei 6s Teleptil6sfeilesztdsi Bizotts6e eln6ke:
Lehet6sdget l6tok a szolgtiati lakosfehijit6sa, kialakit6sa d,s az elhagyott ingatlanok kcizc6lra
trirtdno megv6silrl6sira. A megtiresedett fogorvosi rendelovel kapcsolatban mi ahelyzet?

Bencze Evajeeyz6:
Jelenleg az rinkorm6nyzat I db szolgrllati lakrlssal rendelkezik, mdg pedig a rend6rlak6s, amely
nem r6gen, a lak6striz uttn teljes fehijit6st kapott. A fogorvosi rendelo tekintetdben m6g
fenntart6si k<jtelezettsdgiink van.

Auerbach J6nos kdpviselti
A szolgtiati lak6s kialakit6s6t nem tudom t6mogatni.

Varga Mih6ly polg6rmester:

Az elhagyott ingatlanok krizc6lra tcirt6no megv6s6rl6s6val kapcsolatban lehet, hogy drdemes
lenne megvizsg6lni a lehet6sdget. N6hriny 6ve m6r besz6lgettink arr6l, hogy a Templom utcrln6l
utat kellene nyitni, 6s akkor lehet6sdg lenne cinkorrninyzati telkek kialakitiis6ra. Ez jelenleg
nem lehetsdges, mert egy lak6hi.zeztnemteszi lehetovd. Viszont aztgynevezettpitsztorhinban
van egy dvek 6ta lakatlan, elhanyagolt, elhagyott ingatlan, ami elad6 lesz. Ha ezt sikeriilne
megv6s6rolni, 6s fehijitani, akkor lehetos6g nyilna arra, hogy az ut megnyit6set akadiiyozo
ingatlant a tulajdonos elcser6lnd az <inkormfrnyzattal. Ezzel el6rndnk a szebb, rendezettebb
faluk6pet, 6s kdzc6lra haszn6lniink fel az rijonnan megszerzett ingatlant.

Varga Mih6ly polg6rmester:
A Kdpvisel6-testtlet rigy dcintcitt, hogy a kcivetkez6 napirendi pontot z6rt tilds keretein beliil
ttugyalja.

A Kdpvisel6-testiilet 21:30 drdtdl zdrt iildst rendelt el.

Nyilvdnos iilisit 2 I :4 5 drdtdl folytatta

l0
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Varsa Mih6ly polgiirmester
Tisztelettel kciszdnt<im rijra a kdpviselo-testiilet tagtrait. Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6-testtilet
hatir ozatkepe s, a me gv6l asztott kdpv i sel6kb6l mindenki m e gj e lent.

2.) lrte!;Dwsa Gyti rsy u. 24 I A. szociilis b6rlakris taz6ncser6i e

Elriad|: Varga Mihdty potgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Varea Mih6ly polg6rmester
A Litdr, D6zsa Gy<irgy u. 241A. szocirilis bdrlakils lak6ja 2020. jrinius 23-in jelezte

onkorm6nyzatunk fel6, hogy egyre erosebben folyat a kombi giukazinja. Mivel a karbantart6si-
javit6si munkiik elvdgz{se a szeruodes 6rtelm6ben a b6rl6 feladata, ezdrt tcibb szakembert is
megkeresett. Jrinius 24-en Zalai Szil6rd ginszerelo a helyszini felmdrdst kovetoen
meg6llapitotta, hogy a 2002-ben (a berlakilsok kialakitiisa soriin) bedpitett Colibri KTE
kdsztil6knek tdbb hibrlja is van. Fehijit6sa gazdasilgi okokb6l m6r nem indokolt, mindenkdppen
a cser6je javasolt. Ezpedig a tulajdonos onkorminyzatfeladata.
Mivel a k6t kisgyermeket nevel6 csal6dnak a melegviz-ell6t6s6t is ez a kdsztil6k biztositotta,
k6r6stinkre jirnius 25-en e-mailben elktildte a szerel6i szakvdlemdnyt, melyben tcibb okb6l is a
k6sztil6k leselejtez6s6t javasolja. Ezen feltil melldkelt hozzit egy t6teles kalkul6ci6t egy fj
kondenz6ci6s ginkazhn beszerzdsdre, beszerel6sdre, beiizemel6sdre vonatkoz6an. Torv6nyi
szabiiyozhs okiln 2018-t6l m6r csak kondenz6ci6s kazint lehet bedpiteni, melynek komoly
beiizemeldsi felt6telei vannak. )
A magas 6naval6 tekintettel t<jbb szakember fel6 kiment m6gdrajinlati kdrds, de csup6n h6rom
lrkezett be. Ezek kriziil is csak egy kdsztilt pontos helyszini felmdrds alapj6n. Az
cisszehasonlitiisokat kcivetoen jrilius l7-en kivilaszt6sra kertilt a Celsius Therm Kft 6ltal
kdszitett irajinlat,6s - a feladat stirgoss6g6re val6 tekintettel - a munka is megrendeldsre keriilt.
A Pdnztigyi Bizotts6g megt6rgyalta az eliSterjeszt6st. Felk6rem a bizottsrlg elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nztigyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A bizottsrlg megt6rgyalta a kazincsererol sz6l6 eloterjesztdst, javasolja, hogy az elvegzetl
munka ellendrtdkdt 899. 371,- Ft + AFA, azazbn;J,td I 149.201,- Ft 6rtdkben a tartaldk terhdre
a Kdpvisel6-testtilet p6tl6lag j 6v6hagyni sziveskedj en.

Varea Mihiily pol g6rmester
Van-e k6rdds, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartis s al s z avaz zon, aki a p enzigy i biz ott s 69 j av as I at6v al e gy et6rt.
A kepviselfi-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzatt K6pvisel6-testiilet6nek
124 I 12020. (VlI. 1 0.) Lkt. hatir oztta

L it6r Kcizs6 g Onkorm iny zatinak K6pvi sel6 -te stiil ete me gtilrgyalta 6 s

e I fo gadta a Litdr, D ozsa Gyorgy u. 24 I A. szoc i6lis b6rlakrls kazinc s er6j e
tdr gy i napirendi pontot.
A megrendelt munka ellen6rtdk6tnek fedezet6t maximum 899. 371,- Ft
+ AFA, azaz brutl6 1.149.20I, - Ft 6rtdkben a tartaldk terhdre
j6vrihagy6sra keriil.
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Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert
intdzked6sek megt6tel6re.

a sztiksdges

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester

3.) Szocidlis c6hi tiizifa prilvfzat benyriitrisa
Elriadd : varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly pole6rmester

Az <inkorminyzat az elmrilt dvek gyakorlatinak megfelelSen, az idei 6vben is lehet6sdget
biztosit a teleptil6seknek szociflis tijzifa v6s6rlisiira, ezdrt a beliigyminiszter piiyiuatot
hirdetett a telepiil6si tinkormfnyzatok szociilis c6h[ tiizel6anyag vrisfrLisr[hoz.
Az idei pfiyizati kiirisban a piiyilzok kore az 5000 fo lakossiigot meg nem halad6
6nkorm6nyzatok.
A t6mogatist az a teleptil6si cinkorm6nyzat igenyelheti, amelyik a szociillis riszorultsiig 6s a
2020. dvi igdnylds r6szletes felt6teleit - legk6s6bb a ttizel6anyag megv6strlflsit k<ivet5 10.

napon hatilyba ldpri - rendeletben szabilyozza.
A nyilatkozat a Kincst6r MAKPER hivatali kapura tortdn6 megktildds6nek hat6rideje 2020.
augusztus 31.

Lit6r krizsdg maxim6lisanT4 m3 kemdnylombos tnzifitt ig6nyelhet, 93 980Ft (1270,- Ft/m3)
6nrdsz v6llal6s6val.

A Pdnzngyi Bizotts6g megt6rgyalta az eloterjeszt6st. Felkdrem a bizottsitg elnokdt, hogy
amennyiben nincs kdrdds, 6szrevdtel, ismertes se j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztigyi Gazdasrigi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A bizotts6g megthrgyalta a napirendi pontot, 6s t6mogatja szoci6lis c6hi ttizel6anyag
vis6rl6s6hoz kapcsol6d o tfimogatttsra ptiy inat benyrijt6s6t.

Varga Mih6ly poleirmester
Van-e k6rd6s, hozziszolils a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssalszavazzon, aki a p6nztigyi bizotts6gjavaslatival egyetdrt.

A kipviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
125 12020.(VIII. I 0.) LKt hatdr ozata

Lit6r Kcizs6g Onkorm iny zatinak Kdpviseki-te sttilete rigy hat6rozott,
hogy Magy arorszirg2020.6vi k<izponti kriltsdgvet6sdrol sz6lo 2019 . evi
L. tcirv6ny 3. melldklet 1.9. pont szerinti A telepiildsi dnkorm6nyzatok
szociilis cdhi ttzeloanyag vris6rliis6hoz kapcsol6d6 tiimogat6sra
p 6ly Lzatot nyrij t be a B el ti gym ini s zt6riumho z.

Lit6r Kdzsdg OnkorminyzataT4 m3 kemdnylombos ttizifara nyrijtja be
pilytaati igdny6t, melyhez k<ilts6gvet6sdben biaositja a brutt6 93.980-
Ft-os <inr6szt.
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Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzata a szoci6lis t.drzifitlan rdszesiilokt<il
ellenszolg6ltat6st nem kdr.
A kdpvi se l6-te sttil et fe lhatalmaz za a p olgflrme stert az igenyb eje I ent6 s

benyrijt6s6ra, ds a saj6t forr6s rendelkez6sdre 6ll6s6r6l sz6l6 nyilatkozat
megtdteldre.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rido: azownl

4.) Gtirdti16 Feileszt6si Terv- telepiil6si viziktizmii rendszerek ivtiviz-szennrryiz

Elriad|: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Varea Mihilly pol g6rmester

Avizikozmri-szolg6ltatdsr6l sz6l6 2011.6vi CClX.tdrv6ny 11.$ (2) bekezd6se avizlkozmi-
szolgbltatits hosszri t6vir biztosithat6s6ga 6rdek6ben azizemeltetett vizikozmrivekre vonatkoz6
Grirdiilo Fejleszt6si Terv (GFT) k6szitdsdt irja el6.
Az Onkorminyzaturkvizikozmi-rendszerdt bdrtzemeltetS Bakonykarszt Yiz-es Csatornamii
Zrt- elkeszitette az iv6viz-6s szewtyviz-szolgiitatits202l.-2035. idoszakra vonatkoz6 GdrdtlS
Fejlesztdsi Terv tervezetdt.
A terv kiil6n rdszletez6sben, dvekre lebontva tartalmazza az izemelteto 6s az ellfti.slifr felel6s
egyeztetdse alapjiln kidolgozott beruhinhsi, valamint fehijit6si, p6tl6si elk6pzeldsek v6rhat6
nett6 kci lts6 geit, valam int fedezeti forrris ait.
Aberuhizfusokat- illetve fehijit6sokat az dnkorm6nyzat a bdrleti dijb6l szdrmaz6 bevdtelekbol,
kolts6gvet6si forr6sb6l, 6s a Bakonykarsrt Zrt.6ltal koordintlt pLlytnati forr6sokb6l kiv6nja
megval6sitani.
A k<itelez6en elv6gzend6 vizikrizmi vagyon6rtdkel6s k<iltsdgeinek fedezet6re a 2018-2019.
6vek b6rleti dijbev6telei elkiil<init6sre keriiltek, ezdrt a GFT-ben az eszkozhaszntiati dij-forrrls
terh6re megval6sitand6 feladatokb6l rrjvid t6von csak a legsziiksdgesebbek keriiltek be6llit6sra
A Kdpviselo-testtilet drintds6t augusztus 3l-ig kell megktildeni a Bakonykarszt Zrt. rdszdre.

Luk6ts G6bor Akos P6nziigyi Gazdas6ei ds Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6g elnoke
Azt kdrem, vizsg6ljuk menet krjzben apiiydzati forr6sokat is, mert ezeket a feladatokat ezekb6l
a fon6sokb6l nem fogjuk tudni megval6sitani. Lifiom, sztiksdges tartaldk vizbbzis kialakit6sa
is.

Auerbach J6nos k6pvisel<i:
Elmondhatjuk, hogy Litdren a vizmin6s6g kiv616. Viszont tdnyleg sztiks6gszeni egy fj kft
fiiriisa, atartallkvizbizis kialakit6sa. Litdr 1. vizmrikrit tizemen kivtili tartaldk vizbhzis,hozama
leromlott,6s a vizminSs6ge sem j6. Amint kialakit6sra kertil az fj krit, az l. sztrmli kft
eltcimeddkelhetri.

Varea Mih6ly pol g6rmester
A P6nztigyi Bizotts6g megtirgyalta az eloterjesztdst. Felkdrem a bizottsitg elnrikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziigyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizottsiiq elnoke
A bizottsiig megt6rgyalta a napirendi pontot, 6s elfogad6sra javasolja Lit6r lrovizellifio
vizikozmi-rendszer G<jrdtil6 Fejlesztdsi Terv6t a2021--2035. id6szakra vonatkoz6an.
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Varea Mihiily polsilrmester
Van-e k6rd6s, hozzhszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltartissal szavazzon, aki a pdnztigyi bizottsrlg javaslat6val egyet6rt.

A kdpviselci-testtilet 7 igen szavazattal egltetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkorm 6n y zata K6pvisetd-testiilet6nek
1261 12020. (Vru.10.) Lkt. hatf r ozatt

Lit6r Kdzsdg Onkorm iny zatinak Kdpvisel6-testtilete me gtiirgyalta ds

elfogadta a 46. sorsz6mri ll-04552-l-001-00-15 MEKH k6ddal
rende lke z6 L itdr iv6vi zelltt6 v izlkozmi-rendszer GdrdtilS F ej le sztd si
Terve 2021.-2035. id6szakra tfirgyi napirendi pontot.

Bakonykarszt Yiz- 6s Csatornamti Zrt mint a vizikozmrJ
bdrtizemeltetdje - 2021.-2035. dvekre vonatkoz6an elkdszitette a

Gdrdtil6 Fejleszt6si Tervet hgyelembe vdve az elozo idoszak adatait,
hib a stati s ztik6it, val am int az o nko rm 6ny zattol k ap ott t6j dko ilatist.

A tiblttzatokban felsorolt beruh6z6sokat- illetve fehijit6sokat az

<inkorm6nyzat dont6en bdrleti dijb6l szirmazo bevdtelekb6l 6s

kdlts6 gvet6 si forr6sb6 I kiv6nj a me gval6 s f tani.

K6pvi s e lri -te sttilet felhatalmazza Liter K6zsd g P o I g6rme sterdt, ho gy a

B akonykar s^ Zrt-t a Kdpvi sel6-te sttilet dd ntd s6rol t6j 6ko ztas s a.

Hat6rid6: 2020. augusztus 10.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester

Varea MihSly pols6rmester

Most pedig tdrjtink fir a szewryvizelvezeto 6s-tisztit6 vizlkozmi rendszer Gordtil6 Fejlesztdsi
Tervdnek tir gy ali.sdr a, a 2021 -20 3 5 . id6 szakra vonatkoz6an.
A P6nziigyi Bizotts6g megtrlrgyalta az eloterjeszt6st. Felkdrem a bizottsilg elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztisyi Gazdasrlsi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6e elndke
A bizottsdg megtingyalta a napirendi pontot, 6s elfogadilsra javasolja Lit6r Kcizsdg
Onkormdnyzata Kdpvrselo-testtiletdnek a szennyvizelvezet(1 6s -tisztit6 vizikcizmti Gcirdtil6
Fej leszt6si Tervdt a 2021 .-203 5 . id6szakra vonatkoz6an.

Varga Mihrily polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzirszbltts a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfe ltart6s sal szav azzon, aki a penzigy i bizotts 69 j avas lat6val e gy etdrt.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzrta K6pvisel6-testiilet6nek
127 12020. (Vm. 10.) Lkt. hatir ozatt

Lit6r Kdzs6g Onkorm iny zatinak Kdpviselo-testtlete megt6rgyalta 6s

elfogadta a 65. sorszimf 2l-04552-l-004-01-04 MEKH kt6,ddal
rendelkez6 Lit6r szennyvizelv ezet6 6s -tisztit6 viziktizmii-rendszer
Grirdiilo Fejlesztdsi Terve 202I.-2035. idoszakra tdrgyu napirendi
pontot.

Bakonykarszt Yiz- ds csatornamti Zrt - mint a vizikozmi
bdrtizemeltetdje - 2021.-2035. dvekre vonatkoz6an elk6szitette a

Grirdtil6 Fejlesztdsi Tervet figyelembe vdve az elozo idoszak adatait,
hib a stati s ztik6it, val am int az ci nko rm 6ny zatt6l kap ott til 6ko rtaff"st

A tthliuatokban felsorolt beruhiizdsokat- illetve fehijit6sokat az

dnkormiinyzat ktil s 6 forr6sb6 I tew ezi me gval6 s f tani.

Kdpvi se 16 -te sttilet felhatalmazza Litdr Krizs d g P o I g6rme sterdt, ho gy a
B akonykar sil. Zrt-t a Kdpvi sel6-te stiil et d<i ntd s6r6l t6j dkoztas sa.

Hat6rid6: 2020. augusztus 10.

Felel6s: Varga Mihily polg6rmester

5.) Ljt6ri Ktiztis dnkorminyzati Hivatal isazsat6si sziinet elrendel6se
El5ad6: Vorga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Bencze Eva iesvz6:
Az idei 6vben egy el6g neh6z idoszakon vagyunk tul. A tavasszal kezd6d5, koronavirus-
fertozes id6szak6ban a Hivatal helyt 6llt, a koll6g6k vdgig dolgozt6k ezt az id6szakot, nem volt
szabads6golils. Az igazgatilson tudjuk, mi6ta kollegano elment nyugdijba, nem tolt6ttiik be a
megtiresedett letszitmot. A pdnztigy tekintetdben is folyamatosan voltak villtozisok, bizunk
benne, hogy a helyzet stabiliz6l6dik. Sziiksdges lenne, hogy a kolldg6k, miel6tt elkezdodik az

6sz, szabads6gra tudjanak menni. A kcizszolg6lati tisztviselokr6l szol6 2011. 6vi CXCX.
tcirv6ny lehet6s6get biztosit az dnkorminyzat k6pviselS-testtilete rdszdre, hogy igazgat6si
sziinet elrendeldsdr6l dcintstin. A kdpvisel6-testtilet a Korm6ny aj6nlls6nak
figyelembevdteldvel - a rendes szabads6g kiad6s6ra rgazgatilsi sztinetet rendelhet el. Az igy
kiadott rendes szabadsilg m6rt6ke nem haladhatja meg a k<iztisztvisel6 adott 6vre meg6llapitott
alapszabads6g6nak a hiiromdt6det- Az idei 6vben is eldg sok a munkanapok 6tcsoportosit6sa,
sok az rigynevezett hosszri h6tv6ge. Fentieket figyelembe vdve az augusztus 20-i munkarend,
valamint a decemberi munkanapok iltcsoportosit6s6t is, a 2020. 6vi igazgat6si sztinetet az

al6bbiak szerint javaslom elfogadni:
rgazgatdsi sztinet ny6ron: 2020. augusztus 1 1 -t6l 2020. augusztus 23-rg,
igazgatisi sziinet t6len: 2020. december 2l-ttil202l.janu6r 3-ig tart6 id6szak.
Az igazgatAsi sztinetek id<ltartama alatl a Hivatal zfrva tartana. A zavartalan tigymenetet 6s

feladatell6t6st iigy e let ritj iln bizto s itan6nk.

Varsa Mih6ly polgarmester
Van-e k6rd6s, hozziszolils a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfe ltart6s sal szav azzon, aki a p enzigy i bizotts6g j avas lat6val e gy etdrt.
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A kdpviselti-testillet 7 igen szavazattal eg,tetdrt

Lit6r Ktizs6g dnkorm 6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
128 /2020.NIII. I 0.) LKt. h atrir ozata

Litdr Krizsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testtilete rigy dont, hogy a
Litdri K<iz<is Onkorm6nyzati Hivatalban
a) ny6ron: 2020. augusztus.l l-t6l 2020. augusztus 23-ig
b) t6len: 2020. december zl-tol202l.janu6r 3-ig

igazgatisi sztinetet rendel el

Az igazgatdsi sztinetek idotanama alatl a Hivatal zitwa tart. Az egyes

szerv ezeti e gy s 6 gek tigye let ttjhn biztos itj 6k a zav artalan tigymenetet
6s a feladatelliitilst, valamint a lakoss6gi tigyfelszolg5latot.

Felelri s : Varga Mihrily po I giirme st er, B encze Ev a j e gy zo

Hat6rid6: azowral

6.) Polgirmester szabadsig iitemterv m6dositisa
Etriad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzd

Bencze Eva ieevz6:

Varea Mih6ly pols6rmester

Van-e k6rd6s, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltartiis sal szav azzon, aki az eloterj e szt6 s sel e gyet6rt.

A kipviselS-testtilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
129 (2020.NIII. 1 0.) LKt. hatir ozata

Liter K<izs6g Onkorm5nyzatinak K6pviselo-testtilete az al6bbiak
szerint j6rul hozzd Yarga Mihrlly polgiirmester szabads5golils6nak
6ttitemezdsdhez: az ekire betervezett jrilius 6-17-ig (10 nap) 6thelyez6se
augusztus 17- szeptember 0l-ig. (10 nap) Tovrlbb6 az augusztus 3-4
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A kdzszolg6lati tisztviselokrol sz6l6 2011. dvi CXCIX. Tdrvdny szerint a fo6ll6sit polg6rmester
dvi huszonrit munkanap alapszabads6gra 6s tizenn6gy munkanap p6tszabads6gra jogosult, igy
Varga Mihily polg6rmester 2020. dvben 39 munkanap szabads6gra jogosult.
A k6pviselo-testiilet az idei 6vben, febru6r 28-ig j6v6hagyta a polg6rmester szabads6gAnak

titemezdsdt. A szabadsilgotaz titemezdsben foglaltak szerint kell kiadni ds igdnybe venni. A
szabadsiigot az itemezestol eltdroen csak el5re nem lilthat6, rendkfvtili esetben, vagy az

ig6nybev6telt megel6zSen legk6sobb tizencit nappal megtett el6zetes bejelentdst kdvetSen lehet
kivenni. A kialakult koronavirus helyzet miatt a kiemelten fontos dont6sek elokdszitdse
6thriz6dtak any6ri h6napokra igy az el6re betervezett szabads6gokat 6t kellene itemezni, az

elSterj esztdsben leirtak alapjin.



napot (2 nap), augusztus 10-14-ig (5 nap) cisszesen hdt nap pedig
okt6ber 5-8-ig, valamint december 2l-23-ig keriiljdn kiad6sra.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hatrirido: folyamatos

7.) Lit6ri Reformftus miieml6k templom fehiiitisa
El5ad6: Vargo Mihdly polgdrmester

Varea Mihily polg6rmester
A Litdri Reformiltus Gytilekezet kdpviseletdben k6relem erkezettOnkormrlnyzatwtkhoz.
A k6relmtikben leirj6k, hogy a templom ktils6-bels6 falfeltiletdnek frissito meszeldsdre nagy
sziiks6g lenne. A munk6latokra vonatkoz6an be6rkezett aj6nlati 6r brutt6 2. 170.000,- Ft.
K6rd6stik, hogy a fenti risszeg S\yo-e\ a2a2L 085.000, -Ft-ot Onkorm6nyzatunkt6mogatiiskdnt
tudn6-e biztositani.

Varea Mih6ly pols6rmester
A P6nztigyi Bizottsig megtilrgyalta az eloterjesztdst. Felkdrem a bizottsrig elnrikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

h&aIcGabalAkat ldnztievi GazdasAei ds Teleptildsfeilesztdsi Bizotts6e elndke
A bizotts6g megt6rgyalta a k6relmet, 6s javasolja a k6relemben szerepl6 t6mogat6s odaitdl6s6t.

Varga Mih6ly pole6rmester

Van-e k6rd6s, hozzitszoltts a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a pdnztigyi bizottsiig javaslatiival egyetdrt.

A kdpviselci-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pviseld-testiilet6nek
130 12020. (VIII. 10.) LKt. hatir ozata

L itdr Kozsd g Onkorm 6 ry zatdnak K6pvi s e I o -te stiil ete ugy hatir ozott, a

Litdri Reform6tus templom kiils6-belso falfeliilet6nek fehijitdsi
munk6lataihoz brutt6, 1.085.000- Ft osszegti t6mogat6st nyrijt a

k<iltsdgvetdsdben a tartaldk terhdre.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiksdges
int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Varga Mihrlly polg6rmester
Hat6rido: azowtal
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8.) Civil Szervezetek trimosatisa
Elriadd : Varga Mihdly pol gdrmester

Varsa Mih6ly pol gilrmester
A Pdnziigyi Bizotts6g a mai iil6s6n ddntdtt atfumogatbsok odaitdl6s6r6l. Megk6rem Elndk urat,
ismerte s se a bizottsitg d<int6 sdt.

Lukiits G6bor Akos Pdnztieyi Gazdasiisi ds Teleptildsfeilesztdsi BizottsAe eh6ke
Ismertetem a bizotts6g civil szervezetekr6l sz6l6 t6mogat6i dont6seit:

Litdri Sport Egyesiilet: 500.000, -Ft

S6lyi Sz6l6hegyi Kertbarritok:

ktirnyezetv6delmi cd lra kitriz<i tt piiy 6zati kate g6ri6ban 5 0. 0 0 0, -Ft,

kulturrllis rendezvdnyeinkhez kapcsol6d6an a maxim6lis 70. 000,- Ft,

Pol grirrir E eyesiilet:

kcizrend 6s krizbiztonsigpiiyiuati kateg6ri6ban 2x150.000, -Ftazaz 300.000, -Ft

Lit6ri T6ncosok Bar6ti Kdre: 500 .000, -Ft

Litdri Zdldrle Kultur6lis Eeyestilet: I 500.000, -Ft

Litdri Fiatalok Eeyestilete: 150.000, -Ft

Pearl Dance Rekrerici6s Sportegyestilet: 50.000, -Ft

A Civil szervezetek programjainak t6mogatisdra a krilts6gvetdsben biztositott keret 3 100 000

Ft, az odait6lt t6mogatilsok dsszege 3 100. 000,- Ft.

Varea Mih6ly pol g6rmester
Megkdszdndm a t6j dko ztatist.
Ezen napirendi pont keretdn beliil ddnteni kellene m6g t6mogat6sokkal kapcsolatban.
Szeretndm ismertetni, hogy a Sport Egyestilet rdsz6re a civil t6mogat6si kereten feltil ktikjn az

cinkormiinyzat kciltsdgvetdsdben 500.000, -Ft-ot kellene biztositani az dptilet 6s pilya
karbantartirs6ra. Tov6bbh az egyesiilet a Magyar Falu Programon beltil az dptilet fehijit6s6ra
piiyhzatot nyfjt be, amelyhez az <inkorminyzatnak 90.000F1 cisszeggel a tewezli dij
k<ilts6gdhez kellen hozzitjttrulnia. igy cisszesen 590.000, -Ft trimogatds odaitdl6s6r6l kellene
d<inteni.
A Pdnziigyi Bizottsrig az el6terjeszt6st megtrlrgyalta. K6rem elnok urat, ismertesse a bizotts6g
javaslatSt.

Luk6ts Giibor Akos Pdnztigyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfejlesadsi Bizotts6e elndke
A bizotts6g megt6rgyalta a kdrelmet, ds javasolja a trlmogatiist.

Varea Mihilly pol e6rmester
Van-e kdrdds, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltartiss al szav azzo n, aki a p enzigy i b i zotts 69 j av a s I at6val e gy etd rt.

A kdpviselS-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Kdzs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
13112020. (Vm. 10.) LKt. hatir ozata

Litdr Krizsdg Onkorm6ny zataKdpvisel6-testiilete arr6l hat6rozott, hogy
a Lit6ri Sport Egyestiletet az dnkormiinyzat kdltsdgvetdsdben 590.000,
-Ft t6mogat6st biztosit a tartal6ka terhdre.

Felel6s : Y ar ga Mih6ly polgrlrmester
Hat6rid6: azowral

Varsa Mih6ly polg6rmester
Telepiildstinkrin kdt trirtdnelmi Egyhflz mtik<idik a R6mai Katolikus 6s a Reform5tus

Egyhdzkozsdg. Tribb ponton kapcsol6dnak az Onkorminyzat ds a teleptildsi krizrissdg

form6lis6ban igy miik<id6stik 200 000 Ft - 200 000 Ft risszegti tiimogat6st javaslok.

A kdlts6gvet6sben biztositott keret 400 000 Ft, a javasolt t6mogat6sok risszege 400 000 Ft. A
Pdnztgyi bizottsdg az eloterjesztdst, 6s a javaslatokat megvitatta, v6rom a javaslatot.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdas6ei 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e elndke:
A bizotts6g megvitatta az eloterjesztdst, 6s elfogad6sra javasolja a R6mai Katolikus ds a
Reform6tus Egyhrlzkcizsdg 200.000,- Ft -200.000,- Ft osszegti tdmogatis6t.

Varga Mihiily pole6rmester
Van-e k6rd6s, hozzdszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartitssal szavazzon, aki egyet6rt azzal, hogy a R6mai Katolikus Egyhf.z,kdzs1grdszere az

rinkorm6nyzat kdlts6gvet6s6ben atartallka terh6re 200.000, - Ft dsszegiitfimogatist nyirjt.

A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
132 12020. (Vm. 1 0.) LKt. hatdr ozttz

Lit6r Kdzsdg Onkorm iny zata K6pviselo-testtilete kciltsdgvet6sdben a

R6mai Katolikus Egyhdzkozs6g rdszdre kolts6gvet6s6ben a tartallka
terhdre 200.000, - Ft risszegitimogatirst nyrijt.

Felekis: Varga Mih6ly polgiirmester
Hatrlrido: azonnal

Varga Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kezfeltartitssal szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy a Reformiltus Egyh6zkcizsdg rlszere az
tinkorm6nyzat kriltsdgvet6sdben a tartaldka terhdre 200.000, - Ft osszegti t6mogat6st nyrijt.

A kipviselS-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt
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Lit6r Ktizs6g dnkorm 6n yztta K6pviseld-testiilet6nek
133 12020. (VUI.10.) LKt. hatir ozata

Lit6r K<izsdg Onkorm iny zata K6pviselo-testtilete kdlts6gvet6sdben a

Reform 6tus E gyh6zkti zsd g r lszere kri lts6 gvet6 s 6ben a tartaleka terh6re
200.000, - Ft <isszegitimogatitst nyfjt.

Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6ridri: azowtal

9.) Ktiz6p-Duna Vid6ke Hullad6keazd{tkodisi dnkormfnvzati Tirsutishoz ttirt6n6
csatlakozis
Elriadi: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mihily pol giirmester
A Kriz6p-Duna Viddke Hulladdkgazdrilkodrisi Onkormilnyzati Trlrsul6s T6rsulisi
Megrillapod6sanak XI/3. pontj a szabiiyozza a T6rsul6shoz trjrtdn6 csatlakoziis feltdteleit.
A T6rsulilshoz tofien6 csatlakoz6shoz a TirsulSsban r6sztvev6 kdpvisel6-testtiletek
mindegyik6nek min5sitett t<ibbsdggel hozott hozzijilrulohatirozata alapjdn keriilhet sor.

Esztergom V6ros Onkormdnyzat Kepvisel6-testtilete 2015. 6vben rigy ddntdtt, hogy 2015.
december 31. nappal tags6gi jogviszonyifi a Kozep-Duna Vid6ke Hullad6kgazd6lkod6si
Onkormilnyzati T6rsul6sban megsziinteti azzal az indoklilssal, hogy egy m6sik
hulladdkgazd6lkod6si t6rsuliishoz kivin csatlakozni.
Csatlakoziisi sz5nd6ka nem vezetett eredm6nyre.
Esztergom V6ros Polg6rmestere ez dv elejdn felvette a kapcsolatot a Kciz6p-Duna Viddke
Hullad6kgazdSlkod6si T6rsul6ssal, bejelentve a v6ros esetleges rij csatlakozitsi szindekit.
Esztergom V6ros Polg6rmestere a26212020.(V.5.) hatinozatival ddntdtt arr6l, hogy Esztergom
Vilros Onkorm6nyzata202l. janu6r 1. napj6val csatlakozni kfviln a KDV T6rsul6shoz.

Pusztav6m Krizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete 2020. jrinius 26-tn dont<itt az

5112020.(Y1.24.)hatarozatdval arr6l, hogy jelenlegi tags6gi jogviszony6t a Duna-Vdrtes Ktize
Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6sban meg kiv6nja sztintetni 2020. december 31.

napj6val, 6s 2021. janu6r 1. nappal csatlakozni kiv6n a Kciz6p-Duna Viddke
Hulladdkgazd6lkod6si Onkorm6nyzati Tiirsuliishoz.
A Tiirsuliis Tan6csa 2020. jrilius l3-irntbrgyalta a csatlakozni sz6nddkoz6 dnkorminyzatok
nyilatkozat 6t, es a kcivetkezokr6 I hat6rozott :

egyetdrt azzal, hogy Esztergom Viiros Onkorm6nyzata 2021 januiir l-vel csatlakozzon a

Trirsul6shoz, 6s javasolja a tagi <inkorm6nyzatok Kdpvisel6-testtileteinek, hogy a csatlakoz6si

szirndeh,ho z adj 6k me g ho zzi$rirul ils uk at.

Tekintettel arra, hogy Esztergom V6rosa a jelenleg kivitelezds alatt 6116 hullad6kgazd6lkod6si

rendszerfejlesztdsb6l kimarad - ut6lagos csatlakoz6s6ra lehetos6g nincs, a sztiks6ges

fejleszt{sek forriisilt a KDV T6rsul6s csak egy ij piiyiuati fon6sb6l tudja megval6sitani,

amennyiben erre apiiyhzati rendszer lehet6s6get biztosit- a T6rsul6si Taniics nem javasolja az

rijonnan csatlakoz6 <inkorm6nyzatraamtik6d6si hozzitjfurulirs visszamen6leges hatfllyal t<irt6no

ITii::*r'JT[fJffiffffi ;;:i.111.,,ou,,6m K<izs6g onkorm6ny zata 2021janu6r l-ver

t6rt6n6 csatlakoz5s6val, 6s ebben az esetben is javasolja a tagi <inkormilnyzatok Kdpvisel6-

te sttileteinek, ho gy a c s atlakoz6s i sz6nddkh oz adj ik me g hozziljiirul 6sukat.
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A Kdzdp-Duna Viddke Hulladdkgazditlkoddsi Onkormtnyzati T6rsul6s T6rsuliisi Tan5csa
figyelemmel ana,hogy Pusztav6m kozsdg Onkorm6nyzata a T6rsul6shoz tort6no csatlakoz6s6t
megelilzo nappal bezirolag egy m6sik hullad6kgazd6lkod6si t6rsul6s tagja volt, tov6bb6
tekintettel an:a a t6nyre, hogy a csatlakoz6 Onkormdnyzat a T6rsul6s folyamatban 1dv6

hullad6kgazd6lkod6si rendszerfejleszt6st drinto pdlyazatiban kedvezmdnyezetl tagk6nt nem
szerepel, a mtikdd6si hozz6j6rul6s visszamen6leges hatdllyal t<irtdn5 megfizet6si
kcitelezettsdgdnek eloir6s6val nem 61.

A Varga Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kezfeltartttssal szavazzon, aki egyetdrt az eltiterjesztdsben szerepl6kkel.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
13412020.(Vm. 10.) LKt. hatir ozata

Liter K<izs6g Onkormiinyzat Kdpviseki-testtilete megtirgyalta a Krizdp-Duna Viddke
Hulladdkgazd6lkod6si Onkorm6nyzati T6rsuLls csatlakoz6si szanddkr6l sz6l6 el6terjesztdsdt 6s

a k<ivetkez o hat6r o zatot hozza;

LlLiter Kdzsdg Onkorm6nyzataKepvisel6-testtiletehozzirjhrulis6t adja Esztergom Viros
Onkorm6nyzata 6s Pusztav6m Kozsdg Onkormilnyzata 2021. januar l. napjrlval a Kozep-
Duna Vid6ke Hulladdkgazd6lkod6si Onkorm6nyzati T6rsul6shoz t<irt6no csatlakoz6s6hoz.

Z.lTekintettel ar::a, hogy a jelenlegi hulladdkgazd6lkod6si rendszer l6tesitdsdt szolg5l6
piiydzati ds engeddlyezdsi dokument6ci6k, valamint a tenderdokument6ci6k kdszitds6vel
kapcsolatosan a T6rsuliisnak kiad6sa nem volt, ezen kdlts6geket a projekt T6mogat6si

Szerz6d6se alapj6n a T6mogat6 finanszirozta 6s frnanszirozza, tovibbi az tjow:a;n
csatlakoz6k a jelenleg kivitelez6s alatt 6116 hullad6kgazd6lkod6si rendszerfejleszt6sbol

kimaradnak, ut6lagos csatlakoz6sra lehet6s6g nincs, a Kdpvisel6-testtilet nem javasolja az

rijonnan csatlakoz6 Esztergom V6ros Onkormiinyzatira a mrikciddsi hozzi$itrulils
visszamenrileges hat6llyal trirt6nS megfizet6si ktitelezettsdgdnek eloiris{i.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Hatrlrid6: okt6ber 30.

10.) Temet6k hasznilatinak 6s a temetkez6si tev6kenvs6sek helvi szabilvozfsir6l sz6l6

rendelet m6dositisa
Elciqd6: Bencze Eva jeg,tzri

Bencze Evajeeyz6
lit". f,i6eg flnkormriny zatinak 1712016. (xII.29.) rendelete mely a temet6k haszn6lat6nak 6s

a temetkez6si tevdkenysdgek helyi szab6lyoz6sair6l sz6l, am6dosit6s aktu6lissii v6lt. Az elmrilt

id6szakban piiyLzatitton a temet6ben a temetkezdsi helyek szdmav6ltozott. 12 db urnakeszon

6s 30 flilk6s urnafal keriilt kialakit6sra, tovribb6 3 db umakeszon megval6sit6sa dnkorm6nyzati

forr6sb6l trjrt6nt. A kor6bban meg6llapitott temetkez6si hely dijak feltilvizsgtiata is aktu6lissS

v6lt. A temeto fenntart6si k6lts6gei megemelkedtek, ez indokoln6 az ttrak emel6s6t.

Az fjonnan kialakitott egyes ternetkez6si helyek koz6 bekertil az urnakeszon, valamint a C jehi

urnafal. K6szitetttink egllavaslat ot. Azel6k6szit6s sor6n figyelembe vettiik a k<irnyezettinkben
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ldv6, hasonl6 jellegri telepiil6seken alkalmazott dijakat, tov6bb6 szeretndm azt is elmondani,
hogy ezek mdrs6kelten meg6llapitott dijak. Azoknak, akiknek elmarad6suk van a sirhely
megv6ltiis tekintetdben, fgy lehetos6get biztositan6nk arra, hogy az idei 6vben mdg a jelenlegi
5rakon fizethetik meg. az rijra v6lt6si dijakat. Ezek202l. janu6r 1. napj6t6l. A temetkezdsi
helyek megv6lt6sa -els6 alkalom- fj dijtdtele 2020. szeptember 1. napjrlt6l lenne hat6lyos.

A javasolt 6remelds az alihbiak szerint alakulna:
A temet6si helyek megviltisi 6s fjra vflt6si dijai:
Jelenlegi:
a) Sirbolt: 60.000,- Ft
b) Egyes sirhely: 8.000,- Ft
c) Kettris sirhely: 16.000,- Ft
d) Gyermeksirhely: 0,- Ft
e) Urnafiilke: 3.000,- Ft
f) Urna sirhely: 5.000,- Ft

Javasolt:
90.000,- Ft
10 000,- Ft
20 000,- Ft

0,- Ft
5 000,- Ft
8 000,- Ft

U;onnan kialakitott temetkez6si helyek:
a) Urnakeszon fedlappal, megviilt6si dij 35 000,- 40 000,- Ft
b) Uj urnafi.ilke gr6nit fedlappal megvriltrisi dij 35 000,- 40 000,- Ft
Az rijonnan kialakitott egyes temetkez6si helyek els6 hasznrilati dijft tartalmazza

Uj onnan kialakitott tem etkez6si hetyek rfij ravittisi dij a :

a) Urnakeszon 8 000
b) Uj umafiilke 5 000

(A rendeletben szerepl6 dijak az 6f6t nem tartalmazzirk.)

Varsa Mih6ly pole6rmester

A P6nztigyi Bizottsiig megtargyalta az eloterjesztdst. Felkdrem a bizotts6g elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztieyi Gazdas6ei 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6e elndke:

A bizottsiig megtrlrgyalta a rendelet m6dositrls6ra vonatkoz6 eloterjesztdst, 6s az alihbiakat
javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek elfogad6sra. Egyetdrt a temet6si helyek megv6ltilsi 6s rijra
v6lt6si dijaival, az rijonnan kialakitott temetkez6si helyek tekintetdben az urnakeszon fed lappal

megvSltrisi dijira 40.000, -Ft-ot, az rij urnafi.ilke gr6nit fed lappal megv6lt6si diiira szintdn

40.000, -Ft-ot javasol. Tov6bb6 javasolja az rijonnan kialakitott temetkez6si helyek rijra v6lt6si

dij 6nak az el6terj esztdsben szerepl6 <isszeg elfogad6s6t.

Varea Mih6ly pol g6rmester

Megk6rdezem, van -e valakinek kdrd6se, hozzitszolitsa a rendelet m6dositrlsiira vonatkozolag?

Miut6n nincs, ezdrtkercm 6noket, kdzfeltartirssal jelezze, aki egyet6rt a temet6k haszniiat{nak

6s a temetkez6si tev6kenys6gek helyi szab6lyoz6sair6l rendelet m6dosit6s6val.

A kdpvisel1-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt-

,- Ft
,- Ft
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Lit6r Ktizs69 6 nko rm rin y zata K6pvisel6-testiilete
8 12020. (VIII. 24.) tinko rmfny zati rendelete

,,A temet6k hasznflatfnak 6s a temetkez6si tev6kenys6gek helyi szabSlyozrisairril" sz6l6
17 / 20 1 6. (Xll.29 .) r e n d el e t m 16 d o s it ri s 6 rri I

(Rendelet szovege a jegyzrikonyv melldkletdt kipezi.)

11.) Telepiil6siizemeltet6si feladatok elkltrflsiihoz I f6 plusz stdtusz l6trehoziisa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mihily oole6rmester
Pr6briltam mrir korribban is a Kdpvisel6-testtilet eld hozni a plusz egy fo st6tusz ldtrehoziisilt.
Ism6telten elmondan6m, amennyiben a Magyar Faluprogram MFP-KKE,12020. kriztertiletek
karbantartiisrlt szolg6l6 traktor beszerz6se kiegdszit6kkel trirgyri piiyinaton nyeriink, abban az

esetben az rij munkagdp mtikcidtet6sdhez sztiks6ges a plusz I fri st6tusz. Az rij munkagdp
beszerzdsere 2020. jrinius 19. napjdig benyrijtottuk piiydzatot, melyrol v6rhat6an augusztus
vdg6n ddntds sztiletik. De amennyiben mdgsem lesz apiiyhzat elbir6l6sa sz6munkra pozitiv,
abban az esetben is fontos lenne a stiltuszt 2020. szeptember 1-t6l l6trehozni, mivel az

rinkorm6nyzati tulajdonban lev<i dpiiletek, kciztertiletek karbantartdsa, fehijitdsa a jelenlegi
6l I aguk m e g 6v6s a halaszthatatl an fonto s s 6gri.

A teleptildstizemeltet6si feladatokat jelenleg 4 f6 Lltja el. 2021. jrinius h6napban 1 f6
nytgdijazitsa viirhat6. A telepiil6s tizemeltet6sen dolgoz6knak sokr6tti feladatokat kell ell6tni,
ide tartozik a z<ildfeliiletek rendszeres gondoztsa a jiisz6terek ds Kdzpark karbantart6sa,
valamint kdzteriiletek fert6tlenitdse, 6s a kdzfoglalkoztatottak ir6nyit6sa is. Tdbbsz<jr

elmondtam miir, hogy gdpek beszerzesevel, a plusz st6tuszletrehoz6s6val nagyon sok feladatot
el tudn6nk Litni a teleptildsen, amelyekre nem kellene ktilso v6llalkoz6t bevonni, eziital sokkal
kcilts6ghat6konyabbak lenndnk. Hatirozott idejti st6tusz letrehozisa 2020. szeptember 1-t6l
2021. augusztus 31. napj6ig. A brutt6 ber 275.000, - Ft/h6 + jriruldkai lenndnek. Az idei
koltsdgvet6sben ez brutt6 1.101. 375,-Fttrjbbletkrilts6get jelentene,202l-ben pedig augusztus

31-ig brutt6 3.304. 125,- Ft-ot. A P6nziigyi bizottsilg az elSterjeszt6st, 6s a javaslatokat

megvitatta, v6rom a javaslatot.

Lukilts G6bor Akos P6nztieyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfei lesztdsi Bizottsiie elnoke:

A P6nztigyi bizottsrig az eloterjesztdst megvitatta, ds nem t6mogatja a plusz egy fo st6tusz

ldtrehoz6s6t.

Varga Mih6lv pole6rmester
Megk6rdezem, van -e valakinek k6rd6se, hozzilsz6litsa a napirendi ponthoz? Miutan nincs, ezdrt

k6rem 6n<iket, kezfeltartttssal jelezze, aki egyetdrt a Pdnztigyi bizotts6g javaslat6val, azaz nem

t6mogatja plusz egy f6 st6tusz letrehozdsdt?

A kdpviselci-testillet 5 igen, I nem is I tart1zkoddssal dont-

Lit6r Ktizs6g dnkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13512020. (VI[.10.) LKt. hatir ozata

Litdr Kcizs6g onkorm iny zata Kdpvisel6-testtilete arr6l ddntcitt, hogy

nem t6mogatja plusz egy f6 st6tusz l6trehoz6s6t a teleptildstizemeltetdsi

fe ladatok ellititsir a.

FelelSs: Varga Mih6ly polg6rmester

Hatrlridti: azonnal
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12.) Veeyes iisvek

Varea Mih6ly pole6rmester
Lukrlts Gilbor Akos a Pdnztigyi Gazdaslgi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elndke kdrte, hogy
a vegyes iigyek trlrgyri napirendi pont keretdn beltil t6rgyaljunk a z6ld hulladdk lerak6
helyzetdr6l. Annyit elozetesen szeretn6k elmondani, hogy a hulladdklerak6ban elhelyezett
nyeseddket az osz folyam6n a teleptildsgazdiilkod6son dolgoz6k ledarrlljdk.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztieyi Gazdas6ei ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsile elndke:
A P6nztigyi, Gazdasitgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g iil6s6n Osv6th Ors bizottsirgi tag
ism6telten felvetette a zoldhullad6k lerak6 kcirtil felmertilt probl6mtkat. A k<imy6ken 616 lak6k
jeleAek, hogy ingatlanaikba a lerak6b6l patkrinyok, 6s egydb 6llatok jelennek meg.
Elhanyagolt, szemetes a tertilet. Annak ellendre, hogy le van ziwa, a lakoss6g rdszdrSl nem
csak zcildhulladdk, hanem egy6b kommun6lis hullad6k, 6pit6si t<lrmeldk stb. keriil lerakilsra. A
bokrok h6ta mrigritt, az rinkorminyzati riton is szem6tlerak6s t<irt6nt. Mindenkdppen fontos
lewre az riggyel foglalkozni, 6s rendbe tenni a teriiletet. A bizotts6g javasolja Litdr Kcizsdg
Onkorm6nyzataKdpvisel6-testtilete fele, a ztildhullad6k lerak6n612 db kamera felszerel6s6t,
az oreg temet6 kitakaritiis6t, a zrildhullad6k lerak6 tertiletdn villogat6s ut6n tereprendezds
elvegzdsdt, kerit6s elhelyezds6t a temet<i fel<ili oldalon.

Varea Mihiily pol e6rmester:
Megk6rdezem, van -e valakinek k6rd6se, hozzdszolilsa a napirendi ponthoz? Miutin nincs, ez6rt

k6rem 0ndket, kezfeltartttssal jelezze, aki egyetdrt a P6nztigyi bizotts6g javaslat6val.

A kdpviselS-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
136 12020. (Vm. I 0.) LKt. hatir ozata

Lit6r K<izs6g Onkorm inyzata K6pvisel6-testtilete arr6l ddntcitt, hogy a
zoldhullad6k lerak6n6l az alilbbi feladatok elvdgz6se sztiksdges: 2 db

kamera beszerzdse, felszerel6se. A rdgi temetoben az elbokrosodott rdsz

kitakaritiisa, a zrildhulladdk lerak6 teriilet6n elhelyezett nyeseddk

aprit6sa, v6logat6s ut6n tereprendezds elvdgzese, keritds elhelyezdse.

Felekis: Varga Mih6ly polgiirmester
Hat6rid6: folyamatos

Varsa Mih6lv polg6rmester:

A tovAbbiakban a vegyes iigyek keretdn beltil az al6bbi ti$ekoztattrst szeretndm nyrijtani, mely

a Lit6ri Reform6tur Altulrrror iskola reszlrol, tdbb probl6ma felvetds6vel keriilt megkiilddsre

<inkorm6nyzatunk szitmfit a.

- Az els6 probldma az ritburkolati jelzdsfest6s a Pet6fi utca 8. sz6m el6tti keresztezod6sben.

Egyeztett& Vaszari Attila k<irzeti megbizottal, hogy a KRESZ szabiiyai szerint s6rga s6vok

feliest6s6vel, a keresztez6ddsen minden iriinyba 5-5-5 mdterrel trilnyrilva kellene jelezni, hogy

g6pj6rmtivel parkolni 6s meg6llni tilos. A kihelyezett tilt6 t6bl6k sajnos nem oldj6k meg a
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helyzetet, a felfestds viszont m6s teleptildseken j6l mtikddik, ezert szeretndk k6rni ennek
megval6sit6s6t.
- A m6sodik probldma a kast6lydptilet folyamatos vizesedds6nek megsztintetdse a Bajcsy-
Zsilinszky utca oldal fel<ili r6szen a bestillyedt ritburkolat 6s a padka helyre6llit6s6val.
- A harmadik dolog, aBajcsy-Zsilinszky utcai keresztez6ddsnel rdvid jdrdaszakasz ki6pit6ses.
- Az utols6 felvetds pedig a Bozsik Program keretdben a labdarug6 edzdsek t6mogat6sa, a

I ab darug 6 e dzo dij 6nak frnanszir o zis a a 2020 I 202 | - e s tan6vre.

A fent felsorolt probl6m6kb6l van olyan, amit a teleptildsgazdrilkod6s dolgoz6ival el tudunk
vfgezn| a tribbit pedig ekik6szitjtik a k<ivetkezo KdpviselS-testtileti iildsre.

A Fentiek alapj6n kdrek mindenkit, gondolja ii afeladatokat, 6s amennyiben nincs ttibb kdrdds

dszrevdtel az til6st lezhrom.

Varga Mih6ly polg6rmester a kdpvisel6-testtileti til6st 23.00 6rakor lezdrta.

V
polg6rmester

/,/*_.L
Kondics Istvrin

kdpvisel6

Jegyz6koiifv hitelesit6k:

Il1€tec,- s--
Bencze Eva
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