
JEGYZOrouvv
K6sziilt: Litdr Krizsdg Onkormfnyzata Kdpvisel6-testtilet6nek 2020. szeptember 24-6n

18.30 6rai kezdettel megtartott nyilvrinos til6sdr6l.

Az iil6s helye: a K<izsdgi Onkorm6nyzat tan6csterme

Varga Mihdly
Auerbach J6nos

Dr Gyurika Istv6n G6bor
Heffler G6bond
Luk6ts G6bor Akos

polg6rmester
kdpvisel6
k6pviselo
kdpvisel6
k6pviselo

Jelen volt: Horv6thn6 Ndmeth Erzs6bet pti ktltag

Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyzo
N6methynd Brand Jrilia pti csoportvezeto
Kov6cs Zsuzsa igazgatisi foeload6
Rokalynd Csizmadia Margit 6vodavezeto

Varea Mih6ly polg6rmester

Tisztelettel k<jszrjntrjm a k6pviselo-testUlet tagjait, a meghivott venddgeket. Meg6llapitom,
hogy a kdpviselS-testiilet hatirozatkepes, a megv6lasztott 5 kdpvisel6 jelen van, k6t k6pvisel6
t6volmarad6st j elentett.

A jegyzokiinyv vezetesdre Kov6cs Zstzsa koztisztvisel6t, a jegyzokdnyv hitelesitds6re Luk6ts
G6bor Akos 6s Dr Gyurika Istviin Gibor k6pvisel6 urakat kdrem fel.

A kiktilddtt meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokhoz az alirbbrakat k6rem felvenni plusz
pontkdn, Etkezds titmogathsa Arkok lefed6se, valamint a Mogyoros-patak gyalogos hid 6tad6s
tirgylio napirendi pontokat. Megkdrdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pontokhoz
kapcsol6d6 an hozztrsz6lilsa 6szrevdtele, j avaslata?

Auerbach J6nos kdpviselo
Vegyes tigyekbe szeretn6k beszdlni a koztertileti rendekrol

Varga Mih6ly poleilrmester

Van-e mds hozzirszolis? Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testtiletet kdzfeltart6ssal,
szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 5 igen szovazattal eg,tetdrt.
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NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Trij6koztatd a Csivitel6 6voda 6s Btilcs6de mfiktid6s6r6l
El5ad6: Rokalynd Csizmadia Margit intdzmdnyvezetri

2.) 2020. 6vi Ktilts6gvet6s mridositris
Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat
Lit6ri Ktiztis dnkormfnyzati Hivatal

El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

3.) Diint6s a Bursa Hungarica Felsdoktatfsi Onkorminyzati dszttindijrendszerhez val6
csatlakozf sr 61 2021. fordul6
El5ad6. Varga Mihdly polgdrmester

4.) Ktitelezd felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatr{r
Elciad| : Varga Mihdly polgdrmester

5.) Renddr az ft ment6n" projekt megvitatrisa
ElSadrS : Varga Mihdly polgdrmester

6.) S ikossrlgmentesit6sre be6rke zett p fly izatok elb iriLlsa
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

7.) 2l f6s kisbusz miiszaki fllapot felm6r6s tigye
Elriad1: Varga Mihdly polgdrmester

8.) Szocirilis c6h[. tiizifarendelet elfo gad 6sa

El5ad6: Bencze Eva jegyzri

9.) Etkez6s trimogatrisa
Elriad1: Varga Mihdly polgdrmester

10.) Arkok lefed6se
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

11.) Lit6r 92-es hrsz-ri ingatlan iigye
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

12.) Mogyoros-patak gyalogos hfd r{tadis
Elciad1: Varga Mihdly polgdrmester

13.) Vegyes iigyek
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Nanirendtfrgval6sa

1.) T6j6koztat6 a Csivitel6 6voda 6s Btilcsdde miiktid6s6r6l
El6ad6 : Rokalynd Csizmadia Margit intdzmdnyvezetd

Varga Mih6ly pole6rmester
Atijekoztatohoz iitadom a sz6t Rokalyn6 Csizmadia Margit 6vodavezeto asszonynak.

Rokalynd Csizmadia Mareit 6vodavezeto
A kiktilddtt tdjekoztat6val kapcsolatosan van kdrdds szivesen vflaszolok. Annyit szeretndk
hozzirtewi, hogy a l6tsz6munk folyamatosan ncivekszik. Jelenleg 125 gyermek van, ds 51

gyermek tank6teles koni. 5 fo saj6tos neveldsi igdnyti.

Varea Mih6ly polg6rmester
A kikiilddtt ti$dkoztat6val kapcsolatosan van-e kdrd6s, hozziszilits? Amennyiben nincs
megkriszcinjiik a Csivitelo Ovoda ds B<ilcsode mtikoddsdrol sz6l6 titjdkoztat6t.

A kdpviselilt-testiilet a tdjikoztatdt tudomdsul vette.

2.) 2020. 6vi Ktilts6gvet6s m6dositds
Lit6r Ktizs6g dnkormrinyzat
Lit6ri Ktiztis dnkormfnyzati Hivatal

Elriad6 : Varga Mihdly polgdrmester

Lit6ri Ktiztis Onkormfnyzati Hivatal

Varea MihSly pole6rmester
T6jdkoztatom a kdpviselo-testtiletet, hogy a Kcizos Hivatal 2020. dvi ktiltsdgvet6sdnek
m6dositott elofutnyzata73.253.341 Ft. A kiktildott eloterjesztdst mindenki megkapta.

A napirendi pontot a Pdnztigyi Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsilg megtdrgyalta,
felkdrem a bizottstrg elntikdt, ismerte s s e j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziigyi Gazdas6gi 6s Teleptildsfei leszt6si bizotts6s elncike
A P6nztigyi Gazdastryi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsilg elfogad6sra javasolja Lrtq Kozsdg
Onkormilnyzata Kdpviselo-testiilet fele a Litdri Kcizds Onkormiinyzati Hivatal 2020. evi
kdlts6gvetdsi m6dosit6srlt.

Varsa Mih6lv pols6rmester

Van-e kdrdds, hozzisz6l6s a Kriz<is Hivatal koltsdgvetds m6dosit6s6ra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a Pfnzijgyi bizottsdg javaslat6t

elfogadja.
A kdpviseki-testiilet 5 igen szavazattal elfugadja.

Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzatt K6pviseld-testiilet6nek
139 I 2020.(1X.2 4.) LKt. h atir ozatt

a Lit6ri Ktiztis dnkorminyzati Hiva tal 2020. 6vi ktilts6gvet6s6r6l
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Litdr Kcizsdg Onkorminyzatlnak Kdpviselo-testtilete a Litdri Kcizds Onkorm6nyzatiHivatal
2020 . 6vi ko ltsd gvetd s dnek II. m6 do s itds 616l az alibbi hatfu ozatot hozza.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiadfsai

l.) A kdpviselo-testtilet aLiteri Kcizos Onkorm6nyzatiHivatal2020.6vi kdltsdgvet6sdt
73.253.341Ft bev6teli ds kiad6si foosszegre m6dositja.
2.) A bevdteli fodsszeg megoszl6s6t az l. szitmt melldklet tartalmazza-
3.) A kiadrisi f6<isszeg eloir|nyzatonkdnti bemutatds6t a2. szitmri melldklet tartalmazza.
A felhalmoz6si kiad6sokat a 3. mell6klettartalmazza.
4.) A kdltsdgvetdsi mdrleget kozgazdasigi tagolisban a 4lA. ds 4lB. melldklet
tartalmazza.
5.) A Hivatallftszimadatait az 5. mell6klet mutatja be.

6.) A kdpviselo-testtilet a Litdri Kozcis Onkorm6nyzati Hivatal 73.253.341 Ft dvi
kdltsdgvet6sdnek kiad6si ds bevdteli f6<isszeg6n beliil:

Miiktid6si kiaddsokat
- szemdlyi jellegri kiad6sokat
- munkaad6kat terhelo j6ruldkokat
- dologi kiad6sokat

Felhalmozfsi kiadrlsokat
- beruhiiz6si kiad6sokat
- felfj itrisi kiadiisokat

Miiktid6si bev6teleket
-m rikci d6 s i t6m o g at6s o k b,llamhiut be ltilr6 I
-mtikcid6si bev6telek

Finanszirozisi bev6teleket
- krizponti ir 6ny ito szervi t6mo gat6st
- pdnzmarudv6ny felhaszn6l6st

6llapitja meg.

ktilts6gvet6si l6tszimkeret6t
6llapitja meg.

2020.09.

71.712.831Ft-ban
53.129.053 Ft-ban
9.370.208 Ft-ban
9.213.570Ft-ban

1.540.510 Ft-ban
1.325.499 Ft-ban

215.011 Ft-ban
120.000 Ft-ban

0 Ft-ban
120.000 Ft-ban

73.133.341 Ft-ban
68.038.367 Ft-ban

5.094.974Ft-ban

10 f6ben

7.) A k<ilts6gvetds vdgrehajtiis inak szabitlyait Litdr 6s Kirilyszentistvdn Onkorminyzatok
k<i lts6 gvetd si rendelete tartalmazza.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: folyamatos

Lit6r Ktizs6g Onkorm rinyzat

Varea Mih6ly pol silrmester
A Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzata 2020. 6vi koltsdgvetdsdn6l is m6dosit6s tcirt6nt ezdrt az

Onkorm6nyzat kiadhsainak f66sszege a bev6teli f6cisszeggel egyezoen 1.051.786.470 Ft-ra
m6dosul.
A napirendi pontot a Pdnztigyi Gazdasigi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizottsrig megt6rgyalta,
felk6rem a bizotts6g eln6kdt, ismertesse javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos P6nziieyi Gazdasiei 6s Teleptil6sfejleszt6si bizotts6e elndke
A Pdnztigyi, Gazdashgi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g elfogadisra javasolja Litdr Kcizsdg
Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele Litdr Kozsdg Onkorm6nyzattnak 2020. dvi
kdltsdgvet6si m6dositds6t.

Varea Mih6ly poleilrmester

Van-e k6rd6s, hozzisz6lits? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartSssal szavazzon, aki Lit6r
K<izsdg Onkorm6nyzat krilts6gvetds m6dosit6silr6l sz6lo hatirozati javaslat6t elfogadja.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal elfugadjo.

Lit6r Ktizs6g OnkormrlnyzttfnakK6pvisel6-testtilet6nek
140 12020. (1X.24.) LKt. h atir ozata

a Lit6r Ktizs6g Onkorm {n yzat 2020. 6vi ktitts6gvet6s6r6l

Litdr K<lzs6g Onkorm{nyzatdnak Kdpviselo-testtilete Litdr Ktizs6g Onkorminyzat2020. evi
kdltsd gvetd sdnek m 6 do sit6s ifu 6l az al6bbi hattr ozatot hozza.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiadfsai

1.) A kdpviselo-testtilet Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzat2020. dvi kcilts6gvet6sdt 1.046.571.496
Ft bev6teli ds kiad6si forisszegbenhatirozza meg.
2.) A bev6teli f6cisszeg forr6sonkdnti megoszlilsit az 1. szfmri melldklet, a bev6telek

szerve zetenk dnti b o ntils 6t a 2 . szdmt m e I I d kl et tartalmazza.
3.) A kiad6si foosszeg kiemelt eloirttnyzatonkdnti bemutat6s6ta3. szitmt mell6klet, a kiadilsok
szervezetenkdnti bont6s6t a 4. sz{rm:iu mell6klet tartalmazza.
4.) A k6pvisel6-testtilet Liter K<izsdg Onkormfnyzat 1.046.571.496 Ft 2020. 6vi
kdltsdgvetds6nek kiad6si 6s bev6teli foosszegdn beliil:

Miiktid6si kiadisokat
- szem6lyi jellegti kiadiisokat
- munkaad6kat terhelo j6rul6kokat
- dologi 6s egy6b foly6 jellegti kiadtisokat

- helyi dnkorm6nyzatok elozo evi elsz6mol6s6t
- tirmogatitsdrtdkti miik. kiad. 6llamhfzt. beltil
- mrikcid6si c. kcilcsdn 6llamh6zt. kivtil
- egy6b t6mogat6sok (szoci6lpolitikai elL{t6sok)
-p6nzeszkdzdtadilstilamhilztart6sonkivtilre

Felhalmozisi kiadSsokat
- beruh6z6si kiad6sokat
- fehij it6si kiad6sokat
- felhalmoz6si t6mogat6sok

Finanszirozisi kiadf sokat
- iilamhiztart6son b. me gel6le gezd s vi s szafi zetd se

- kcizponti, iriny it6szervi t6mogat6s
- belftildi 6rtdkpapirok kiad6sai

313.777.961 Ft-ban
45.018.240 Ft-ban
7.773.147 Ft-ban

102.095.977 Ft-ban
190.916 Ft-ban

147.606.501 Ft-ban
0 Ft-ban

3.200.980 Ft-ban
7.892.200 Ft-ban

494.831.680 Ft-ban
220.080.818 Ft-ban
274.750.862Ft-ban

0 Ft-ban
151.174.313 Ft-ban

8.195.946 Ft-ban
68.038.367 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

A tartal6kot (6. szrlmrl mell6klet) 86.787.542 Ft-ban
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Miiktid6si bev6teleket
- 6llami t6mogatiist
- egy6b mrik<id6si cdhi t6mogat6s 6llamh6zt.beltil
- int6zmdnyi mtikdddsi bevdtelt
- mtikciddsi c6hi rltvett pdnzeszkdzt
- k6zhatalmi bev6teleket

Felhalmozisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi t6mogatilsokat
- felhalmoz6si bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi 6tvett p6nzeszk<12<iket

Fin anszirozrlsi bev6teleket :

- belfttldi 6rtdkpapirok bev6teleit
- elozo 6vi maradv6ny igdnybev6telt
- iilamhlztart6son beltili me gel6le ge ze sek

illapitja meg.

350.141.152 Ft-ban
182.861.628 Ft-ban
38.466.852 Ft-ban
17 .826.669 Ft-ban

0 Ft-ban
110.986.003 Ft-ban

248.072.907 Ft-ban
208.022.757 Ft-ban

0 Ft-ban
40.050.150 Ft-ban

448.357.437 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

372.073.729 Ft-ban
1.343.708 Ft-ban

5.) Az dnkorm6nyzat felhalmozisikiadttsait rdszletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az <inkorm6nyzattartaldkait a 6. melldklet tartalmazza.
7.) Az <inkorm6nyzat kdlts6gvetdsi mdrlegdt kozgazdasirgi tagol6sban a 7lA. es 7lB.
me I ldkl et tartalmazza.
8 . ) Az dnkorminy zat letszitmadatait a 8 . me I ldklet tartalmazza.
9.) A kdltsdgvet6s v6grehajt6sfnak szabiiyait Litdr Kozsdg Onkorm6nyzattnak
kri 1ts6 gvet6 s i rendelete tartalmazza.

Felel<is :_Varga Mih6ly polgiirmester
Hatrlrido: folyamatos

Varga Mih6ly pols6rmester

K6rem, kezfeltarthssal szavazzon, aki Lit6r Krizsdg Onkorminyzat 2020. dvi kdlts6gvetdsi
rendeletdnek m6dosit6s6t elfo gadj a.

A kdpviselti-testillet 5 igen szavazattal elfugadja.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat Kilpviseld-testiilet6nek
9 12020. (IX.30.) tinkorminyzati rendelete

az 6 nko rm 6ny zait 2020. 6vi kti lts 6 gvet6s 6t m e gillap itti
2 12020. ([I.03.) tinkorminyzati rendelet6nek m6dosftis6r6l

(Rendelet jegyzdkdnyv melldkletdt kdpezi.)

3.) Dtint6s a Bursa Hungarica Fels6oktatrisi dnkormrinyzati Oszttindijrendszerhez val6
csatlakozis161 2021. fordul6
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mih6ly polg6rmester

Az Emberi Eroforr6sok T6mo gatdskezelo meghirdette a Bursa Hungarica Felsooktat6si

Onkorm6nyzatrOsztdndijrendszer 2021. evipitlylzati fordul6j6t .Liter Kdzsdg Onkormfnyzata
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dvek 6ta rdsztvesz a Bursa Hungarica Osztdndijp illydzatban, tdmogatva ezzel alitdri tehetsdges
gyerekeket. Javaslom, hogy Onkorm6nyzatw'tk iddn is csatlakozzon a Bursa Hungarica
Osztondijpiiydzathoz. Csatlakozdsi nyilatkozat bektilddsi hat6rideje 2020. okt6ber 1.

Van-e kdrdds, hozzdsz6l6s? Amennyiben nincs, k6rem, kezfeltartdssal szavazzon, aki egyet6rt
azzal, hogy iddn is csatlakozzunk a Bursa Hungarica Osztondij piiydzathoz.
A kdpvisel6-testillet 5 igen szavazattal egltetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
l4l 12020. (IX.24.) Lkt. hatir ozata

Litdr Kozsdg Onkormtnyzata K6pvisel6-testtilete rigy hat6rozott, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica FelsSoktat6si Onkormrinyzati Osztondij-
piiy inat 2021 . 6v i fordul6j ahoz.
A K6pvisel6-testtilet felhatalmaz za a P olgirmestert, hogy csatlakozilsi
szanddknyilatkozatot aliiqa, visszaktildj e az Emberi Er6forr6sok
T6mogat6skezelo rdszdre, majd ezt kcivetoen a piiydzat kiiriis6nak
kdzzetetelerdl a helyben szok6sos m6don gondoskodjon.

FelelSs: VargaMih6lypolg6rmester
Hat6rido: 2020. okt6ber 1.

Varga Mih6ly polg6rmester
A jelenlegi jrivedelemhatitr 300oh, ami 85 500 Ft. Javaslom, hogy a tov6bbiakban is maradjon
ez az risszeghat6r. Kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki egytdrt, hogy a Bursa Hungarica
Fels6oktatrisi Onkorm6nyzati Osarindijpiiyinat Szabiiyzattmak 8. pontj6ban szerepl6
jcivedelemhat6rt tov6bbra is 300%-ban 6llapftsuk meg.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm rin y zata K6pvisel6-testtilet6nek
142 12020. (IX.24.) LKt. hatrlr ozata

Litdr K<izs6g Onkorm funyzata KdpviselS-testiilete rigy hatriroz, hogy a
Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkorm6nyzati Osztcindijpiiydzat
Szabtiyzat6nak 8. pontj6ban szerepl6 j<ivedelemhatdrt tov6bbra is
3 UUo/o-ban 5llapitj a meg.
A Kdpvisel6-testtilet megbizza a Polg6rmestert a sztiks6ges
intdzkeddsek megtdteldvel.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rido: azonnal



8

4.) Ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai ktirzethatir
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mih6ly polgSrmester
Ti$ekoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy A Veszprdmi Tankertileti Kdzpont megkiildte az

illetdkess6gi tertiletdn tal6lhat6 koznevel6si intdzmdnyek 202012021. tandvre vonatkoz6
felvdteli kdrzetdnek list6j 6t.

A teleptil6si rinkorm6nyzat vdlemdnydnek tartalmaznia kell a teleptilds jegyzdj6nek

nyilv6ntart6s6ban szereplo, a teleptildsen lak6hellyel, ennek hi6ny6ban tart6zkodrisi hellyel
rendelkezS hiitr6nyos helyzeti, 6ltal6nos iskoliba j6r6 gyermekek ldtszrimifi tntdzm6nyi ds

taginte zmeny i bo nt6sb an.

A hatttr o zatb a indoko ltnak tart o m b e I e fo g I al n i az alitbbiakat:

Balatonalmidi jtris:
Lit6r - Kdtelez6 felvdtelt biztosit6 iskola 037162-Balatonfizf6i Irinyi J6nos Altal6nos Iskola
6s Alapfokri Mriv6szeti Iskola 8184 Balatonfitzfo,Irinyi J6nos utca2.
Nem 6llami fenntart6 rdszv6tele a kcitelez<l felvdtelt biztosit6 iskola feladatainak elliit6sfban
Litdr (teljes kozigazgat6si tertilet): 201743 - Litdri Reform5tus Altal,lnos Iskola 8196 Litdr,
Petofi u. 8.

Van-e k6rd6s, hozzisz6l6s? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt
a Kritelez6 felvdtelt biztosit6 iskolai kcirzethatirhoz kapcsol6d6 hat6rozati javaslattal.

A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
143 12020. (1X.24.\ LKt. h atrir ozata

Litdr Kozs6g Onkorminyzattnak Kdpviselo - testiilete vdlem6nyezte,
6s j6vrlhagyja Balatonalm6di j6r6s felv6teli k<irzetdt Litdr tekintetdben,
az alihbiak szerint:
A nemzeti ktiznevel6srol sz6l6 2011. 6vi CXC. tdrvdny 50.$ (8)

bekezd6se alapjin a korm6nyhivatal meghatirozza es kozzeteszi az

iskolrlk felv6teli korzetet, ennek alapjin:
Balatonalmridi i6rfs
Lit6r: KcjtelezS felv6telt biztosit6 iskola : 037 | 62-Balatonfuzf6 Irinyi
J6nos Altal6nos Iskola ds Alapfokri Mriv6szeti Iskolal84 Balatonfizfo,
Irinyi Jilnos utca2.
Nem dllami fenntart6 rdszvdtele a kritelezo felvdtelt biztosit6 iskola
feladatainak ell6t6s6ban:
Litdr (teljes kdzigazgatdsi tertilet): 201743 Litdri Reform6tus
Altal6nos Iskola 8196 Lit6r, Petofi u. 8.

Litdr teleptil6sen a jegyzo nyilv6ntart6s6ban nincs h5tr6nyos helyzetti
6ltal6nos iskol6ba jrir6 gyermek.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert a sztiksdges

intdzked6sek megtdteldvel.

Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
Hatrlrid6: 2020. okt6ber 15.
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5.) Renddr az ft ment6n" projekt megvitatisa
Elciadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly polg6rmester
Tiljekoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy Balatonalm6di Rend6rkapitrinysrlg javaslatot tett a
,,Rendrir az ft ment6n" projekt megval6sitttsira, melynek keretdben a teleptildsek
frekvent6ltabb ritjai mell6 6letnagys6gri, traffipaxos rend6raut6, rend6r t6bl6k kihelyezdsdt
tervezi.
A napirendi pontot apenzijgyi bizotts6g is t6rgyalta. Felkdrem abizottsitg eln6k6t ismertesse
javaslatukat.

Lukiits G6bor Akos Pdnziig),i Gazdasiei 6s Telepiil6sfejlesztdsi bizotts6g elndke
A PdnziigyiGazdasiryi 6s Teleptildsfejleszt6si bizotts6g tittgyalta a Rendor azttmenten t6rgyri
napirendi pontot, 6s a projekt megval6sit6s6t nem javasolja elfogad6sra a kdpvisel6-testtilet
fele.

Varga Mih6ly polgdrmester

Van-e k6rd6s, hozzilsz6lits? Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltartilssal szavazzon, aki egyetdrt
a P enzigy i B izottsdg j avaslatrival.
A kdpviseki-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r K0zs6g dnkormdn y zata K6pvisel6-testiilet6nek
I44 12020. (1X.24 ;) LKt. hatir ozata

Lit6r K<jzs6g Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testtilete arr6l dontott,
hogy a,,Rend6r az rit ment6n" projekt megval6sit6srit nem t6mogatja.
A Kdpvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert, a sztiks6ges
intdzkeddsek megt6teldvel, valamint t6j6koztassa a Balatonalm6di
Rend6rkapit6ny s6got a d<int6sr6l.

Felel6s: VargaMihdly polg6rmester
Hat6rid6: 2020. okt6ber 15.

6.) Sfkossigmentesit6sre be6rke zett p6ly Szatok elbirriLlsa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mih6ly poleArmester
Ti\lkoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy Litdr Kozsdg Onkorm6nyzata itrajitnlatokat kdrt be a

k<izs6g h6eltakarit6si, sikoss6g-mentesitdsi feladatainak ell6t6s6ra vonatkoz6an a

202Q.november 1. 6s2025.iryrilis 15. kozcitti idoszak vonatkoziisdban. A megadott hat6ridSig

egy helyi viilalkoz6 Tollner Kilroly adta be itraitnlatt./'. A villalkozo az eli5zo irakhoz kdpest a

kdszenldti dij6t 4 000 Ft * 6fa ossze grol 6 000 Ft f 6'fa osszegre emelte.

A napirendi pontot aperuiJrgyi bizotts6g is t6rgyalta. Felkdrem a bizotts6g eln6k6t ismertesse

javaslatukat.

Lukats G6bor Akos Pdnztisyi Gazdas6si 6s Telepiildsfejlesztdsi bizotts6s elnoke

A Pdnztigyi Gazdasbgi 6s Telepiildsfejlesztdsi bizottsdg titrgyalta a sikossdgmentesit6sre

bedrkezett p iiyinatok elbir6liisa t6rgyri napirendi pontot, ds elfogaddsra javasolja a kdpviselo-
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testtilet fele Tollner K6roly helyi vdllalkozo Srajdnlatdt.igy a2021-2025. dvekre vonatkoz6an
brutt6 2 800 000 Ft/dv kertil be a k<iltsdgvetdstinkbe kcitelemkdnt.

Varga Mih6ly pol g6rmester
Van-e k6rdds, hozzisz6l6s? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartSssal szavazzon, aki egyetdrt
a P6nztigyi Bizotts6g j avaslat6val.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
145 12020. (1X.24.) LKt. h atf r ozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm iny zatinak Kdpvisel6-testtilete megt6rgyalta a

siko s silgmente sit6 sre be 6rkezett p tly tuatok elbir6l 6s a tfu gy i napirendi
pontot, 6s elfogadta Tollner K6roly hely v6llalkozo irajtnlatifi az aklbbi
tartalommal:
H6eltakarit6si, sfkossig-mentesitdsi feladatok ell6t6sa 2020 . november
1. 6s 2025. 6prilis 1 5. k<jziitti idoszak vonatkoz6s6ban.
H6tol6s: 10 000 Ft+ Afa
Sz6r6s: 9 000 Ft + Afa
Sz6r6anyag: 21 000 Ft/m3
K6szenl6t 12.01.-02.28.: 6 000 Ft + Afalnap
A 2021-2025. dvekre vonatkoz6an brutt6 2 800 000 Ft/dv kertil be a
kdlts6gvetdsbe k6telemk6nt.

Kdpviselo-testiilet megbizza a polg6rmestert a sztiks6ges intdzkeddsek
megt6teldvel.

Hat6ridri: azonnal
Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester

7.) 2l f6s kisbusz miiszaki 6llapot felm6r6s iigye
El5qd6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly pole6rmester
Tijdkofiatom a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Veszprdm Megyei Korm6nyhivatalt6l drkezett egy

hatirozat mely alapj 6n a Litdr Kozs6g Onkormanyzattnak tulajdon6ban levo LOW657

rendsz6mri g 6pj 5rmtivet kivont6k a forgalomb6l.
Jelenleg az izembentart6ja a Balaton R6-Busz, szdkhelye: Veszpr6m, Liszt F. u. 1. akik

megkeres6stinkre art aff$lkoztathst adtirk,hogy 2020. janu6r 6ta fuvarmegbizits nem 6rkezett

rdsziikre. A LOW657 rendsz6mri IVECO 21 fos kisbusz mriszaki 6rvdnyess6ge 2020. 12.04. -

ig tart, ds van egy XYB029 rendszttmri p6tkocsi - ut6nfut6 melynek a muszaki drvdnyessdge

2016.07.08. napj6n mhr lejirt.
V an-e kdrd6 s, ho zzitszolls a ti$ ekoztat6val kapc s o lato s an?

Lukits G6bor Akos kdpvisel6

Az izemb entart6 fe I adata a gd pj 6rmri mtszakiztatils a?
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Bencze Eva iegvz6
A g6pj6rmti mtiszaki drvdnyessdgerol az tizembentart6 gondoskodik.

Tdbb kdrdds, hozzdsz1lds nem hangzott el, a kdpviseltit-testiilet a tdjdkoztatdt tudomdsul vette.

8.) Szocirilis c6hi tiizifarend elet elfo gad 6sa

El5ad6 : Bencze Eva jegyzd

BeryzElNajgryzrt
Az idei 6vben is a Beliigyminiszt6rium fel6 piiyiuatot lehetett benyrijtani szoci6lis ce|[attzifa
program keretdn beltil. A pitlyinati felt6telek alapjdn Lit6r Krizsdg Onkormitnyzata maximum
54 m3 kemdnylombos fa fajtitjttizifira igdnyelhet t6mogat6st.
A Beltigyminiszt6rium, mint Trimogat6 rdgzitette, hogy a miniszteri dtintdsnek megfelel6en
| 028 700,-Ft, azaz egymilli6-huszonnyolcezer -h€tszitz forint vissza nem tdritend6
t6mogat6sban r6szesiti Onkorm6nyzatunk, 68 580,- Ft azaz hatvannyolcezer otszitznyolcvan
forint <inrdsz v6llalSsa mellett. A v6s6rolt t:d,zififi 2021. febru6r 15. napj6ig osztjuk ki a

r6szorul6k rdszdre.

Varga Mih6ly pol g6rmester
Van-e hozzfsz6l6s, m6s javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a tizifa t6mogat6s jogosults6gi feltdteleir6l sz6l6 rendeletet
elfogadja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfugadja.

Lit6r Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
l0 12020. (IX.30.) szdm r[ Onkormfnyzati rendelete

a term6szetben nyfjtott szociilis c6lf ttizifa timogatfs jogosultsrigi
felt6teleir6l

(Rendelet szovege a jegyzcikonyv melldkletdt kepezi.)

9.) Etkez6s timogatrlsa
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly pol gilrmester
Tfljdkoztatom a kdpviselS-testiiletet, hogy Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzatnii a

Teleptildsiizemeltetdsen dolgozik 4 fd, valamint 4 fo, aki kozfoglalkoztat6sban vesz r6szt' A
k<izfoglalkoztatottak k6ztil 3 f6 j<ivedelme 6s szoci6lis helyzete alapj6n jogosult az ingyenes

6tkeztet6sre, egyiktik viszont az emelt kdzfoglalkoztatix\ b6re miatt az ingyenes dtkeztet6sbol

kiesik. Szeretndm javasolni a napi egy meleg dtkeztet6s biztosit6s6t, a 4 fd

telepiil6siizemeltet6sben dolgoz6 r6sz6re, valamint az ingyenes dtkezdsre nem jogosult

krizfoglalk oztatottrcszdre.A k<izfoglalkoztatott a kdzfoglalkoztatis idej6re kapn6 a meleg 6telt.

a napi 6tkez6s cisszege l02O Ftl fo, mely 2020. dvre 357 000 Ft kiad6st jelentene az

Onkorm6nyzat ktilts6gvetesdb6l.
A napirendi pontot a pdnztigyi bizotts6g is t6rgyalta. Felkdrem abizottsitg eln6k6t ismertesse

javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos P6nziiqyi Gazdas6ei 6s Telepiildsfejlesztdsi bizotts6e elndke
A Pdnztigyi Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-
testiilet fele, egy fo kozfoglalkoztatott reszdre 2020. okt6ber l-tol az egyszeri ingyenes meleg
dtkeztetds biaosit6s6t.

varsa@
Javaslom, az ingyenes dtkeztetdsre nem jogosult kozfoglalkoztatott resz6,re a napi egyszeri
meleg 6tel biztosit6's6t, valamint a tobbi dolgoz6ra az ingyenes 6tkeztet6st a kdvetkezo ev

kcilts6gvetds6nek tervez6sekor vizsg6ljuk feltil. Amennyiben a kdlts6gvet6stinkbe belefdr akkor
mindenki kapja meg.
Van-e k6rdds, hozzdszolits? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartissal szavazzon, aki egyetdrt
a javaslattal.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavqzattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormrin yzata K6pviseld-testiilet6nek
| 46 I 2020. (1X.2 4.) LKt. h at6r ozatt

Litdr K<izsdg Onkormdnyzatinak kdpviselo+esttilete arr6l ddntcitt,

hogy 2020. okt6ber l. napjrlt6l a kozfoglalkoztatottak r1szdre

amennyiben ingyenes dtkeztetdsre nem jogosult - ds ig6nyt tafi16 - napi
egyszeri meleg dtelt biztosit v6siirolt dlelmezdssel.
Az Onkorminyzat az itgyenes 6tkezdst kizdr6lag a kcizfoglalkoztat6s
idejdre biztositja.
A meleg etelt az Onkorm6nyzat elvitellel biztositja.

Kdpviselo-testtilet megbizza a polg6rmestert a sztiksd ge s int6zkeddsek

megt6teldvel.

Hatrlrid6: azowral
Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester

10.) Arkok lefed6se
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih6lv oolsirmester
Litdr K<izsdg Onkormdnyzata 6rajdnlatokat kdrt be a
lefeddsdre vonatkoz6an a Bem utc6t6l Bajcsy-Zs. utc6ig,

2. -tol ArpAd utca, valamint a Bem utca 6s Bajcsy utc6ra

A megadott hat6rid6ig egy irtafnlat erkezetl be, Tollner
A p6nztigyi bizotts6gi til6sen r6szletesen megbesz6ltiik a

elnok6t, ismertesse j avaslatukat.

kdzsdg csapaddkviz elvezeto 6rkok
azBlod 6s Arp6d utca, az Almos utca
vonatkoz6an.
K6roly helyi v6l1alkoz6t61.
napirendi pontot felkdrem a bizottsiig

ds Tel

A P6nziigyi Gazdastryi 6s Teleptildsfej lesztdsi B izotts6g elfogadfsra j avasolja a Kepviselo-

testiilet fele, az 6rkok lefed6sdre a Bem utca ds Bajcsy utc6ra brutt6 3 000 000 Ft, az Almos

utca 2-tdl az Arpddutciig
a polg6rmestert a mriszaki
6raj6nlatok bekdrdsre,

megrendel6s6re.

brutt6 1 500 000 Ft osszeget elktikjniteni a tartaldk terhdre. Megbizza

tartalom fe ltilvizs g6lattr a a mriszaki tan6csad6 bevon6s6val, 6s rijabb

valamint a meghatirozott keretosszeg terhdre a munk6latok
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Az tildsen sorrendisdget hatdroztunk meg, es ezert egy eloir6nyzati keretet javasoltunk
meghatirozni. A megrendel6 reszerol bekdrt aj6nlatok tov6bbi pontosftiisa sztiksdges, a 10 cm-
es beton helyett 15 cm-es beton 8-as vash6l6val kertiljdn bedpit6sre.
Javasolja a bizotts6g, hogy kdrjen be a polgiirmester rir rijabb mtiszaki aj6nlatokat 6s

amennyiben az ellirdnyzati keretbe a kivitelez6si szerzodes megkcitheto rigy rendelje meg, ha
pedig nem akkor apenzigyi bizotts6g rijra kell, hogy trirgyalja.

Varea Mih6ly poleiirmester

Van-e k6rd6s, hozzdsz6l6s? Amennyiben nincs, kdrem, kezfeltartitssal szavazzon, aki egyet6rt
a P eruijgyi B izotts6g j avaslat6val.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r K0zs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
147 12020. (1X.24.) LKt. hatf r ozata

Litdr K<izsdg Onkorminyzatinak kdpvisel6-testtilete arr6l dontcitt,
hogy a csapad6kviz elvezeto 6rkok lefed6se ttrgytban a Bem utca ds

Bajcsy-Zs utc6k kozlekeddsdnek biztonsilgos ds zavartalan
forgalm6nak biztosit6sa drdek6ben brutt6 3 000 000 Ft, az Almos utca
Z-tol az Arp6d utc6ig brutt6 1 500 000 Ft dsszeget elktiloniteni a

tartaldk terhdre. Megbizza a polg6rmestert a mtiszaki tartalom
feltilvizsgrilatitraa mtiszaki tan6csad6 bevon6s6'val, 6s rijabb 6rajinlatok
bek6rdsre, valamint a meghat6rozott keretosszeg terh6re a munk6latok
megrendel6sdre.
A megrendel6 rdszdr6l bek6rt aj6nlatok toviibbi pontosit6sa sziiks6ges,

a 10 cm-es beton helyett 15 cm-es beton 8-as vashiil6val kertiljcin
bedpit6sre.
Javasolja a k6pvisel6-testtilet, hogy kdrjen be a polg6rmester rir rijabb
mriszaki aj6nlatokat 6s amennyiben az elorcinyzati keretbe a

kivitelezdsi szerzod6s megk<ithet6 rigy rendelje meg, ha pedig nem

akkor apenzigyibizottsitg rijra kell, hogy t6rgyalja.

K6pviselo-testiilet megbizza a pol g6rmestert a sztiksd ges intdzked6sek
megtdtel6vel.

Hatirid6: azonnal
Felelos: Y argaMihrlly polg6rmester

11.) Lit6r 92-es hrsz-f ingatlan iigye
Elriadf : Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih6lv ooleirmester
e *pi."rai pontok elfogad6sa elott nem kdrtem a kdpviselo-testtilettol ennek a napirendnek a

zfrt iirgyal6i6t, de mir az elozo tildsiinkcin is, vagyongazdrllkod6sunk ds a tulajdonos ds a

v6rom6nyosok 6rdeksdrelm6re val6 tekintettel zdrt til6s keretein beliil t6rgyaltuk m6gis kdrem

a k6pviselo-testtiletet, hogy azOnkorm6nyzatitdwdny szerint z6rt til6sen t6rgyaljuk aLitdr 92-

es hrsz-ri napirendi pontoi. Megk6rem Bencze Eva jegyzo asszonyt tfjdkoztassa a kdpviselo-

testtiletet.
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BenczeEva jesyzo
Tirjekoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy Magyarorsziry Helyi OnkormSnyzatair6l sz6lo
trirv6ny CLXXXX. tcirvdny 46. $ (2) bek, c) pontjiira hivatkozva kdrem, hogy ezen napirendi
pontra z6rt til6st rendeljen el a kdpviselo-testiilet, mivel a napirendi pont t6rgya a vagyonnal
val6 kiemelt gazdillkod6st jelent. A nyilv6nos t6rgyal6s az cinkormilnyzat drdeksdrelme ndlkiil
az elso kcircis t6rgyaLisban nem biztosftott, ezdrt indokolt a zdrt tildsen val6 tirgyalils. A zdrt
iil6s elrendel6s6hez sziiksdges az Motv 50.$-a szerinti min6sistett tdbbs6gti dontds hathrozati
formdban.

Varga Mihrlly pole6rmester
Megkdrem a Kdpvisel6-testtiletet, hogy kdzfeltartilssal szavazzon, aki az M6tv 46. $ (2)
bekezdds c.) pontja alapj6n elrendelt z6rt til6ssel egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkorm rin y zata K6pviseld-testiilet6nek
148 12020. (1)(.24.) LKt. hatir ozata

Litdr Kcizsdg Onkormtnyzatinak k6pvisel<l-testtilete arr6l d<intcitt,

hogy a Liter 92 hrsz-ri ingatlan tigye t6rgyf napirendi pontot, az Mtitv
46. $ (2) bekezdds c.) pontja alapj6n a nyilv6nos tilds lez6rrisiit k<ivet6en
ziirt iildsen tfir gy alja.

Hatrlrid6: azonrtal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

12.) Mogyoros-patak gyalogos hid 6tadris
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih6ly pole6rmester

T6jdkoztatom a k6pvisel6-testiiletet, hogy 2020. szeptember 19-dn keriilt itadtsra Mogyoros -
Patak gyalogos hidja, melynek itadisa 6s elnevez6se elott megkeresttik Fekete Tam6st, mint a
Helyi grtektfur Bizottsig elnrikdt, tdrtdndszt, hogy vdlem enyezze tervtinket. Fekete Tamistol ail.
athjekoztatiist kaptuk, hogy az 1857-es kataszteri felmdr6si tdrk6pen es az l94l-es katonai
felmdr6si tdrkdpeken is, mint Mogyoros patak szerepel, 6s ebben az idoben a hosszri 6s rovid

,,6" -s elnevez6s felv6ltva szerepel, tehit nem tettek kiil<inbs6get a hosszri ds rcivid

mag6nhangzlk hasznitlat6ban. Van-e k6rd6s, hozzttszolits a napirendi pontra vonatkoz6an?

Amennyiben nincs, k6rem, kezfeltartilssal szavazzon, aki egyetdrt a javaslattal.

A kdpviseki-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm rln y zata K6pvisel6-testiilet6nek
149 12020. (IX.24.) LKt. hatir ozata

Lit6r K<jzs d g 6nkorm6 ny zatinak Kdpvi s e lo -te sttilete j 6v6hagyj a, ho gy a

Mogyoros/Bendola patak irjj6dpitett hidja a Mogyoros - Patak gyalogos

hid nevet kapta.
A K6pvi s e l6-te sttilet me gbizza a pol g6rme stert, a s ziiks6 ge s i nt6zkedd s ek

megt6tel6vel.

Felel6s: VargaMihilypolg6rmester
Hatirido: azomal
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13.) Vegyes iigyek

Auerbach J6nost4pviscla
Szeretn6k par 6szrev6telt tenni a telepiil6stinkdn l6that6 probl6m6kkal kapcsolatosan.
Szeretndm, ha a polg6rmester fr k6rbej6rn6 a falut, hiszen rengeteg 6vek 6ta htzbdo probl6m6k
vannak a telepiildsen. A temeto fele vezetti tt, az Eperfa utca, ahogy megytink jobb oldalon
lev6 f6kat a r6gebbi lak6k eddig gondozt6k, az it bal oldala pedig tele van gdpj6rmtivekkel,
nem lehet kdzlekedni. Tdbb helyen kinn vannak azut mellett a f6k.
R6t6rn6k akkor Varga Mihrily polg6rmester rir T6ncsics utcai ingatlana el6tti j6rda ds telek
probldm6kra is. A telkek elhanyagoltak. Tcibb helyen le kellene v6gatni a fiivet. A T6ncsics

utcai ingatlan el6tt is valamikor volt egy j6rda, amit helyre kellene hozatni mindl hamarabb. A
rdgi iirok be fedve. lgy azt a koztertiletet nem lehet haszn6lni.

Lukits G6bor Akos k6pvisel6
K6rddsem, hogy a zrildhulladdk lerak6ba lehets6ges, hogy rijra visznek zrild hullad6kot? Mert
eddig azvolt, hogy le vanzirva.

Varsa Mihflv polgirmester
Zcild hulladdkot, nyeseddket lehet lerakni. Amennyiben a lak6 nem tart igdnyt 16, akkor
bejelenti az Onkormtnyzatnill, ds a teleptildstizemeltetdsen dolgoz6k a nyesed6ket elviszik a

lerak6ba.

Bencze Eva iegvz6
Szeretndm ti$ekoztatni a kdpviselo-testiiletet, hogy a mdrciusi Hirmond6 rijs6gba m6r ism6telten

hivtuk fel a lakossrlg figyelmdt arra, hogy ahol lehet6sdg van 6s biztositott a g6pj6rmri lak6telken

beltili elhelyez6se, akkor ott szfveskedjenek a g6pj6rmtiveiket t6rolni, 6s ne a teleptilds ktizritjain,
akadiiyozva ezzel a kdzlekeddst. Sajnos ebben a mai napig nem tdrt6nt sz5mottevo vdltoz6s.

Leirtuk azt is, hogy fonto s az ttra, jttrd6ra kihaj 16 bokrok, f6k metszdse, mert ezek megnehezitik

a krizleked6st. Az ftkeresztez6ddsek, az 6rkok, 6tereszek folyamatos tisztittsira,
karbantart6s6ra hivtuk fel a figyelmet. Evente tobb alkalommal kell Litdr kozigazgatisi
teriiletdn felhagyott hullad6kkal foglalkozni. Leirtuk azt is, hogy minden hintartiisnak

rendelkeznie kell kommun6lis hullad6k elsziilititsitra vonatkoz6 szerz6d6ssel, igy nem

trirt6nhetne meg az illeg6lis szemdt elhelyezdse bizonyos helyeket.

Varsa Mihilv polsirmester
Van-e mdghozzilsz6lls a napirendi pontra vonatkoz6an? Tobb hozzilsz6lits nem hangzott el.

A kdpvisel6-testtilet tiibb napirendi pontot nem t6rgyalt, a polg6rmester az til6st 19.45 6rakor

lez6,rta, majd zirt tildsen folytattSk a munk6t.

Jegyz6ktinlv hiteles

arga
polgirmester
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