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Varea Mih6ly polg6rmester
Tisztelettel kciszcintcim a kdpvisel6-testtilet tagiait. Megrillapitom, hogy a k6pvisel6-testiilet
hatir ozatkepe s, a m e gv6l asztott kdpvi se l6kb6l mindenki m e gj elent.

A jegyz6kdnyv vezetdsdre Kov6cs Zstzsa koztisztviselot, a jegyzokonyv hitelesit6s6re
Auerbach J6nos kdpviselo urat ds Heffler G6bom6 kdpviselo asszonyt k6rem fel.
K6rem, hogy a kikiildott meghiv6ban szereplo ,,Litdr 92hrsz-t ingatlan tigye" tfrgyu napirendi
pontot zbrtij,les keretein beltil trirgyaljuk.

MagyarorszhgHelyi Onkormiinyzatairol sz6l6 torvdny CLXXXIX. t<irv6ny 46. $ (2) bek, c)
pontj6ra hivatkozva kdrem a kdpviselo-testiiletet, hogy ezen napirendi pontra zint il6st
rendeljen el, mivel a napirendi pont tdrgya a vagyonnal val6 kiemelt gazdiikodttst jelent. A
nyilv6nos trlrgyal6s az rinkorminyzat drdeksdrelme ndlktil az elso kcir<is tirgyalisban nem
biztositott, ez6rt indokolt a zirt tildsen valo tdrgyal6s. A d<intdst k<ivet6en az ingatlanra
vonatkoz6 v6teli ajfunlat az ingatlan becsldst krivetoen m6r nyilv6nos til6s keretdn beltil majd
megtilrgyal6sra 6s az esetleges kdsobbi kisaj6titdsi eljrlr6s megindit6sa is. A zirt iJles
elrendeldsdhez sztiksdges az Mdtv 50.$-a szerinti minosistett tcibbsdgri dcintds hatirozati
form6ban.

Megkdrem a K6pvisel6-testiiletet, hogy kezfeltarthssal szavazzon, aki az Mritv 46. $ (2)
bekezdds c.) pontja alapj6n elrendelt z6rt iil6ssel egyet6rt.

A k'ipviseki-testtilet 7 igen szavazattal egyetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
l5ll2020. (X.12.) Lkt. hatr{r ozata

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzatdnak kdpvisel6-testiilete arr6l dcint<itt,
hogy a L\ter 92 hrsz-ri ingatlan tigye tSrgyri napirendi pontot, az M6tv
46. $ (2) bekezdds c.) pontja alapjin a nyilvinos tilds lez6r6s6t k<ivetden
zirt iJl1sentbrgyalja.

Hat6rid6: azonrral
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Varea Mihiily poleiirmester
Megkdrdezem a kdpviselo-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzisz6lilsa dszrevdtele, javaslata? Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testtiletet
kdzfeltart6s sal, szav azzon, aki a j avasolt napirendi ponttal e gyet6rt.

A k,ipviselS-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Ktizponti orvosi iigyelet iigye
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

2.) Vegyes iigyek

Napirendtfrgyal6sa

l.) Ktizponti orvosi iigyelet tigye
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly pol eiirmester
A napirendi pont ismertet6sdhez 6tadom a szotBencze Eva jegyzi| asszonynak.

Bencze Eva iegvz6
Tttj€koztztom a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy a h6ziorvosi figyelet ittszewezdse sor6n a kiirt
kozbeszerzdsi eljar6s lefolytat6sra kertilt. A kdzbeszerzdsi eljrir6s gy6ztesdnek {rajitnlata - 101 Ft /
fo - j6val magasabb volt, mint a bek6rt indikativ irajlnlat (69 Ft/fo). Ennek oka, hogy a

feladatellrltisra a szerzbdds 5 6ves id6tartamra kertil megk6t6sre, melynek 6rfelhajt6 hat6sa van.

Litdr K<jzs6g Onkormanyzatamir k<itelezettsdget v6llalt a 11612020. (VII.7.) Lkthattrozatdval
az orvosi tigyelet kciltsdgeinek biztosit6sttra, ftm azmeg nem volt sz6mszertisitve. A kdpviselo-
testiiletnek most hat6rozatirbankell biztositani az ell6t6s pdnziigyi fedezetdt, melynek osszegeit

az eloterjesiles rlszletesen tartalmazza a k<ivetkezo 5 6vre. Ahatitrozatitban azt is v6llalni kell
a testtileteknek, hogy ezeket az cisszegeket a k6vetkez6 6vek k<ilts6gvet6si rendeleteiben

szerepelteti. Titjekoztatom tov6bb6 a kdpviselS-testiilet, hogy a Balatonalm6di Eg6szsdgtigyi
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Nonprofit Kft-vel kdtdtt szerzodese az Onkorm inyzatnak m6r megszrint, ds jelenleg iitmeneti
szerz6d6ssel biztositj6k a teleptildsek az ell6tiist akozbeszerzdsi eljindslezirisitig 6s a nyertes
piiy irz6v al tdrt6no szer zo d6s me gkot6 s6i g.

Varga Mih6lv polgdrmester
Van-e k6rdds, hozzdszolils a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt ahattnozati javaslatot.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormrin yzrta K6pvisel6-testiilet6nek
15212020. (X.12.) Lkt. hatirozata

L itdr K<izs6 g Onkormri ny zata Kdpvi sel6 -te stiilete ugy hatir ozott, ho gy
1.) az EKR000726412020 azonosit6 sz6mon,,Balatonalmiidi, Als6ors,
Balatonakarattya, Balatonfokajhr, Balatonfiizfo, Balatonkenese, Csajiig, Felsoors,
Kir6lyszentistv6n, Ktingds, Liter, Papkeszi onkorm6nyzatok ell6t6si
k<itelezettsdgdbe tartoz6 kozponti h6ziorvosi tigyeleti szolgiitatfts ell6tiisa" tirgyu
nyilt kdzbeszerzdsi eljrir6s keretdben Litdr Onkorminyzata k<iltsdgvetdsdben a
2020-2025. dvekre a11612020. (VII.7.) Lkt. hat6rozatirbanv6llalt kotelezetts6g6nek
eleget tdve a 2020. november 02. napjiill 2025. november 01. napj6ig sz6l6an
kotheto szolgilltatitsi szerz6dds fedezetdnek biztosit6sa 6rdek6ben nett6 13.278.373,
- Ft + 0 % AFA, azaz cisszesen brutt6 Kettomilli6kilencszhzhuszoncitezer-
ny olcszhzne gyvenhat forint ci s sze get bizto s it.
2.) A K6pvisel6-testiilet v6llalja - az l. pontban foglaltakra figyelemmel -, hogy a

hiziorvosi tigyeleti szolgiitatis dij6t a 2020. janu6r 1-i lak6ndpessdg

figyelembev6tel6vel
2020.6vben (november-december h6): 435.236, - Ft,
2021-2022-2023-2024. dvekben: 2.655.675,-Ftl6v,
2025. dvben: 2.220.439, -Ft
osszegben az rinkormdnyzat 6ves koltsdgvetdsi rendeletdben tervezi 6s

biztositj a fi gyelembe v dv e az Inter-Ambulance Egdszs6 giigyi ds S zol g6ltat6

Zrt. ew enyes aj 6nlatrlt.

3.) A Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a Polg6rrmestert arra, hogy a

sziiksdges eloirtnyzat Stcsoportosiths6r6l a2020.6vi kolts6gvetdsi rendelet

krivetkez6 m6dositiisakor gondoskodjon, es a 2020. 6vet kdveto 6vek

kiadrisait szerepelte s se a 2021 -2025 . evi k<iltsdgvetdsi rendeletben.

Felelos:
Hat6rido:

Varga Mih6ly polg6rmester
azonnal

Varsa Mih6ly pole6rmester
kdr.., kdzfeltartissal szavazzon, aki egyet6rt a71.552 Ft tobbletktiltsdg biztosit6s6val

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt.
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Lit6r Ktizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiiletdnek
15312020. (X.12.) Lkt. hatirozata

Litdr Kdzsdg Onkorminyzata Kdpvisel<i-testtilete rigy hatdrozott, hogy a
2020.nov ember 02-t6l fennrill6 feladat-5tad 6si szerzodds alapj iln a 7 I .5 52
Ft tribbletkdltsdget a tartal6k terhdre biztositja.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Hatririd6: azonrtal

Varga Mih6ly polg6rmester:
A K6pviselo-testfilet nyilv6nos til6s6n tcibb napirendi pontot nem tirgyalt, a k<ivetkez6
napirendi pontot zirtiJles keretein beltil t6rgyalja.

Varga Mih6ly polg6rmester a k6pvisekl-testtileti iil6st 17.50 6rakor lezdrta.
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