
Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata
P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig
Elniik6t6l

M E GHiVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig 2018. janurir 25-6n
(csiitiirttik) 17.00 6rakor nvilvinos bizotts6gi iildst tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s helve: Lit6r Kiizs6gh6za tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendijavaslatok:

1.) El6irhnyzttm6dositis
Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata
Lit6ri Kiiziis 6nkorminyzati Hivatal

Ettiod6. S:edldk Arrila polgarmester, Benc:e Evajegt:ti

2.) Lit6ri Kiizds dnkorm:inyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s
El6ad6: Bencze Eva jegy:6

3.) Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s I. fordul6
Eldadd : Szed I dk Att i I a pol gdrme s ter

4.) Lit6r Kiizs6g Telepiil6srendez6si Eszkiizeinek r6szleges m6dositisa kiemelt iinkorminyzati
fejleszt6si teriiletet 6rint6en
El6ad6 : Szed ldk Att i le pol gdr m e s te r

5.) Helyi identitrlst 6s kiiziiss6gi egyiittmiikiid6st segit6 fejleszt6sek timogat6sa trirgyri prilyrizat
benyrijtisa YP6- 19.2.1.-7 -2-17
El 6ad6 ; Sze dltik Att i I a pol garme s ter

6.) K6relem Templom utcai 6pit6si telek visirlisira
E l6ad6 : Szed ldk Att i I a pol gdr me s ter

7.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsigi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt venni, rigy
tivolmaraddsukat el6zetesen jelezz6k a Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati Hivatal Titk6rs{gin. Telefon: 06
88 598-016
A meghiv6 6s a nyilv6nos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtakilhat6k a wwrv.liter.hu port6lon!

Litdr, 2018. janurir 19.

Luk{ts G6bor s.k.
Pdnz gyi Gazdasdgi ds Telepi.ilisfejlesztdsi

Bi;ottstig Elndke



LL Itnrf ea,rt

Jeryz6kiinyv

K6sziilt: 2018. janu6r 25-6n (csiit<irt6k) 17.00 6rakor tartott Liter Kdzseg dnkormrinyzat
P 6nzigyi, Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si nllt bizotts6gi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukits Gdbor, PB eln6k
B6di J6nos, PB tag
Varga Mihdly, PB tag
Heffler Giibom6, PB tag
Zavada Csaba, PB tag

Meghivottak:
Szedlak Attila, polgrlrmester
Kondics.lstv6n, alpolgrlrmester
Berrcze Eva, jegyzo
Feitscher Tam6s, pdnzigyi vezeto

Lukits Gibor a P6nziievi. Gazdasiei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizofts6q elniike (a
tov6bbiakban: PB elniik): Megnyitom az iil6st, k6szdnt6m a bizotts6g tagiait. Megiillapitom,
hogy a 6 f6 bizotts6gi tagok kdziil jelen van 5 fo, az iil6s hatarozatkdpes. K6rdezi, van-e
hozzflsz6lis, kieg6szit6s a napirendi pontokat illet<ien?
Szedlik Attila polg6rmester: Javaslom, hogy az els6 6s a harmadik napirendi pontot az
eloirinyzal m6dosit6st 6s a Lit6r Kdzs6g Onkorm inyzata 2018. 6vi k6lts6gvet6s I. fordul6t
vegytik le a napirendi pontok kdziil. Tovdbbrl kezdan6nyezern, hogy ajdv6hdtre keressiink egy
id6pontot, amikor a k6pvisel6-testiilet tirgyalni tudja az eli3irinyzat m6dositiist 6s az
Snkorm6nyzat 2018. 6vi k6lts6gvet6s I. fordul6j6t. Az el6terjeszt6s v6glegesitdsre keriil 6s a
h6tf<ii napon a hivatal dolgoz6i kikiildik a bizottsdgi tagok r6sz6re. A k6sleltet6s oka, hogy
hivatal dolgoz6i nem tudtAk teljes m6rtdkben befejezni az el6terjesZ6seket.
Lukrits Gibor PB elniik: Megkerdezern a p5rrzng:vl bizottsrigot, hogy a m6dositott napirandi
ponttal kapcsolatosan van-e valakinekhozz sz6lisa 6szrev6tele, javaslata?
Amennlben nincs, k6rem a p6nzngyi bizotts6got k6zfeltartrissal, szavzzon, aki a javasolt
napirardi pontokkal egyet6rt.
A napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadtik.

Napirend:

1.) Lit6ri Kiiztis Onkorm6nyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s
El6add : Bencze Evajegtzi

2;) Lit6r Kiizs6g Telepiil6srendez6si Eszkiizeinek r6szleges m6dositisa kiemelt
iinkorminyzati fejleszt6si teriiletet 6rint6en
El6add : Szedldk Attila polgdrmester

3.) Helyi identitdst 6s kiiziiss6gi egyiittmiikiid6st segit6 fejteszt6sek t6mogatisa tfrgyri
pflly 6zat benyrijtisa yP 6-19.2.1.-7 -2-17
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester



4.) K6relem Templom utcai 6pit6si telek vfs6rl6sira
Eldadd : Szedldk Attila polgdrmester

5.) Vegyes iigyek

1. Napirendi pont: Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati Hivatal2018. 6vi kiilts6gvet6s.
El6ad6: Bencze Eva jegyz6
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits G6bor PB elniik: Az els6 napirendi pont rendelet a Lit6ri Krizos dnkorm6nyzati
Hivatal2018. 6vi kdlts6gvet6s. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlik Affila noleirmester: Az iilamhiutart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny 24. $ (3)
bekezd6s alapjinkapott felhatalmaz6s szerint Lit6r Kozs6g 6nkorm6nyzatinakpolg6rmestere,
a jegyzo 6ltal el6k6szitett kcilts6gvet6si rendelet-tervezetet febru6r l5-6ig nyrijtja be a k6pvisel6

- testiiletnek. A rendelet elfogad6sa elott Litdr 6s Kirrilyszentistv6n Onkormrlnyzata is
hatirozattal fogadja el a Lit6ri Krizds OnkormrlnyzatiHivatal2Ols.6vi krilts6gvet6s6t.
Bencze Eva iegyz6: A krizcis hivatalt illetSen, szeretn6m megkriszcinni, hogy tiimogatj6k a

hivatal mrikcid6s6t, kiemelten az illetm6nyek fedezetet,termeszetesen ismerve a 201S-es 6vre
kialakult kolts6gvet6si v6ltoz6sokat, a tervet rigy 6llitottuk ossze kiizcisen a polg6rmesterekkel,
hogy onk6nt v6llalt plusz teher, finansziroz6si kiadfs ne terhelje. A jubileumi jutalmak
fedezetdt, forr6s6t Lit6r 6s Kir6lyszentistv6n ariinyosan nrivelt t6mogat6sa, valamint a t<ibb 6ves

maradv6nyunk, illetve a2017-os tfirgy6vi maradv6ny biztositja. Mindig is az volt a c6l, hogy a

lakoss6g min6l hat6konyabb elllt6sdt biztositsuk, de ehhez sziiksdges a hum6ner6forrils 6s a
tirgyi felt6telek <isszhangja. A Hivatal 6llami tiimogatiisilt Lit6r Kozs6g dnkorm6nyzata,mint
gesztor teleptil6s ig6nyli. T6rgy6vben39 296 ezer Ft illami hozzijilrulirs keriilt megSllapit6sra
miik<id6si t6mogat6sak6nt, 6s 7 ezer Ft bev6tel jelentkezik a 2017112. havi b6rkompenzhci6
tiimogat6sakdnt. A Hivatal 2017.6vi kolts6gvetdsi f66sszeg 64 864 ezer Ft-ban keriilt
megltathroz6sra. Kir6lyszentistviin K<izs6g Onkorm6nyzata Kozos dnkorminyzati Hivatal
fenntart6s6r6l sz6l6 meg6llapod6s szerint 6 647 ezer FthozzfijSrulSst fizet a hivatal r6sz6re, 6s

Lit6r Krizs6g dnkorm6nyzata 15 998 ezer Ft t6mogat6st nyrijt a Hivatal mtik6d6s6hez.

Elozo 6vben Lit6r <inkormfinyzata l0 862 ezer forint eredeti eloirimyzatot biztositott saj6t

forr6sb6l. A noveked6s oka, hogy a hivatal dolgoz6i kdziil 5 f6 is jubileumra jogosult.
Lukits Gibor PB elniik: K6rdezi van-e k6rd6s 6szrev6tel a napirendi ponthoz? Mivel nincs,
az al 6bbi hatitr o zati j av as I ato t teszi fel szav az6sr a:

Hatdrozati iavaslat
A Penzilgyi, Gazdasdgi 6s Telepillesfejlesztesi Bizottsdg elftga.ddsra javasolja Litdr Kdzs,lg
Onkormdnyzata Kdpvisel1-testillete reszere, Litdri Krizds Onkormdnyzatdnak 2018. ,!vi

kdltsegvetesi hatarozatdt 64 864 ezer Ft kiqddsi ds bevetelifi1sszeggel.

Felelris: Lukdts Gdbor PB elndk
Hatdridri: azonnal

Plnzi[gyi, Gazdashgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogadta ahathrozati
javaslatot.



1/2018.(I.25.) PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdasilgi 6s Telepiil6sfejleszt6si
Onkormiin yzata KepviselS-testiilete r eszer e,

kolts6gvet6sihatirozaht 64 864 ezer Ft kiad6si

Felel<is: Lukdts G6bor PB elncik
Hatdrido azonnal

Bizottsdg elfoq.ad6sra j avasolj a Lit6r K<izs6g
Lit6ri Kozos Onkormiinyzatinak 2018. 6vi
6s bev6teli f6osszeggel.

2. Napirendi pont: Lit6r Kiizs6g Telepiil6srendez6si Eszkiizeinek r6szleges m6dosit6sa
kiemelt tinkorminyzati fejleszt6si teriiletet 6rint6en
El6adr6: Szedlik Attila polgirmester
Az el6terjeszt6s a jegyzdkiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB elniik: Az m6sodik napirendi pont rendelet a Liter Kdzs6g
Telepiil6srendez6si Eszkozeinek r6szleges m6dosit6sa kiemelt <inkorminyzati fejleszt6si
teriiletet 6rint6en. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlik Attila polg6rmester: A pdnnrgyl, bizotts6g, valamint a kdpvisel6-testtilet 2017.
november 22-6n arr6l dontott, hogy a Liter 0l 7 helyraj zi szirmi,,Er6mrii rit" bal oldaliin lev6
ingatlanokon tervezett kiemelt beruhhzds megval6sit6sa 6rdek6ben r6szlegesen m6dositla a
Telepiil6srendez6si Eszkozdket gyorsitott targyaliisos eljir6s keret6ben.
A m6dosit6ssal megbizott N6meth Ferenc telepiil6srendezdsi vezeto tewezo rir elk6szitette a

Teleptil6srendez6si Eszk<iz<ik r6szleges m6dosit6s6nak dokument6ciojitt, amely az
el6terjeszt6shez mell6kelt m6dosit6sokat tartalmazza. Javaslom a pdnzij;gyi bizotts6g fel6 a
dokument6ci6 elfogad6s6t.
Lukfts Gibor PB elniik: K6rdezi van-e k6rd6s 6szrev6tel a napirendi ponthoz? Mivel nincs,
az alilbbi hat6r o zati j av as I ato t tes z i fel szav az6sr a:

Hatdrozati iavaslat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi es Telepill1sfejlesztisi Bizottsdg elfugadasra javasolja Liter Kdzseg
Onkormdnyzata Kdpvi s e I 6-tes tillete rdsz,lre az aldbbiakat :

Litir Kozsrig Onkormdnyzatdnak KlpviselS-testillete kijelenti, hogy a 134/2017. (XL22.) LKt.
hatdrozatdvql indult Litir Telepiilesrendezdsi Eszkc)zdk tdrgyaldsos, gyors{tott eljdrds
keretdben tdrtdnd rdszleges mddos[tdsa tdrg,tdban a partnerekkel mrtdnd egyeztetdsre hozott
l0/2017. U[.30.) onkormdnyzati rendeletben foglaltaknak meffilelSen kozzdtett
dokumentumo kra nem Lrkezett p artneri dszrev 6tel. Az egyeztetes i fo lyamat lezdrult.

Litdr Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testillete a Litdr Telepiilesrendezesi Eszkdzdk
rdszleges m6dosftdsdnak dokumentdci6jdt a kiemelt 1nkormdnyzatifejlesztdsi teriiletet drintden
elfogadja ds azt a 314/2012 (X1.8.) sz. Korm. rendelet alapjdn az dllami fridp{tdsznek
megkillddsre alkalmasnak tartja tdrgtalds dsszeh{vasa es zdrdv,ileminy kiaddsa ,lrdekdben.

A KdpviselS-testiilet egyuttal nyilatkozza, hogy nem tartja szill<sdgesnek a mddosltott
telepillLsrendezdsi eszkdz 2/2005.(1.1 I .) Kormdnyrendelet szerinti kdrnyezeti vizsgdlatdt.

Felel6s: Lukdts Gdbor PB elndk
HqtdridS. azonnal

P6nztigyi, Gazdasdgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsdg5 igen szavazattal elfogadta ahatirozati
javaslatot.



2 / 2018.fi .25.\ PB hatir ozat
A P6nziigyi, Gazdashgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogaddsra javasolja Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzataKepvisel6-testiiletereszlreazallbbiakat:

Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete kijelenti, hogy a 13412017. (XL22.) LKt.
hatirozatival indult Lit6r Telepiil6srendezdsi Eszkozok t6rgyal5sos, gyorsitott elj6r6s keret6ben
tcirt6no r6szleges m6dosit6sa tirgyitban a partnerekkel tcirt6no egyeztet6sre hozott 1012017.
(VI.30.) cinkorm6nyzati rendeletben foglaltaknak megfelel6enkozzetett dokumentumokra nem
lrkezett p artneri 6 s zrev 6tel. Az e gy eztet6si fo I yam at 7ez6rult.

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzatinak K6pviselo-testiilete a Litdr Telepiil6srendez6si Eszkrizok
rdszleges m6dosft6s6nak dokumentici6jdt a kiemelt onkorm6nyzati fejleszt6si teriiletet 6rintoen
elfogadja 6s azt a 31412012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet alapj6n az iilami f6dpitdsznek
megkiild6sre alkalmasnak tartja tirgyalils <isszehivfsa 6s zirov|lem6ny kiad6sa 6rdek6ben.

A K6pvisel6-testiilet egyfttal nyilatkozza, hogy nem tartja sztiks6gesnek a m6dositott
teleptil6srendez6si eszkoz212005.G.l l.) Korm6nyrendelet szerinti komyezeti vizsgillatii.

Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<ik

Hat6rid6: azornal

3. Helyi identitist 6s kiiziiss6gi egyiittmiikiid6st segitd fejleszt6sek tfmogatisa trlrgyri
p irly 6zat b enyfj tr[s a V P 6-19 .2.1.-7 -2- 17

El6ad6: SzedLik Attila polgfrmester

Lukits G6bor PB elniik: A harmadik napirendi pont a Helyi identit6st 6s koztiss6gi
egytittmrik<id6st segito fejleszt6sek titmogatisataryyipfllyi,zat benyrijt6sa YP6-19.2.1.-7-2-17.
Kerdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlik Affila polsirmester: A harmadik napirendi ponthoz sz6beli el6terjeszt6st szeretndk

tenni. A hivatal r6szdrol apdlydzat <issze6llitiis6hoz kapcsol6d6an kikiild6sre kertilt apiiyLzati
anyag a bizotts6gi tagok rflszdre, melynek tanulm6nyozisa ut6n fejleszt6si javaslatokat,

projektotleteket v6rtunk janu5r 23-ig. A rendelkezdsre 6llo keret 7 050 000,- Ft, melyet a

trlmogat6si dont6s kezhezvdteldt k<iveto 4 h6napon beli.il meg kell kezdeni, befejez6s6re a

T6mogat6i Okirat kdzbesftds6t kcivetoen 24h6nap 6ll rendelkezdsre. A javaslatokat figyelembe
v6ve a kovetkezo fejleszt6si ig6nyekkel 6s kolts6gekkel sz6molunk. Projekt el6k6szit6s,
mtiszaki ellenori szolgitltatits, projektmenedzsment 550 000,- Ft. Kemence 6pit6s a Lit6ri
Kozparkban 1 500 000,- Ft. Iv6krit a tribbfunkci6s sportphlyhhoz 500 000,- Ft. Inform6ci6s
labl k 6 db 1 000 000,- Ft. XVm. Mogyor6si napok 1 000 000,- Ft. XIX. Mogyor6si napok

2 500 000,- Ft.
Lukits G6bor PB elniik: Klrdezi van-e k6rd6s 6szrev6tel a napirendi ponthoz? Mivel nincs,

az alibbi hatir o zatr j av as I atot t e s zi fel szav azdsr a:



Hatdrozati iavaslat
A Pdnzilgyi, Gazdasdgi ds Telep lisfejlesztdsi Bizottsdg elfugaddsra javasoAa Litir Kdzs4g
Onkarmdnyzata Kdpviseli-test lete rdszdre, a Helyi identittist is kdz1ssigi egtittmiikr)ddst
segitd fejlesztdsek tdmogatdsa targ palydzat beny jtdsdt, az aldbbi tevdkenysigekre
vonatkozdan:

Projekt el4kdsz[tis, mffszaki ellendri szolgriltatds, projektmenedzsment 550 e Ft
Kemence ,!pit,!se a Litiri Kdzparkban I 500 eFt
Iv6hit a tdbbfunkci6s sportpdlydhoz 500 eFt
Informdci4s tdbldk 6 db I 000 eFt
XVIII. Mogltor6si napok I 000 eFt
XIX. Mogtor6si napok 2 500 eFt

Felel4s: Lulqits Gdbor PB elndk
Hatririd6: azonnal

Pirtzigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazatlal elfogadta ahatirozati
javaslatot.

3/2018.fl.25.) PB hat6rozat
A P6nziigl, Gazdasiigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r K<izs6g

Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtlete r6sz6re, a Helyi identitrist 6s k<izdss6gi egyiittmiikrid6st
segit6 fejleszt6sek t6mogat6sa titrgyi pirlyilzat benyrijtrisrit, az al bbi tev6kenys6gekre
vonatkoz6an:

Projekt el6k6szit6s, mriszaki ellen6ri szolgilltat6s, projektmenedzsment 550 e Ft
Kemence 6pit6se a Litdri K<izparkban 1 500 eFt
Iv6kft a tdbbfunkci6s sportpdlyihoz 500 eFt
Inform6ci6s t6bl6k 6 db 1 000 eFt
XVIII. Mogyor6si napok 1 000 eFt
XIX. Mogyor6si napok 2 500 eFt

Felel6s: Luk6ts G6bor PB elndk
Hatiirid6: azonnal

4. Napirendi pont: K6relem Templom utcai 6pit6si telek v6sirl6sira
El6ad6 : Szedl6k Attila polgirmester
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Luk6ts G6bor PB elniik: Az negyedik napirendi pont K6relem Templom utcai 6pit6si telek
vris6rlis6ra. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedl6k Attila polsirmester: A P6nziigl bizotts6g, valamint a K6pvisel6-testi.ilet 2017.
augusztus 2-itr, an6l hathrozotf, hogy 6rt6kesiti a Litdr, Templom utcilban kialakitott 6pit6si
telkeket 3 950 000,- Ft/telek eladdsi 6ron. A nyilt pitlyi:zati felhivrisra egy pllyiuat 6rkezett. A
pirlyirz6val Lit6r K6zs6g Onkormiinyzata addsveteli szerz<iddst irt al6 az ingatlan
6rt6kesit6s6nek vonatkoz6s6ban, azza\ hogy a piiyizonak a p6,lyiuati felhivds alapj6n 4 6ven
beliil lak6hrizat kell 6pitenie.



A nyertes p\lydz6 most egy olyan k6relemmel fordult Lit6r Kozs6g dnkormfunyzatdhoz,
amelyben leirja, hogy szeretn6 megv6s6rolni a krizvetlen szomsz6ds6giban l6v6 ingatlant is
mert a mdr megvils6rolt ingatlan telekm6rete sztikosnek bizonyult a tervezf,s soriin.
Amennyiben megviis6rolhatja, a k6t kiil<in helyrajzi sziimf ingatlant osszevonatn6 6s a mir
cisszevont, cisszesen l27l m2 t6rm6rt6kti telken ldtesitene egy lak6ingatlant.
Lukits G6bor PB elniik: A napirendi pontot a Hum6n grteket Bizotts6ga tirgyalta, felk6rem
a jelen l6vo bizotts6gi tagot, ismertesse javaslatukat.
Ileffler Giborn6. PB tae: A Hum6n Ert6kek Bizottsfuga nem javasolja elfogad6sra Lit6r
K<izs6g Onkorm6nyzata P5nztigyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejleszt6si bizottsflga fel6 a Lit6r,
Templom ttca 63315 hrsz-ri ingatlanra vonatkoz6 telekv6siirl6si k6relmet, a26rt, hogy mis
fiatalnak is legyen lehet6s6ge piiyinatot benyrijtani, 6s javasolja a bizotts6g, hogy rijra legyen
kiirva a p6ly 6zat az ingatlanra vonatkoz6an.
Lukits Grlbor PB elniik: K6rdezi van-e k6rd6s 6szrev6tel a napirendi ponthoz? Mivel nincs,
az alitbbi hatir o zati j av as I atot t es zi fel szav azhsr a;

Hatdrozati iavaslat
A Penzilgyi, Gazdasdgi ,is Telepilldsfejlesztesi Bizottsdg elfogaddsra javasolja Liter Kdzseg
Onkormdnyzata Kdpvisel6-testillete rdszdre, hogy ct 633/5 helyrajzi szdmu ingatlanra
vonatkozd veteli kdrelmet nem kivdnja tdmogatni. A telepiil4sfejlesztdsi koncepci6 alapjdn az
dnkormdnyzat elsddleges cdlja lehetdsdg szerint a kialakltott 3 darab dp{tdsi telken hdrom kalan
csaldd letelepeddsdnek az ekimozdltdsa, nem pedig a kialak{tott dpitdsi telkek 6sszevondsa.

A Kepviselfilestillet tovdbbd arr6l ddntiitt, hogy a Templom utcai 633/5 6s 633/7 helyrajzi
szdmi ep{tesi telkekre uj pdlydzatot ir ki.

Felelris: Lukdts Gdbor PB elnok
Hatdrid1: azonnal

Pdruiigyi, Gazdasiry;6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig 5 igen szavazattal elfogadta ahatdrozati
javaslatot.

4 I 2018.{1.25.1 PB hatir ozar
A P6nziigyi, GazdashgS 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
Onkormrinyzata K6pvisel6-testtilete rbszdre, hogy a 63315 helyrajzi szirmi ingatlanra
vonatkoz6 v6teli k6relmet nem kiv6nja t6mogatni. A teleptil6sfejleszt6si koncepci6 alapjin az

rinkormSnyzat elsodleges c6lja lehetos6g szerint a kialakitott 3 darab 6pit6si telken h6rom kiil<in

csalild leteleped6s6nek az elomozdit6sa, nem pedig a kialakitott 6pit6si telkek risszevon6sa.

A K6pvisel6-testiilet tov6bb6 arr6l d<int<itt, hogy a Templom utcai 63315 6s 63317 helyrajzi
szimi 6pit6si telkekre ij pillyhzatot ir ki.

Felel6s: Lukrits G6bor PB eln<ik

Hat5ridS: azonnal

Mivel nincs tobb hozzitszolil: izotts6gi elnoke l8:15-kor berekeszti a bizotts6gi til6st.

'etu Qdu'
Heffler G6born6

bizotts6gi tagPB elnok ffi



JELENLETI iV

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzat 2018. januir 25-6n tartott
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsrig nyilt iil6s6n megielentekr6l

Jelen vannak:

Luk6ts c6bor Akos pii. elndk

B6di Janos pU. tag

Heffler G6bomd pti. tag

Varga Mih6ly pii.tag

Balogh L6szl6 pii. kiiltag

ZavadaCsaba pii. kiiltag

Meshivottak:

Szedl6k Attila polgArmester

Kondics Istv6n alpolg6(mester

Auerbach J6nos k6pvisel6

Bencze Eva jegyz6

Feitscher Tam6s p6nziigyi vezeto
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