
Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata
P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig
Elniik6ttil

MEGHiv6

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg 2018. janufr 31-6n
(szerda) 18.00 6rakor nyilv6nos bizottsrigi iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

tll6s helve: Lit6r Kiizs6ghfza tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

1.) El6irdnyzatm6dositds
Lit6r Kiizs6g 6nkormSnyzata
Lit6ri Kiiziis 6nkorminyzati Hivatal

Etdad|; szedldk Atlila polgirmester, Bencze Et a .iepyzd

2.) Lit6r Kiizs6g Onkorm{nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s I. fordul6
El6ad6 : Sze dl dk Att ila po lgdrme ste r

3.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsr{gi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, rigy tivolmarad6sukat el6zetesen jelezzLk a Lit6ri Kiiztis Onkorminyzati Hivatal
Titkfrsigin. Telefon: 06 88 598-016
A meghiv6 6s a nyilvrinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtaldlhat6k a w,xry.liter.hu
portdlon!

Lit6r, 2018. j anudr 26.

Lukits G6bor s.k.
Pinziigyi Gazdasdgi 6s Telep lisfejlesztdsi

Bi:ottsdg Elndke



tuv lLtK- 
rl ur{

Jeryz6kiinyv

K6sziilt: 201 8. janu6r 3 I -6n (szerda) I 8.00 6rakor tartott Lit6r Kiizs6g dnkormiinyzat Pdnziigyi,
Gazdas{gs 6s Telepiil6sfejleszt6si nllt bizottsrigi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukats Gabor, PB elndk
Varga Mih6ly, PB tag
Heffler Gdbom6, PB tag
Balogh L6szl6, PB tag
B6di Jdnos, PB tag (az iil6s megkezd6sekor 18.05-kor tivozott)

Meghivottak:
Szedlik Attila, po lgriLrrnester

Kondics.lstv6n, alpolg6l'mester
Bencze Eva, jegyz1
Rokalynd Csizmadia Margit int6zmdnlwezet6
Feitscher Tam6s, pdnziigyi vezet6

Luk6ts Gibor a P6nziievi. Gazdas6ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsis elniike (a
tovibbiakban: PB elniik): Megnltom az iil6st, k6sz6nt6m a bizottsdg tagjait. Meg6llapitom,
hogy a 6 fti bizotts6gi tagok kdztil jelen van 5 f6, az iilds hatiirozatk6pes. Megkerdezan a
p,lrrzngyi bizottsigot, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzitszil sa
6szrev6tele, javaslata?

B6di Janos p6nziigyi bizotts6gi tag az {il6s megkezd6se el6tt sz6t k6rt s elmondta, hogy a
polgirmester rir az 6vodai tii.rsul6si iil6sen tett kijelent6se miatt a tov6bbiakban nem kiv.in rdszt
venni a 2018. 6vi kdltsdgvet6s trirgyal6sriLban. Tov6bb6 jelen p6nziigl bizottsrlgi iil6sen 6s az
azt kdveto k6pvisel6-testiileti iildsen sem. Hozzitetle, a k6pvisel6i munk6jet egy6b r6szr6l
toviibbra is elv6gzi. Kijelentdsdt kdvet<ien I 8.05-kor tiivozott, a jelenl6ti ivet nern irta alA.

Lukits G6bor PB elntik: Miutrin B6di Jrinos k6pvisel6 ur a bizottsiigi iil6sr6l tiivozott, igy a
bizottsilg 4 f6vel hatrirozatk6pes. Megk6rdezem van-e k6rdfls,hozzitszolirs.
Amennfben nincs, k6ron k6zfeltartrlssal szayzzon, aki a javasolt napirendi pontokkal
egyet6rt.
A napirendi pontokat 4 tgen szavazattal elfogadt6k.

Napirend:

1.) El6irrlnyzat m6dositis
Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata
Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati Hivatal
El6ad6: Szedlak Attila polgdrmesrer, Bencze Eva jegtzd

2.) Lit6r Kiizs6g OnkormAnyza/. 20lE.6vi kiitts6gvet6s I. fordu16
El6ad6 : Sze dldk A t t i I a po I gdrme s t er

3.) Vegyes iigyek



1. Napirendi pont: El6ir6nyzat m6dositis
a) Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata
b) Lit6ri Siiziis Onkorm6nyzati Hivatal

El6ad6: Bencze Eva iegyzf
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Luk6ts G6bor PB elniik: Az els6 napirendi pont a) pontja Lit6r K<izs6g Onkorminyzata
eloir iny zat IV. sz6mri m6do sit6sa . Kdr dezi van- e sz6b eli ki eg6szit6s?

Baloeh L6szl6 PB tae: A20l7.6vi kolts6gvet6si m6dosit6ssal kapcsolatban volna k6rd6sem a

m6rlegfriblitban litttam a kovetkez6 kiad6si rovatot, Belftildi 6rt6kpapirok kiad6sai. Mi6rt
szerepel k<ilts6gvet6si kiad6sk6nt az iilampapir jegyz6s, val6ban van ekkora szabad forr6sunk?
Bencze Eva iegyz6: A 412013. (L 11.) Korm. rendelet az illamhintartis szitmvitel6rol rigy
rendelkezik, hogy alejegyzett illamkotv6ny n6v6rt6k szerinti 6rt6k6t eloiritnyzat szempontj6b6l
bev6teli 6s kiad6si oldalon is fel kell tiintetni. Amennyiben tobbszor jegyztink 6s bontunk fel
6llamk<itv6nyt, akkor ez a plnzforgalmi kolts6gvet6si rovatokon teljesit6s szempontj6b6l
halmozottan jelenik meg. Megjegyezndm, hogy onkorminyzaiunk a jegyz6s 6ta nem forgatta
meg az cisszeget, igy az itt szerepl6 dsszeg t6nyleges szabad pdnzeszkozt jelent. A
pdnzcisszeghez napon beliili hozzifdrhetos6get biztositanak bankunk rdszdrol.
Szedlik Attila poleirmester: Megtregyezn6m, hogy a krilts6gvet6si m6dosit6saink sor6n nem
csak az iil6seken hozott dont6sek kertlnek be a krilts6gvet6si rendeletbe, hanem az iilami
normativa ut6lagos lehivisa, m6dosit6sa is kcitelez6en megjelenik.
Lukits G6bor PB elniik: Kerdezi van-e k6rd6s lszrevltel a napirendi ponthoz? Mivel nincs,
az al 6bbi hatir o zati j av as I atot t es z i fel szav azisr a'.

Hatdrozati iavaslat
A Penzilgi, Gazdasdgi ,!s TelepillLsfejleszt,lsi Bizottsdg elfugaddsra javasolja Liter Kdzsdg
Onkormdnyzata Kdpviselti-testillete r,!sz,!re, Lit,ir Kdzsig Onkormdnyzat 2017. evi
kr)ltsegvetes,inek IV. szdmu mddositdsdt az aldbbiak szerint:

A kdltsdgvetds bev,ltelei es kiaddsai

1 ) A kdpviselci-testillet Litdr Kdzsdg Onkormdnyzat 2017. dvi kdltsegvetdsdt
833 146 ezer Ft bevdteli ds kiaddsi /Uasszegben hatdrozza meg.

2.) A bevdteli fSosszeg forrdsonkdnti megoszldsdt az l. szdmil melldklet, a
bevitelek szervezetenkenti bontasdt a 2. szdmil melldklet tartalmazza.

3.) A kiaddsif6osszegkiemelt ekiirdnyzatonkdnti bemutatdsdt a 3. szdmilmelldklet,
a kiadasok szervezetenkdnti bontdsdt a 4. szdmu melldklet tartalmazza.

4 ) A kdpviselS-testillet Litdr Kdzseg Onkormanyzat 833 146 ezer Ft 2017. dvi
koltsdgvetdsdnek kiaddsi ds bevdteli JSosszegdn belill :

Miikoddsi kiaddsokat 315 072 ezer Ft-ban
- szemdlyi jellegii kiaddsokat 27 860 ezer Ft-ban
- munkaaddkat terhelf jdrulLkokat 5 776 ezer Ft-ban
- dologi ds egydb folyd jellegii kiaddsokat 54 759 ezer Ft-ban
- eg,,eb elvondsok es befizetesek I 231 ezer Ft-ban



- tamogatasdrtdkii m{ik. kiad. dllamhdzt. belill 98 740 ezer Ft-ban
- miikoddsi c. ktilcsdn dllamhdzt. kiviil 0 ezer Ft-ban
- egyib tdmogatdsok (szocidlpolitikai elldtasok) 5 780 ezer Ft-ban
- pdnzeszktizdtadds dllamhdztartdson kiv lre 16 221 ezer Ft-ban

Felhalmozdsi kiaddsokat 376 979 ezer Ft-ban
- beruhdzdsi kiaddsokat 317 457 ezer Ft-ban
- feliljitdsi kiaddsokat 56 648 ezer Ft-ban
- felhalmozdsi tamogatdsok 2 874 ezer Ft-ban

Finanszirozdsi kiaddsokat 141 095 ezer Ft-ban
- dllamhdztartdson b. megel6legezds visszafizetdse 12 952 ezer Ft-ban
- ktizponti, irdnyitoszerui tamogatds 53 203 ezer Ft-ban
- belft;ldi ertdkpapirok kiaddsai 74 940 ezer Ft-ban

A tartaldkot (6. szdm{t melliklet) 104 705 ezer Ft-ban

Mfrkoddsi bevdteleket i27 126 ezer Ft-ban
- dllami tdmogatdst 156 958 ezer Ft-ban
- egtdb m{ikdddsi cdlil tdmogatds dllamhdzt. belill 27 945 ezer Ft-ban
- intdzmdnyi milkbddsi bevitelt 13 109 ezer Ft-ban
- milkbddsi cdl dtvett pdnzeszkizt 2 605 ezer Ft-ban
- krizhatalmi beveteleket 126 509 ezer Ft-ban

Felhalmozdsi bevdteleket 369 288 ezer Ft-ban
- felhalmozdsi cili tdmogatdsokat 334 162 ezer Ft-ban
- felhalmozdsi bevdteleket 34 937 ezer Ft-ban
- felhalmozdsi cilu dnett pinzeszkdzdket 189 ezer Ft-ban

Finanszirozdsi bevdteleket: 136 732 ezer Ft-ban
- belf<;ldi 4rtikpapirok bevdteleit 21 941 ezer Ft-ban
- el6z6 dvi maradvdny igdnybevdtelt 106 6l I ezer Ft-ban
- dllamhdztartdson belilli megelt)legez. 8 180 ezer Ft-ban

allapitja meg.

5.) Az rinkormdnyzat felhalmozdsi kiadasait riszletesen az 5. melliklet mutatja.

6.) Az iinkormdnyzat tartalikait a 6. melliklet tartalmazza.

7.) Az dnkormdnyzat kdltsdgvetdsi mdrlegit kdzgazdasdgi tagoldsban a 7/A. 6s 7/8.
melldklet tartalmazza.

8.) Az dnkormdnyzat ldtszdmadatait a 8. melldklet tartalmazza.



g.) A kdltsegvetes vegrehajtdsdnak szabdlyait Liter Kdzsdg Onkormanyzatdnak
kiilts egvetes i rendelete tartalmazza.

Felelcis: Lukdts Gdbor PB elnok
HatdridS: azonnal

Pdnzrugy| Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogadta ahatirozati
javaslatot.

5i2018.(I.31.) PB hatirozat
A P6nztigyi, Gazdashgi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g

OnkormSnyzata K6pviselS-testtilete r6sz6re, Littr Kozs6g Onkorm6nyzat 2017. 6vi

kolts6gvet6s6nek IV. szrlmri m6dosit6s6t az alilbbiak szerint:

A kolts6gvet6s bev6telei 6s kiadSsai

1.) A k6pvisel6-testiilet Liter Kozs6g Onkonnilnyzat 2017.6vi kolts6gvet6s6t
833 146 ezerFt bev6teli 6s kiad6si f66sszegbenhatirozzameg.

2.) A bev6teli f5cisszeg forrSsonkdnti megoszlSsitt az l. szitm:(u mell6klet, a
b ev 6te I ek szew ezetenk6nti b ont6s 6t a 2 . szdmu mell 6kl et tartalmazza.

3.) A kiadrisi f66sszeg kiemelt eloirinyzatonk6nti bemutat6s6t a 3. szhmlio

mell6klet, a kiad6sok szeryezetenk6nti bont6s6t a 4. szimi mell6klet tartalmazza.

4.) A k6pvisel6-testrilet Litlr Kozs6g Onkorminyzat 833 146 ezer Ft 2017. 6vi
krilts6gvet6s6nek kiad5si 6s bevdtel i foosszeg6n beliil :

Mtikr,d6si kiad6sokat 315 072 ezer Ft-ban
- szem6lyi jellegti kiad5sokat 27 860 ezer Ft-ban
- munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat 5 776 ezer Ft-ban
- dologi 6s egy6b foly6 jellegii kiad6sokat 54 759 ezer Ft-ban
- egy6b elvon6sok 6s bef,rzet6sek I 231 ezer Ft-ban
- tirmogatits6rtdkti mtik. kiad . iilamhilzt. beliil 98 740 ezer Ft-ban
- miikrid6si c. kolcson illlamhirzt. kiviil 0 ezer Ft-ban

- egy6b t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6t6sok) 5 780 ezer Ft-ban

- pdrueszkoziltadhs iilanhhztant6son kivi.ilre 16 221 ezer Ft-ban

Felhalmoz6si kiad6sokat 376 979 ezer Ft-ban
- beruhilzirsi kiad6sokat 317 457 ezer Ft-ban
- fehijit6si kiad6sokat 5 6 648 ezer Ft-ban
- felhalmozhsitirmogat6sok 2 874 ezer Ft-ban

Finanszirozhsil<radhsokat 141 095 ezer Ft-ban
- illlamhintart6son b. megel6legezes visszafizet6se 12 952 ezer Ft-ban
- kozponti, ir6nyit6szewit6mogat5s 53 203 ezer Ft-ban
- belfcildi 6rt6kpapirok kiad6sai 74 940 ezer Ft-ban



A tartaldkot (6. sz6mi mell6klet) 104 705 ezer Ft-ban

Miikrtddsi bev6teleket 327 126 ezer Ft-ban
- 6llami t6mogatist 156 958 ezer Ft-ban
- egydb mrikriddsi cdhi t6mogat6s d'llamhhzt.belnl 27 945 ezer Ft-ban
- intdzmdnyi mrikriddsi bev6telt 13 109 ezer Ft-ban
- mrikdddsi c6hi 6tvett p6nzeszkrizt 2 605 ezer Ft-ban
- ktizhatalmi bev6teleket 126 509 ezerFt-ban

Felhalmoz6si bevdteleket 369 288 ezer Ft-ban
- felhalmoz6si c6hi t6mogat6sokat 334 162 ezer Ft-ban
- felhalmoz6si bevdteleket 34937 ezer Ft-ban
- felhalmoz6si c6hi 6tvett pdnzeszkrizriket 189 ezer Ft-ban

Finanszirozdsi bevdteleket: 136 732 ezer Ft-ban
- belfctldi 6rtdkpapirok beveteleit 21 941 ezer Ft-ban
- el6zo dvi maradv6ny ig6nybevdtelt 106 611 ezer Ft-ban
- illlanhhztarthson beliili megekilegez. 8 180 ezer Ft-ban

Sllapitja meg.

5.) Az rinkorm6nyzat felhalmoz6si kiad6sait rdszletesen az 5. mell6klet mutatja.

6.) Az rinkorm6nyzat tartal5kait a 6. mell6klet tartalmazza.

7.) Az <inkorm6nyzat ktiltsdgvetdsi m6rleg6t kozgazdashgi tagol6sban a 7lA. 6s
7/B. mell6klet t artalmazza.

8.) Az rinkormrinyzat letszilmadatait a 8. mell6klet tartalmazza.

9.) A krilts6gvet6s vdgrehajtiisiinak szabillyait Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzatiinak
kdlts6gvet6si rendelete tartalmzza.

Felekis: Lukiits Giibor PB elndk
Hatdridti: azonnal

I-.,uk6ts G6bor PB elniik: Az els6 napirendi pont b) pontja Lit6ri Kdzris 6nkorm6nyzati Hivatal
el6irArryzatinak III. szrimri m6dosit6sa. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Bencze Eva ieqvz6: A k<iz6s hivatalt 6rint6en csak kriltsegvetdsi fdcsoportok k6ai
atcsoportositAsokat kellett v6grehajtanunk. Egyr6szr<il a munkilltat6t terhel6 j:irul6kterhek 6v
v6gi teljesit6se 170 ezer Ft{al meghaladta az 6v elej6n tervezett dsszeget, amit a szem6lyi
juttat6sok 6tstrukturiil6sdval oldanrlnk meg. Valamint volt 3 ezer Ft finansziroz6si kiil6nbs6g az
dnkormanyzat 6s a k<izds hivatal kdzritt. Fontosnak tartom megjegy ezni, hogy az 6v v6gi
zarhssal, s a besz6mol6 <issze6llit6srira val6 felk6sziildssel mind a hivatal, mind az
tinkormrinyzat j6l 61. A beszrimol6 lead6si hatrirideje m6rcius 20. A 2018-as eloni k<ilts6gvet6st



mSrcius 14-ig kell leadni a Magyar Allamkincstdr fel6. Jelenleg az illlami normativ6k
elsz6mol6sit v1gzik a bels6 ellenorok 6s a p6nziigy munkatilrsai. Amennyiben befizet6si
kotelezetts6gunk vagy plusz t6mogat6si kovetel6siink van azt mirrcius v6g6n a besz6mol6
lead6sa ut6n rendezzik a kincst5rral.

Hatdrozati iavaslat
A Penzilgyi, Gazdasdgi es Telepillesfejlesztesi Bizottsdg elfogaddsra javasolja Litdr Kdzsig
Onkormdnyzata KdpviselS-testillete rdszdre, Lit,lri Kdzos Onkormdnyzati Hivatal 2017. 6vi
kdltsegvetds6nek III. szdmu m6dositdsdt az aldbbiak szerint:

A kdltsegvet,is bev,ltelei ,!s kiaddsai

l.) A kepviseltitestillet a Literi Kdzds Onkormdnyzati Hivqtal 2017. evi ldltsegvetes,lt 58
739 ezer Ft bevdteli ds kiaddsi/Uasszegre mddosftja.

2.) A bevdteli fi1sszeg megoszldsdt az l. szdmil melldklet tartalmazza.

j.) A kiaddsi ffiAsszeg el1irdnyzatonkdnti bemutatdsdt a 2. szdmil mell,iklet tartalmazza.
Afelhalmozdsi kiaddsokat a 3. mellLklet tartalmazza.

4.) A kdltsdgvetdsi merleget kdzgazdasagi tagoldsban a 4/A. es 4/8. mellLklet tartalmazza.

5.) A Hivatal letszdmadatait az 5. mellLklet mutatja be.

6.) A kepviselS+estiilet a Litdri Krizds Onkormdnyzati Hivatal 58 739 ezer Ft ,!vi

kal*dgvetdsdnek kiaddsi ds bevdteli friosszegdn belal:

Mffkoddsi kiaddsokat 57 791 ezer Ft-ban
- szemdlyi jelleg{i kiaddsokat 40 841 ezer Ft-ban
- munkaadLkat terheld jdruldkokat 9 652 ezer Ft-ban
- dologi kiaddsokat 7 298 ezer Ft-ban

Felhalmozdsi kiaddsokat 948 ezer Ft-ban
- beruhdzdsi kiaddsokat 948 ezer Frban
-feluj{tdsi kiaddsokat 0 ezer Frban

Miikriddsi bevdteleket 128 ezer Ft-ban
Finanszlrozdsi bev,lteleket 58 6l I ezer Ft-ban

- k,zponti irdny{toszervi tdmogatdst 53 204 ezer Ft-ban

- pdnzmaradvdny felhaszndldst 5 407 ezer Ft-ban

dllap{tja meg.

koltsegvetdsi l,ltszdmkeretdt 2017. 01.01. I I fdben
dllapitia meg.

7.) A kbltsegvetis vegrehajtdsdnak szabdlyait Lit,ir ,is Kirdlyszentistvdn Onkormanyzatok

kdltsegvetesi rendelete tartalmazza.

Felel6s: Lukits Gdbor PB elnok
Hatarido: azot:.r,;ral



Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogadta ahatirozati
javaslatot.

6/201E.(I.31.) PB hat6rozat
A P6nziigyi, GazdashgS 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogadilsra javasolja Lit6r K<izs6g
Onkormanyzata Kepvisel6-testtilete r6sz6re, Lit6ri Kozris Onkormanyzati Hivatal 2017. €vi
kdlts6gvet6s6nek III. sz6mir m6dosit6s6t az alill:biak szerint:

A kolts6gvet6s bev6telei 6s kiadiisai

1 .) A k6pvisel6-testiilet a Lit6ri Krizos Onkormin yzati Hivatal 2Ol7 .6vi krilts6gvet6s6t
58 739 ezer Ft bev6teli 6s kiad6si f6<isszegre m6dositja.

2.) A bevdteli f66sszeg megoszl6s6t az l. szitmu melldklet tartalmazza.

3.) A kiad6si fo<isszeg eloirilnyzatonk6nti bemutatiisiit a2. szitmu mell6klet tartalmazza.
A felhalmoz6si kiad6sokat a 3. mell6klettartalmazza.

4.) A k<ilts6gvet6si m6rleget kozgazdasiryi tagol6sban a 4lA. 6s 4lB. mell6klet
tartalmazza.

5.) A Hivatall5tszimadatait az 5. melldklet mutatja be.

6.) A k6pvisel6-testiilet
krilts6gvet6sdnek kiad6si

Mrikod6si kiad6sokat

a Lit6i Krizos dnkormanyzati Hivatal 58 739 ezer Ft 6vi
ds bev6teli fodsszegen beliil:

- szem6lyi jellegti kiad6sokat
- munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat
- dologi kiad6sokat

Felhalmozrisi kiad6sokat
- beruh6z6si kiad6sokat
- fehijit6si kiadrisokat

Mtik<rd6si bev6teleket
Finansziroz6si bev6teleket

- krizponti ir6nyit6szervi t6mogatiist
- p el:.zmar adv6ny felhaszn6l 6st

6llapitja meg.

kolts6gvet6si l6tsz6mkeret6t 2017 .01 .01.
6llapitja meg.

57 791ezer Ft-ban
40 841 ezer Ft-ban

9 652 ezer Ft-ban
7 298 ezerFt-ban

948 ezer Ft-ban
948 ezer Ft-ban

0 ezer Ft-ban

128 ezer Ft-ban
58 611 ezerFt-ban
53 204 ezer Ft-ban

5 407 ezer Ft-ban

11 foben

7.) A kolts6gvet6s v6grehajt6s6nak szabiiyait Lit6r 6s Kiriilyszentistv6n dnkormrinyzatok
k<ilts 6gvet6si rendel ete tartalmazza.

Felel6s: Lukiits G6bor PB elncik
Hatarid6: azonnal



2. Napirendi pont: Lit6r Kiizs6g dnkorminyzat20l8.6vi kiilts6gvet6s I. fordul6
El6ad6: Szedk[k Attila polgfrmester
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB etniik: Az m6sodik napirendi pont Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat 2018. 6vi
k<ilts6gvet6s L fordul6. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlfk Attila polgirmester: Szeretn6m, ha feladatfinanszirozis szempontj6b6l kit6rn6nk
arra, hogyhogy 6llunk azintlzmenyeinkkel, konkr6tan az6vodilnkra gondolok. Korribban amig
az intdzmeny nem feladatell6t6si finanszirozott volt, az onkormanyzat 40 6s 50 szhladk koriili
arhnybantitmogattaa mtikciddst, mig a 201S-as 6vben ugy tervezziik, hogy a 71 milli6 forintos
6vodai feladatfinaszirozlshoz 15 ezer forintot tesztink hozzit. A konyha mtik<id6s6hez 5 milli6
forintot kell hozzfltenni egy 44 milli6 forintos mtikod6shez. A b<ilcsodehez, ahol 12 milli6
forintos bev6teli 6s kiad6si fdcisszeggel terveziink 2 milli6 forinttal kell kieg6szitenink az

6llami normativ6t. Lhtni kell, hogy 2017. 6vben a bolcsod6n6l j6val alacsonyabb 6llami
tiimogatrlst kaptunk, 6s az idei 6vt6l kezdt6k el kompenzdlni a bcilcs6dei feladatok
frnansziroz6s6t. Osszes6g6ben 7 milli6 forinttal kell az 6voda 6s b<ilcsodei intlzmenyunk
mrikcid6s6t egyensrilyb a hozni.
Lukits Gibor PB elniik: Amennyiben ezt a 7 milli6 forintot sokalja a bizottsSg meg lehet
vizsg6lni, hogy Cafetdira elemek val6ban sztiks6gesek a feladatok ell6t6srlhoz. Miisrdszr6l,
viszont tudjuk j6l, hogy az 6voditban f6k6nt a frzikai, kisegit6 dolgoz6k megtart6s6t,
elismer6s6t biztosit6 lehet6s6gek szrikosek.
Szedlik Attila polgirmester: Az 6voda 6s bcilcs6de 2018. 6vi kdlts6gvet6s6t az 6vodai
t6rsul6s egyhangrian elfogadta, ettol fliggetlentil, ha b6rkinek vdlem6nye, javaslata van ezzel

kapcsolatban nyugodta fejtse ki 6s besz6ljUk et m6g lehet6s6g van viito4atni a t6rsul6s 6s az

6voda bolcs6de kdlts6gvet6s6n.
Amennyiben nincs akkor szeretn6m, ha az rinkorm6nyzat k<ilts6gvet6s6vel folytatn6nk. Ha
megnezzik az rjsszesitett litdri m6rleget lSthatjuk, hogy jelent6s 78 milli6s maradv6nnyal
sikeriilt zirmi a 2017 -es 6vet. Ebb6l felhalmozdsra 7 ,8 milli6 forintot szeretn6nk felhaszn6lni,
ami az ASP rendszerbevezet6s6nek zir6kiaddsai, valamint a foz6konyha kapacit6sb6vit6se,
ittalakitishnak rinr6sze. Ha megn6zzik a m6rleg kiad6si oldal6t, egyr6szt letunk egy 706 826
ezer Ft-os osszeget, amib6l, ha levonjuk a 78 000 ezer forintos tartal6kunkat, valamint a 75 000

ezer forintos 6llamkotv6nytinket, durvfn 150 000 ezer forintot, valamint a beruhfn6saink
300 000 ezer forintj6t 6s a Szennyviztulajdonkozoss6g 20 000 ezer forintj6t, akkor l6thatjuk,
hogy hozzi:etoleg 250 000 ezer Ft mrikcid6si kdltsdggel sz6moltunk. Ha egy 250 000 ezer Ft
mtikcid6si kolts6ghez trlrsul egy 160 000 ezer Ft-os 6llami normativa 6s egy 90 000 ezer forintos
mrikod6si bev6tel. Ebb6l liltszik, hogy mrikcid6siink stabilit6son alapszik. De ennek ellen6re

keresni kell a lehet6s6geket, hogy a mrik<id6si bev6teleink tart6san meghaladjak mtikod6si

kiad6sokat. Beruhinhsainkn6l 6rdemes kiemelni, hogy az tartal6k terh6re megval6sul6 6vodai

csoportszoba kialakit6s csak akkor fog megval6sulni, ha elnyerjiik a bdlcsodei p6ly6zatot. Amit
m6g fontos megemliteni, hogy Reform6tus AltalSnos Iskola kast6ly6piilet fehijit6s6ra I 500

ezer Ft-ot kolten6nk. A k<jzmtivelod6si meg6llapod6s szerint az tinkorm6nyzat a felirjit6sok6rt

felelos, a karbantartrlsok6rt viszont az iskola. Ezlrt akor6bban elfogadott k6relmi.ik pontosit6sra

fog keri.ilni.
Szeretn6m, ha megvitatn6nk a napokban megkapott Mtivel6d6si haz 2018. 6vre tewezett

kolts6gvet6s6t, amely m6g nem szerepel a most thrgyalt kolts6gvet6sben. A kiosztott

tervezetb6l l6thatj6tok, hogy jelentos felhalmoz6si tetelekettartalmaz a kolts6gvet6siik.

Bencze Eva iewz6: Azt gondolom a mrivelod6si hhznill fontos t6tel a klubterem parketta

frtrfult6""i h"rgt*hnikai 6s az informatikai eszkozok jelenleg is biztositj itk az 61tal6nos

mrikod6st, b6r tudjuk, hogy ezek a leggyorsabban elavul6 felhalmoz6si eszkozcik.



Lukfts Gfbor PB elniik: Azt javaslom, hogy a hangosit6shoz - mely az 6llami rendezv6nyek,
tinnepek rendez6se sor6n fontos szerepet kup - hatirozzurkmeg egy keretet. Az ut6bbi 6vekben
rendszeresen nyrijtunk be drdekelts6gnovelo piiyiaatot, azt gondolom ennek rinr6sz6t
ki.ikinitsiik el c6ltartal6kk6nt. Ugy gondolom ki.ilonitstink el 500 ezer forintot.
Bencze Eva iewz6: Nem tervezttik be a k<ilts6gvet6sbe, mert m6g nem 6llnak rendelkez6sre
pontos sziimok, de rendszeres probl6mak6nt jelenik meg M 6voda k<irny6k6n, hogy a kis
utc6kban a reggeli 6s a d6lutani 6rakban a megnrivekvo forgalom neh6zs6get okoz, mind a

dolgoz6knak, mind a sziil6knek. Szeretn6nk el6rni, hogy a dolgoz6k r6sz6re megnyissuk 6s

parkol6sra alkalmass6 tegyiik az 6voda udvar6t, ezzel is csdkkentve a forgalmi terheket.
Amennyiben trirt6nik elorel6p6s eziigyben, halad6ktalanul tij6koztatni fogjuk a bizottsigi
tagokat.

Hatdrozati iavaslat
A Penziigyi, Gazdasdgi ds Telepiilesfejleszt,lsi Bizottsdg, Liter Kdzs,lg Onkormdnyzata 2018.
dvi kbltsdgvetdsdnek terveziset megalapozottnak tartja, elftgaddsra javasolja Litdr Kdzsdg
Onkormdnyzata Kdpvisel1-testi)lete riszdre. Liter Kiizs,lg Onkormdnyzata 2018. evi
kd I t s,i gv et,is,lnek /6 A s s z e ge 7 0 6 8 2 6 ez e r F t.

Felel6s: Lukdts Gdbor PB elnok
Hatdridf: azonnal

P5nnigyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsig 4 igen szavazattal elfogadta ahatitrozati
javaslatot.

7/2018.O.31.) PB hatirozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g, Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzata20lS.
6vi k<ilts6gvet6s6nek tervez6s6t megalapozottnak tartja, elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
Onkormrlnyzata Kdpvisel6-testi.ilete r6szere. Lit6r Kozs6g Onkormiinyzata 2018. 6vi
kcilts6gvet6s6nek f6risszege 706 826 ezer Ft.

Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<ik
Hatrirido: azonnal

Mivel eln<jke 19:1 5-kor berekeszti a bizotts6gi til6st.
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Heffler Griborn6

bizotts6gi tagPB elnok



JELENLETI IV

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat 2018. januir 3l-6n tartott
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsrig nyilt iil6s6n megielentekr6l

Jelen vannak:

Lukits G6bor Akos pii. eln6k

B6di Jdnos pii. tag

Heffler G6bom6 pi. tag

Varga Mihily pii. tag

Balogh L6szl6 pii. kiiltag

Zavada Csaba pii. kiiltag

Meshivottak:

Szedli,k Attila polgifu'mester

Kondics Istvrin alpolgrlrmester

Auerbach Janos kdpvisel6
_:
bencze Eva leqyzo

Feitscher Tamis p6nztigyi vezet<i

Tov6bbr{:

MAP*ti iui ' fvr'ota
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