
Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata
P6nziigyi Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsr{g
Elniik6t6l

MEGHiVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 2018. mrircius 28-rin
(szerda) 19.00 rirakor nyilvrinos bizottsagi iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s helye: Lit6r Ktizs6ghriza tandcsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

1.)Lit6r Kiizs69 Onkorm6nyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s V. sz. m16dositrisa

E l6add : Sze dl dk At til a po I gdrme s te r

2.) Lit6r Kiizs69 Onkorm6nyzat 2018. 6vi Kiizbeszerz6si terv
El6ad6 : Sze dl dk Att i la polgdr me s te r

3.) Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se
El6ad6 : Sze dl dk Att ila polgdr me s t e r

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizotts{gi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, rigy tivolmarad6sukat elSzetesen jelezzdk a Lit6ri Kiiziis dnkormdnyzati Hivatal
Titkirs{gin. Telefon: 06 88 598-016
A meghiv6 6s a nyilvinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtal6lhatrik a www.liter.hu
portrilon!

Lit6r. 201 8. m6rcius 22.

Lukits Gibor s.k
Pinztigyi Gazdasdgi ds Te I e pii I i sfej I e s zt i s i

Bizottsdg Elndke



JELENl,prr iv
Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat 2018. m6jus 28-6n tartott

P6nziigyi GazdasSgi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsig iil6s6n megielentekr6l

i

Jelent vannak:

Luk6ts G6bor Akos

B6di J6nos

Heffler G6bornd

Varga Mih6ly

Balogh Lilszlo

Zavada Csaba

Meshivottak:

Szedl6k Attila polg6rmester

Kondic s Istv6n alpol grlrmester

Auerbach Jilnos k6pviselo

Bencze Eva jegyzo

Kov6cs Zsuzsa ig.foea

TovfbbS:

./2.{-.+-

pii. elncik

pti. tag

pfi tag

pi.i. tag

pti. ktiltag

pti. ki.iltag
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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: 2018. m5rcius 28-in (szerda) 19:00 6rakor tartott Lit6r K<jzsdg Onkorminyzat
P lnzigy i, G azdasdgi 6 s Telepiild sfej le sztd si nyi lt b izotts6gi til6 s dn.

Jelen vannak:
Luk6ts G6bor, PB eln<ik
B6di J6nos, PB tag
Heffler G6bornd, PB tag
Zavada Csaba, PB tag

Meghivottak:
Szedl6k Attila, polg6rmester
Kondics.Istv6n, alpolg6rmester
Bencze Eva, jegyzo
Kov6c s Zsuzsa, igazgatisi f6e lo ad6

Lukrits Gibor a P6nziieyi. Gazdas{ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsfs elniike (a

tovibbiakban: PB elniik)
Megnyitom az iil6st, koszcintrim a bizottsiig tagiait. Megrillapitom, hogy a 6 fti bizotts6gi tagok
kriziil jelen van 4 fo, az til6s hat6rozatk6pes. Van-e hozzitszolits, kieg6szitds a napirendi
pontokat illetoen?

Szedlik Attila polef rmester
K6rem, hogy a R6k6czi Szdvetsdg t6mogatiisk6relme tirgyri napirendi pontot vegytik fel plusz
pontk6nt.

Lukdts Gibor PB elniik
Van-e hozzitsz6lits, kiegdszitds a m6dositoff napirendi pontokat illetoen?
Kiegdszit6s, hozzirszol6s nem volt, a m6dositott napirendi pontokat 4 igen szavazattal
elfogadt6k.

Napirend:

1.)Lit6r Kiizs6g Onkormin yzat 2017 . 6vi kiilts6gvet6s V. sz. mridositf sa

El6add : Szedldk Attila polgdrmester

2.) Lit6r Kiizs 6 g 6 n ko rmin y zat 2018. 6v i Kiizb es zerzilsi terv
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

3.) Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

4.) Rrflkticzi Sziivets69 timogatfs k6relme
ElSadd : Szedldk Attila polgdrmester



1.) Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzat20lT.6vi kiilts6gvet6s V. sz. mridositdsa
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester
(Az elSterjesztds a jegzdkonyv melldkletdt k€pezi.)

Lukrits Gribor PB elniik
Az els6 napirendi pont Litdr Kdzs6g 0nkorm6nyzat 2017 .6vi kolts6gvet6s V. sz. m6dosit6sa.
Van-e sz6beli kie96szitds?

Szedkik Attila polsdrmester
A2017.6vi kolts6gvetds m6dosit6sa bels6 iitcsoportosit6s miatt v6lt sziiksdgessd. A rendszeres
gyermekv6delmi kedvezmdnyben rdszesiilok - Erzsdbet utalvdny - m6dositott eloir6nyzathnak
2017.12. havi teljesit6shez valo igazitlsa drdekeben 754 ezer Ft eloirilnyzat emel6st kellett
konyvelni, igy a m6dositott bevdteli 6s kiadisi eloir6nyzat 839 075 ezer Ft-ra v6ltozik.

Lukdts Gfbor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzdszolits? Amennyiben nincs, kdrem kdzfeltart6ssal szavazzon, akr az

eloterjesztdssel ds a rendelet m6dosit6ssal egyet6rt.

A Penziigyi, Gazdasitgi ds Telepiildsfejlesztesi Brzottsitg 4 igen szavazattal egyetert az

eloterjesztdssel 6s a rendelet m6dosit6ssal.

15/2018.flII.28.) PB hatirozat
A Pdnziigyi bizottsdg elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtlet fele Litdr Kdzsdg
Onkorm6nyzat20lT. evi kciltsdgvetes V. sz. m6dosit6s6r6l sz6l6 hat6rozati javaslatot, valamint
az Onkorm6nyzat 2017. 6vi kciltsdgvetds6t meg6llapit6 312017. (III.6.) onkorm6nyzati
rendeletdnek m6dosit6s6t.

Felelos: Luk6ts G6bor PB elncik
Hat6rido: azonnal

2.) Lit6r Kiizs 6 g O n ko rm 6n y zat 2018. 6vi Kiizb es zerzfisi tew
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester
(Az eldterjesztds a jegtz1kanyv melldkletdt kdpezi)

Lukrits Gfbor PB elniik: A m6sodik napirendi pont Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat 2078. 6vi
Kozbeszerz6si terve. Van-e sz6beli kie g6szit6s?

Szedlik Attila polefrmester
Javaslom, hogy a forr6sok rendelkezdsre 6ll6sa esetdn m6dosftsuk akozbeszerzdsi tervet rigy,
hogy az elj6r6sok 2018. mrijus 2-tSlkezdldjenek.

Lukfts Gribor PB elniik
Van-e kdrd6s hozzirsz6lits, javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
kdrem, kezfeltartits s al szavazzon a po I g6rme ster j avas I atix al e gyet6rt.

Pdnzi.igyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 4 igen szavazattal egyetdrt.
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A Pdnzi.igyi, Gazdasilgi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javaso\a Liter Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete rdszdre, Litdr Kozsdg Onkorm5nyzat 2018. dvi
kdzbeszerz6si tervdt azzal, hogy ha a forr6sok rendelkezesre 6llnak, a kdzbeszerzdsi terv
m6dosit6sa sztiksdges, hogy az elj6r6sok 2018. m6jus 2. napjiwal keri.iljenek indit6sra.

Felelos: Luk6ts GSbor PB elnrik
Hat6rido: azonnal

3.) Templom utcai 6pit6si telkek 6rt6kesit6se
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester
(Az el6terjesztds a jegyzdkonyv melldkletdt kdpezi.)

Lukfts Gibor PB elniik A harmadik napirendi pont a Templom utcai telkek 6rt6kesitdse.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Szedldk Attila pols{rmester
A k6pviselo-testi.ilet 2017. 6vben an6l dontott, hogy a Liter, Templom utca 63315-6-7 hrsz-i
6pit6si telkeket drtdkesiteni kiv6nja a kozmtivek ki6pit6se ndlktil, 3 950 000,-Ft-os elad6si 6ron.
A pLlyinati felhiv6sra elosz6r 1 ptiyizat 6rkezett be, akivel szerzodest is k6t6tttink a

63316 hrsz-ri dpitdsi telek drtdkesit6se tdrgyitban, mivel minden feltetelnek megfelelt.
Az ismdtelten kiir6sra keri.ilo ds a fennmarad6 kdt dpitdsi telek drtdkesit6sdre vonatkoz6
piiyfnatr felhivisra az idei dvben miircius 2l-ig kdt piiydzat erkezett be, amelyek koziil egy
pilyinat apiiyin6k 6ltal a benyrijt6sra nyitva iilo idoszak alatt visszavon6sra keriilt.
A m6sik be6rkezett piiyinat megfelel a benyrijt6si felt6teleknek, azaz a piiyirzo Varga R6bert
6letkora nem haladja meg a 45. dletdvet, apiiyitzo rgazolt munkahellyel rendelkezik 6s v6,llalja,
hogy a v6s6rolt telken 4 dven beliil [j lak6ingatlant letesit. A piilydzo a felhiv6s szerinti
el6nyoknek is megfelel, azaz rilland6 lakhelye Lit6ren van bejegyezve, tov6bbd egy gyermeket
nevel. Apiiyitzo priorit6si sorrendkent az dpitdsi telkekre vonatkoz6an63317 fusz,633l5 hrsz.-
ot jelolte meg.

Lukrits Gdbor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirszolirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szayazhsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testiilet fele Varga R6bert reszere a Lrtdr 63317 helyrajzi
sz6mf, 632 mz tdrmdrt6kti ingatlan drtdkesitds6t brutt6 3 950 000 Ft osszegben.

Pdnzi.igyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 4 igen szavazattal, elfogad6sra javasolta
a kdpviselo-testtilet fele a 63317 hrsz-ri telek drt6kesitdsdt.

I 7/2018.flII.28.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasitgi ds Telepiilesfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Liter Kcizsdg
Onkorm6nyzataKepviselo-testiilete fele Varga R6bert reszere a Litdr 63317 helyrajzi szhmu,
632 m2 tdrmdrtekri ingatlan 6rtdkesitds6t brutt6 3 950 000 Ft iisszegdrt.

Felelos: Lukiits G6bor PB elndk
Hat6rido: azonnal



4.) Rik6czi Sziivets6g timogatis k6relme
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester
(Az elSterjesztds a jegyz6konyv melldkletdt kdpezi)

Lukits Gribor PB elniik
A negyedik napirendi pont a R6k6czi Szdvetsdg t6mogat6s kdrelme. Van-e sz6beli kiegdszitds.

Szedl{k Attila nolsf rmester
Rrik6czi Sz<ivets6g Elncike Dr. Halzl J6zsef lJr, az idei dvben is a hat6ron trili magyar
krizossdgek jcivojdnek megalapoz6sa segit6se tirgyihan, a magyar iskolav6laszt6st szolg6l6
Beiratkoz6si Program timogat6sa cdlj6b6l kdrte <inkorm6nyzatunk t6mogat6s6t. A program az

iskolakrjteles gyermekek 6s sztileik egydni megsz6litiis6val, drvek felsorakoztat6s6val 6s

kcizriss6gi programok szervezdsdvel segiti elo a magyarul beszdlo gyermekek magyar tannyelvti
iskol6ba trirt6n6 beirat6siit.

LukSts Gibor PB elniik
ffiitga20000Ftrisszegtitiimogat6sjavasolt.Van-em6sjavaslat?Mivel
nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki az a R6k6czi Szrivetsdgrfszdre a 20 000 Ft <isszegti

tdmogat6st elfogadja.

Pdnzigyi, Gazdas6gi ds Teleptil6sfejlesztdsi Bizottsdg 4 igen szavazattal, elfogaddsra javasolja
a 20 000 Ft cisszegri t6mogatiist.

A Pdnzijgyi, Gazdasirgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogadrlsra javasolj a, Litlr Kdzsdg
dnkormiinyzata Kepvisel6-testtilete fele a R6k6czi Sz<ivetsdg rlszre 20 000 Ft risszegri
trlmogatilst.

Lukits Gibor PB elniik
Mivel nincs tribb hozzirszolirs, a bizotts6gi tildst 19:20-kor lezirom.
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Heffler GAborn6

bizotts6gi tag


