
Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata
P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig
Elniik6t6l

MEGHIVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg 2018. irilius 11-6n
(szerda) 17.00 tirakor nyilvrinos bizottsrigi iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

tjl6s helve: Lit6r Kiizs6ghfza tan6csterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

1.)Lit6r Kiizs6g Onkorminyzatt 20lS. 6vi kiizbeszerz6si terv6nek m6dositdsa
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

2.) Aj{nlatt6teti felhivris ,,Uj bOlcsdde6piilet 6pit6se 6s megl6v6 rivoda 6piilet 6talakit6sa"
kiizbeszerz6si eljrirr{shoz
El 6 ad6 : Szedld k Att i la pol gdrme s re r

3.)Ajdntatt6teli felhivds ,,tij vOOOnOi tan6csad6 6piilet 6pit6se" kiizbeszerz6si etjeirdshoz
E16ad6: Szed16k Attila polgrirmester

4.) A Lit6r, 03413,034128 hrsz-ra (iparteriilet) vonatkozri teriiletr6sz ritadrisi k6relem
El6ad6; Bencze Eva jegtz6

5.) Helyi Epit6si Szabdlyzat m6dositisa
El5ad6 : Szedl dk A ttila po lgdrme s te r

6.) Lit6r,137-138 hrsz-ri ingatlan telekhatir rendez6se
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

7.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsdgi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, fgy tivolmaraddsukat el6zetesen jelezz6k a Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati Hivatal
Titkdrsigdn. Telefon: 06 88 598-016
A meghivti 6s a nyilv{nos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtal6lhat6k a www.liter.hu
portflon!

Litdr, 2018. jrilius 6.

Lukrits G6bor s.k.
Pdnziigyi Gazdasdgi ds Te I e piild s.fe.ile szti s i

Bizottsrig El nit ke



-)c

Jegyzdkiinyv

K6sziilt: 2018. jrilius ll-en (szerd6n) 17:00 6rakor tartott Litdr Kdzsdg Onkorminyzat
Penziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptilesfej leszt6si nyilt bizotts6gi tiles6n.

Jelen vannak:
Luk6ts G6bor, PB elnok
B6di J6nos PB tag
Heffler G6born6, PB tag
Balogh Ldszlo PB tag
Zavada Csaba. PB tag

Meghivottak:
Szedl6k Attila, polg6rmester
Kondics.Istv6n alpol g6rmester
Bencze Eva, jegyzo
Auerbach J6nos kepvisel6
Nemethynd Brand Jril ia penztgyi c soport v ezeto

Lukrits Gfbor a P6nziiwi. Gazdasfgi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6e elntike (a
tov6bbiakban: PB elniik)
Megnyitom az tilest, kdszcintom a bizotts6g tagiait. Meg6llapitom, hogy a 6 fo bizottsdgi tagok
k6ziil 5 fo jelen van. az i.ilds hatarozatkepes. Van-e hozzdszoltts, kiegeszitds a napirendi
pontokat illetoen?

Szedkik Attila poledrmester

A meghiv6ban szereplo 2.) Ajinlatteteli felhiv6s ,,Uj bcilcsodeepiilet epitese es meglevo 6voda
dptilet 6talakitesa" kdzbeszerz6si elj6r6shoz es 3.) Aj6nlatt6teli felhiv6s ,,Uj v6donoi tan6csad6

dptilet 6pit6se" kdzbeszerz6si elj6rdshoz" tdrgyir napirendi pontokat, zdrt lil6sen k6rnek
megtSrgyalni.

Az Mcitv 46. $ (2) bekezdes c.) pontja alapj6n z6rt tilest rendelhet el a vagyon6val val6
rendelkez6s eset6n, tov6bb6 az ttltala kiirt palyinat feltdteleink meghatdroz6sakor , a piiydzat
t6rgyal6sakor, ha a nyilvinos t6rgyaliis az dnkormtnyzat vagy m6s drintett iizleti 6rdek6t
s6rten6.Az iizleti drdek vizsgiiata kapcs6n az :i.zleti titok fogalm6b6l kell kiindulni, melyet a
2013. dvi V. tcirveny A Polgdri Tdrvenykonyv 2:47 $-a hat6rozzameg.

(l) Uzleti titok a gazdasdgi tevdkenysdghez kapcsol1drj minden nem kazismert vagy az erintett
gazdasdgi tevdkenysdget v€gzci szem,llyek szdmdra nem konnyen hozzaferhetd olyan tdny,
tdjdkoztatds, eg1,,db adat ds az azokb6l h!szillt dsszedllltds, amelynek illetdktelenek dltal tdrtdnri
megszerzdse, hasznosltdsa, mdsokkal val6 kAzl,lse vagy nyilvdnossdgra hozatala a jogosult
jogos pinzilg,ti, gazdasdgi vaEg,, piaci drdekdt sdrtend vagy veszdlyeztetnd, felt,lve, hogt a titok
megdrzdsdvel kapcsolatban a vele jogszeriien rendelkezri jogosulmr.felr1hatdsdg nem terheli.

Zt^{



Lukr{ts Gdbor PB elniik

Kdrem kezfeltart6s sal szavazzon, aki a ztrt iildsre tett javaslattal egyet6rt.

Penziigyi, Gazdasrigi 6s Teleptilesfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal egyet6rt.

A Pdnztigyi, Gazdas6gi es Telepiilesfejlesztesi Bizotts6g elfogad6sra javasolja

Lit6r Kozseg 0nkorm6nyzataKepviselo-testtilete reszere..Aj6nlatteteli felhiv6s tii

bolcsode 6pit6se, megldvo 6voda 6piilet 6talakitdsa es [j vedonoi tanacsado eptilet

6pit6se t6rgyir kozbeszerz6si elj6r6shoz" titrgyukdzbeszerzesi elj6r6st leziro

dont6s t6rgyri napirendi pontot, az Mdtv 46. $ (2) bekezdes c.) ponda alapjan zttrt

i.il6sen titrgyalja.

Felelos: Luk6ts G6bor PB elndk

Hat6rido: azonnal

Kieg6szit6s,hozztszol6s nem volt, a m6dositott napirendi pontokat 5 igen

szav azattal e I fo g adt 6k.

1.)Lit6r Kiizs6g 6nkormfnyzata 2018. 6vi kiizbeszerzilsi terv6nek m6dositisa
El5ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

2.) A Lit6r,03413, 034/28 hrsz-ra (iparteriilet) vonatkoz6 teriiletr6sz ftadrisi k6relem
El5ad6 ; Bencze Eva j eg,,zc|

3.) Helyi Epft6si Szabiiyzat m6dositrisa
Szedldk Attila polgiirmes ter

4.) Lit6r, 137-138 hrsz-ti ingatlan telekhatdr rendez6se

5.) Vegyes tigyek
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NAPIREND TARGYALASA

1.) Lit6r Kiizs6g Onkormfnyzata 2018. 6vi kiizbeszerzilsi terv6nek mridositfsa
Elciad6 : Szedldk Attila polgdrmester

(Az eltiterjesztds a jegyzdkAnyv melldkletdt kdpezi.)

Lukits G6bor PB elntik
Az elso napirendi pont a 2018. evi Kozbeszerzesi terv m6dosit6sa.

Van-e szobeli kiegeszites?

Szedklk Attila rrolgf rmester
i ZO1S. 6vi k1zbeszerzesi tervet a m6rcius 28-i iilesen fogadtuk el. mely larlalmazla az uj

bolcsode, valamint a vedonoi tan6csad6 dpiteset. A modosit6s erintette az eszkdzbeszerzdsn6l

a becsiilt 6rtdk 15 millio forint alatti, valamint az eljiris meginditas6nak napj6t ezert a

Kozbeszerz6si Tervbol kikeri.ilt, 6s az Onkormdnyzati Beszerz6si Szabiiyzatnak megfeleloen

keriilnek beszerz6sre.

Lukfts Gfbor PB elntik
A Penziigyi, Gazdas6gi es Telepiilesfejlesztesi Bizotts6g 5 igen szavazaltal egyeteft.

tirozat
A Pdnzi.igyi, Gazdas6gi es Teleptilesfejlesztesi Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogaddsra

javasolja Litdr Kdzs6g Onkormdnyzata Kepviselo-testi.ilet fele a 2018. evi m6dositott

Kozbeszerzesi tervet.

Felel6s: Luk6ts G6bor PB elndk
Hat6rido: azonnal

2.) A Lit6r,03413,034128 hrsz-ra (iparteriilet) vonatkozri teriiletr6sz 6tadfsi k6relem
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester
(irdsos elriterj esztds a jeg,,zrikonyv mellikletdt kdpezi.)

Lukits G6bor PB elniik:
A m6sodik napirendi pont a 03413 ^ 034128 teri.iletr6sz 6tad6si k6relme.
Van-e sz6beli kiegeszites?
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Szedl6k Attila polsdrmester
A folyamatosan fejlodo Szemes Tomestechnika Kft. telekrendezdsi kerelemmel fordult az

onkorm6nyzathoz. Akozigazgatiisi hat6rral megosztott sajat tulajdonir telken az uj beruht.zdsok
eng ed6l ye ztet6 s6t me gnehe zi ri ezert keri az 6 nkorm6ny zatot az iltadisr a.

Az fitadilsi k6relemre javaslom, hogy a hivatal vizsgiija meg, hogy ez ahatirm6dosit6s milyen
felt6telekkel val6sulhat meg, es kertiljcin irjra a kdpviselo-testiilet fele.

Lukfts Grlbor PB elniik
Van-e k6rdds hozzitszolirs. javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
kdrem, kezfeltart6s sal szav azzon.

Pdnztigyi, Gazdas6gi es Teleptilesfejlesztesi Bizotts6g 5 igen szavazattal egyetdrt.

A Pdnziigyi. Gazdasitgi ds Teleptilesfejlesztesi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Ktizseg
Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete fele, hogy a vizsgaljuk meg, hogy a Liter 03413, es 034128

hrsz-ri tertiletrdsz hat6rm6dosit6sa milyen feltetelekkel val6sulhat meg.

Felelos: Lukdts G6bor PB elnrik
Hat6rido: azonnal

3.) Helyi Epit6si Szabilyzat mridositrisa
El5ad6 : Szedldk Attila pol garme ster

Lukrlts Gribor PB elntik
A harmadik napirendi pont a Helyi Epitdsi Szabiiyzatmodosit6sa.
Van-e sz6beli kiegeszites?

Szedl6k Attila polefrmester
Lit6rKdzs6g Onkorm6nyzataHelyi Epitesi Szabiiyzatr6l sz6l6 1012014(X.02.) Onkorm6nyzati
rendelet6vel kapcsolatosan a Veszprem Megyei Korm6nyhivatal torv6nyessegi felhiv6ssal dlt.
A Helyi Epitdsi Szabtiyzatr6l sz616 rendelet kdvetkezo rendelkez6sei jogszab6lys6rtok:

- Az Or-ben de nem annak mell6kleteikenttibllzatok szerkezeti elhelyezese nem felel
meg a jogszab6lyszerkesztdsrol sz6lo 6112009. (XII.l4.) IRM rendelet 127.$ (1) (2) 6s
(4) bekezdeseben fo glaltaknak.

- Az Or 7.$ - 6ban talalhat6 helyi epfteszeti vddettsegrol sz6l6 szab6lyokr6l az epitett
kdrnyezet alakit6sarol es vedelmerol sz6lci 1997. evi LXXVIII torvdny 57.$-a alapj1n a
telepi.ileskepi rendeletben kell rendelkezni,

- Az Or. 50. $ (6) bekezdese ..kerlepiteszeti terv" kdsziteserol. csatol6s6r6l rendelkezik.
Ennek eloir6s6ra magasabb szintti jogszab6ly nem ad lehetosdget. a hat6s6g tiral az



engeddlyezdsi elj6r6s sor6n igenyelheto terveket az epitesigyi 6s 6pitdsfeltigyeleti
hat6s6gi elj6r6sokrol es ellenorzesekrol. valamint az 6pitestigyi hat6s6gi szolg6ltat6sr6l
szol6 31212012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melleklete sorolia fel.

Ndmeth Ferenc telepiil6srendezesi vezerb tervezo aUB,SZ m6dosit6s6t 150 000 Ft osszegben
v6llalja, amely minden j6rul6kos k6lts6get tartalmaz.

Lukfts G{bor PB elniik
Van-e kdrdes, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szayazasra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpvisel6-testiilet fele N6meth Ferenc ajdnlatifi a U{SZ m6dosit6s6ra
150000Ft osszegben. A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen
szav azattal elfo gadj a.

${i2018.:(Vil.i t.t pn naterozat
A Penztigyi. Gazdasdgi ds Telepi.ilesfejlesztesi Bizottsag elfogaddsra .iavasolja Litdr Kdzsdg
0nkorm6nyzata Kepviselo-testiilete fele Nemeth Ferenc ilrajinlatdt 150 000Ft osszegben a
tartaldk terhere. amely minden j6rulekos kdltseget tartalmaz.
Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hatiirido: azonnal

3.) Lit6r, 137-138 hrsz-ri ingatlan telekhatfr rendez6se
Elriadd : Szedldk Attila polgdrmester

Luk6ts G{bor PB elniik:
A harmadik napirendi pont a 1 3 7- I 3 8 hrsz-ri ingatlan telekhat6r rendezdse.
Van-e szobeli kiegdszites?

SzedLik Attila polsd rm ester
A tavalyi evben a Liter Tdhdtdm utca 137. 138, 139 helyrajzi szitmu ingatlanok telekhatiir
rendezesendl arr6l hat6roztunk, hogy a 137 hrsz-ri ingatlan tuiajdonosa a telek rendezesdhez -

7z Ond utca felol rij kapubej6ro. /i.eresz es kerites epftesere - ZO|S. auguszrus 31. napjaig kap
haladdkot. Fent nevezett ingatlan tulajdonosa kdrelemmel fordult Hivatalunkhor,'*.I-yb.n
jelezte, hogy ezen munk6latokat anyagi kdrtilmenyei miatt nem 6ll m6djriban elvegezni. A
kapukat m6r megv6s6rolta, de m6sra egyelore nincs tov6bbi lehetos6 ge, eLert azt k6rte, hogy
vizsg6ljuk meg, esetlegesen milyen m6don tudn6nk segiteni fenti munkalatok elvdgzds6ben.
Javaslom 2019. m6rcius 3 1-ig adjunk halad6kot a tobbi munk6latok befejez6s6ig.

Lukrits Gribor PB elniik
Van-e kerdds. hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezert feltes zem szavaztrsra. ki az, aki
elfogadrisra javasolja a kepviselo-testtilet feld 201 9. miircius 3 I -ig haladekot adjunk az ingatlan
tulajdonos6nak. A Penztigyi. Gazdas6gi es TeleprilesfejlesztdsiBizorts6g s igen szavazattal
elfogadja.
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A Penztigyi, Gazdashgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
Onkormiinyzata Kepvisel6-testi.ilete fele a 137 hrsz-ir ingatlan tulajdonos6nak a 2018.
augusztus 3 1 -i hatrlrido m6dositiisifi 2019 . m6rcius 3 1 -re.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<)k
Hat6rid6: azonnal

5.) Vegyes iigyek

Lukits Gibor PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek egy6b hozzdsz6litsa a vegyes tigyekhez, ha nincs
hozzisz6l6s, a bizotts6gi iil6st l8:00-kor lezirom.

bizotts6gi tag
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JELENTpTI iv
Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat 2018. jrilius l1-6n tartott

P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepii16sfejleszt6si bizotts:ig nyilt iil6s6n megielentekr6l

Jelent vannak:

Lukdts G6bor Akos

B6di J6nos

Heffler G6bornd

Yarga Mihdly

Balogh Ldszlo

Zavada Csaba

pii. eln<ik

pti. tag

pti tag

pii. tag

pti. ktiltag

pti. kiiltag

ra-6) )F
{q^\12;

Meshivottak:

Szedl6k Attila polg6rmester

Kondics Istv6n alpolg6rmester

Auerbach J6nos kdpviselo

Bencze Evajegyzo

N6methynd Brand Jirlia pti csoport vezeto

Tovribb6:

a--/ q/
$sl**fr.

...J.!....6.r.r.'/

t/c--_ ...4..-,--.


