
Lit6r Kiizs69 Onkorm:inyzata
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts:ig
Elntik6t6l

MEGHIVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig 2018. irinius 28-6n
(csttiirtiik) 7:30 6rakor nyilviinos bizottsiigi iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

ill6s helye: Lit6r Kiizs6gh6za tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

l,) P f.ly inat benyrij t6sa az iinkormdnyzati 6tkeztet6si fej leszt6sek trimogatisdra
El6ad6 : Szedldk Attila poIgdrmester

2.) Lit6r Kiizs6g Onkorm inyzata 2018. 6vi kiizbeszerz6si terv6nek aktualizilisa
El6ad6 : Sze dldk Atti la pol gdrme s te r

3.) Ajdnlatt6teti felhivris [j biilcs6de 6pit6se, megl6v6 rivoda 6piilet 6talakitdsa 6s rij v6d6n6i
tan{csad6 6piilet 6pit6se trirgyri kiizbeszerz6si elj6r6shoz
El6add : Szedldk Attila polgdrmester

4.) Kiizbiztonsrig feladatelldt6s6hoz sziiks6ges eszkiizbeszerz6s t{mogatisa
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

5.) Az iinkormdnyzatnl5.l alkalmazott 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 rendelet mtidositisa
El6ad6; Bencze iva je9z6

6.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsrigi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, fgy tivolmaraddsukat el6zetesen jelezzfik a Lit6ri Kiiziis Onkormrinyzati Hivatal
Titk6rsdg{n. Telefon: 06 88 598-016
A meghiv6 6s a nyilvinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtal6lhatt6k a wrvw.liter.hu
portdlon!

Litdr, 2018. jinius 22.

Lukdts Gribor s.k.
Pdnziigyi Gazdasdgi is Te le piild sfej le s zt d s i

Bizottsrig El noke



ehT lf nou.

Jeryz6ktinyv

Kdsztilt: 2018. junius 28-in (cstitrirtok) 7:40 6rakor tartott Lit6r Kcizsdg Onkorminyzal
Pdnzi.igyi, Gazdas6gi es Teleptildslej lesztesi nyilt bizottsdgi i.ildsen.

Jelen vannak:
Luk6ts G6bor, PB elniik
Heffler G6born6, PB tag
Zavada Csaba, PB tag

Meghivottak:
Szedl6k Attila, polg6rmester
Kondics 

.l 
stviin alpol g6rmester

Bencze Eva, jegyzo
Auerbach J6nos k6pviselo
Nemethyn6 Brand Jrilia p6nziigyi csoportv ezetb

Lukfts Grlbor a P6nziievi. Gazdasfei 6s Telepiildsfeileszt6si Bizottsds elniike (a

tovrlbbiakban: PB elniik)
Megnyitom az til6st, koszontom a bizotts6g tagjait. Meg6llapftom, hogy a 6 f6 bizottsrigi tagok
kdztil 3 fo jelen van, az tiles hat6rozatkepes, Van-e hozziszolits, kieg6szites a napirendi
pontokat illetoen?

Szedklk Attila polef rmester

A meghiv6ban 2) pont ,,Lit6r Kozseg Onkormiinyzata 2018. evi kdzbeszerzesi tev6nek
akttalizdlilsa" lev6telre keri.il.

3.) pontot ,,Aj6nlatt6teli felhiv6s rij bdlcsode 6pit6se, megl6vo 6voda 6ptilet 6talakit6sa 6s rij
vddonoi tanScsad6 eptilet epitese t6rgyri kdzbeszerz6si elj6r6shoz" zdrt iilesen kdrn6m
megt6rgyalni. Az Motv 46. S (2) bekezdes c.) pontja alapjan z6rt i.ilest rendelhet el a vagyon6val
val6 rendelkezes esetdn. tovabbii az |ltala kiirt p6lyazat feltdteleink meghat6rozdsakor, a

piilytuat t6rgyal6sakor. ha a nyilv6nos t6rgyal6s az dnkorminyzat vagy miis erintett tizleti
drdeket sertene. Az ljzleti erdek vizsg6lata kapcsiin az 'Jizleti titok fogalmdb6l kell kiindulni,
melyet a2013.6vi v. torveny A Polg6ri Torvdnykonyv 2:47 $-a hat6rozzameg.

(1) Uzleti titok a gazdasdgitev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden nem kozismert vagy az eintett
gazdasdgi tevdkenysdget vegzo szemelyek szamira nem k6nnyen hozzdferheto olyan t6ny,
ti$ekoztatits, egydb adat 6s az azokbol keszrilt 6ssze6llitiis, amelynek illetdktelenek 6ltal torteno
megszerzdse, hasznosit6sa, m6sokkal val6 kdzlese vagy nyilvdnoss6gra hozatala a jogosult
jogos p6nztigyi, gazdasdgi vagy piaci drdeket serten6 vagy veszelyeztetne,felt6ve, hogy a titok
megorz6sdvel kapcsolatban a vele jogszeruen rendelkezo jogosultat felr6hat6s6g nem terheli.



Lukrlts Gribor PB elniik

K6rem kdzfeltartassal szavazzon. aki azdrt fllesre tett javaslattal egyet6r1.

Pdnztigyi, Gazdas6gi es Teleptilesfejlesztesi Bizottsag 3 igen szavazattal egyetert.

A P6nzi.igyr, Gazdasdgi ds TelepUl6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja

Lit6r K<izsdg OnkormdnyzataKepviselo-testiilete reszere,,Aj6nlatt6teli felhiv6s [j
bolcsode 6pit6se, megl6vo 6voda eptilet etalakitesa es rij vedonoi tan6csad6 dptilet

6pit6se t6rgyri kozbeszerzesi elj6r6shoz" tdrgyikozbeszerzesi elj6r6st lezaro

dcintds t6rgyri napirendi pontot, az Motv 46. $ (2) bekezdes c.) pontja alapjin zitrt
rildsen tirgyalja.

Felelos: Luk6ts Gabor PB elndk

Hat6rido: azonnal

Kieg6szites,hozzaszol6s nem volt, a m6dositott napirendi pontokat 3 igen
szav azattal e I fo g adt6k.

Napirend:
l.)Pily6zat benyrijtrlsa az iinkormfnyzati 6tkeztet6si fejleszt6s tdmogatdsrira
El5od6 : Sze dlcik Att ila po I giir m e s r e r

2.)Kdzbiztonsrigi feladatellftrishoz szi.iks6ges eszkiizbeszerz6s tf mogatrisa
El6ad6. Szedlak Attil a polgdrme.ster

3.) AziinkormfnyzatniialkalmazottEtkeztetlsi t6rit6si dijakr6l szril6 rendelet m6dositrisa

El5ad6 ; Bencze Eva jegyzo

4.) Vegyes iigyek
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NAPIREND TARGYALASA

l.) Pilyizat benyrijtfsa az iinkorminyzati 6tkeztet6si fejleszt6s t6mogatis{ra
Elciadd : Szedldk Attila polgdrme ster

(Az elriterjesztds a jegtzcikonyv melldkletdt kdpezi.)

Lukrlts Grlbor PB elniik
Az elso napirendi pont az etkeztetesi fejlesztds tiimogat6sa.
Van-e sz6beli kiegeszites?

Szedkik Attila rrolsf rm ester
T6jekoztatom a penztigyi bizottsagot, hogy a nemzetgazd,asdgi miniszter cinkorm6nyzati
dtkeztetdsi fejlesztesek t6mogat6siira pdlytzatot hirdetett, melynek celja a bdlcsodei vagy
6vodai gyermek6tkeztetdst szolg6lo fozokonyha bovitdse, fejleszt6se, maxim6lisan 40 milli6
Ft t6mogatiissal. Lit6r Kdzseg Onkorm6nyzatdnak 85%-os t6mogat6si intenzit6ssal,
minim6lisan l5%-os saj6t forr6s biztositiis6val kell rendelkezni. Apalydzati c6l: A Lit6r,
Elod u. 5. szitm alatti, 95 helyrajzi szdmu dnkorm6nyzati tulajdonban ldvo ingatlanon
tal6lhat6 vegyes funkciojir eptletben meglevo fozokonyha bovitese. a jelenlegi talal6 ds
vddonoi helyisdgek komplett felfjit6s6val, iitalakit6s6val ds konyhatechno16giai fejlesztessel
6s 5 kW teljesitm6nyri napelemes rendszer telepitdsdvel a Feherv6ri ds Fekete Kft. 6ltal
kdszitett tervdokument6ci6 alapj6n. amellyel a megl6vo konyha alapteriilete 11g,23 m2-rol
140,90 m2 alaptertilettire no, az al6bbi kciltsegvetessel minddsszesen brutt6 44 048 680 Ft
ellendben. A 85%-os t6mogatdsi intenzit6s mellett igenyelt t6mogatas osszege
37 441 378 Ft, a fejleszteshez sztikseges dnero osszege 6 607 302 Ft.

Lukits Gfbor PB elntik
A P6nztigyi, Gazdasiryi 6s Telepi.ilesfejlesztdsi Bizotts6g 3 igen szavazatr.al egyetert.

46'12018;.NI:28.\ PB hat6, orut
A Pdnztigyi, Gazdasitgi ds Teleptilesfejleszrdsi Bizottsiig 3 igen
javasolja Liter Kozsdg Onkorman.vzata Kdpviselo-testiilet fele a
cinkorm6nyzati etkezdsi fejlesztesek t6mogat6s6ra, 44 04g 6g0
t6mogat6si intenziriis mellett. 6 607 302 Ft onrdsszel vrillalja.
kdltsdgvetesben rendelkezesre all.

Felelos: Lukdts Gabor pB ehrok
Hatdrido: azonnal

szav azattal e lfo gad6sra

ptilyAzat benyfijt6s6t az

Ft osszegben, 85%-os
Az onrdsz a 2018-as

1)Kdzbiztonsr{gi feladatelldtfshoz sziiks6ges eszkiizbeszerz6s t6mogat:isa
Elriad1 : Szedldk Attila polgdrmester

Lukrits Gfbor PB elniik:
A m6sodik napirendi pont a kdzbiztons6gi feladatok ell6tris6hoz sziikseges eszkdzbeszerzes
t6mogatdsa.
Van-e sz6beli kie96szit6s?



Szedhlk Attila polsf rmester
T6jdkoztatom a kepviselo-testtiletet, hogy a Veszprem Megyei Rendor-fokapit6nys69
Balatonalm6di Rendorkapit6nys6g rdszdrol Papp Csongor rendeszeti osztiiyvezeto azzal a
kerdssel fordult Onkorm6nyzatunkhoz, hogy egy darab Samsung J3 tipusir teleion v6s6rl6s6hoz
j6ruljunk hozzir, mivel ez a telefon a koztertileti 6llom6ny munk6j6t segitene. Az eszkoz
beszerzdsi ertdke 60 000Ft.

Lukfts Gfbor PB elniik
Van-e kdrd6s hozzdszolls. javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
kdrem, kezfeltart6ssal szavazzon. aki az eszkdzbeszerzdshez 60 000Ft tdmogatiissal egyetdrt.

Pdnztigyi, Gazdas6gi es Teleptilesfejlesztesi Bizotts6g 3 igen szavazattal egyetert.

A P6nziigyi, Gazdasirgi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Kozs6g
0nkorm6nyzataKepviselo-testi.ilete rdszdre,egy darab Samsung J3 tipusri telefon v6srirliis6nak
t6mogat6s6hoz j 6rulj u nk hozz6, 60 000 Ft o ssze gben.

Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rido: azonnal

3.) AziinkormsnyzatnfllalkalmazottEtkeztetlsi t6rit6si dijakrril sz6l6 rendelet m6dosit6sa
El6ad6; Bencze Eva jeg,,zci

Lukits Gr{bor PB elniik
A harmadik napirendi pont az onkorm6nyzatnii alkalmazott dtkeztetesi teritdsi dijakr6l sz6l6
rendelet m6dosit6sa.
Van-e sz6beli kiegdszites?

Bencze Eva iegyz6
Az elmrilt idoszak kimutatdsai alapjdn a nyersanyagnorma keret felhas zniiirstfllep6st mutatott,
ezert sztiksegesse vrilt Liter Kozseg Onkorm6ny zatinak az etkezesi teritesi dijakr6l sz6l6
1912015 ' (XII. 13.) Onkormanyzati rendeletdnek feli.ilvizsga lattra. hogy az [j
nyersanyagnorm6t meg6llapitsa a testtilet. A kdltsdgvetdsben biztositott elelmiszer beszerzdsi
el6nitnyzati keretet ennek megfeleloen emelni sztikseges. Az ethord6k tisztasag a es az etel
hiyhoz tcirtdno szdllitbsais tobb problemiit vetett fel.

A napirendi pontrol tilrgyalt a Hum6n
al6bbiak szerint javasolta az rnlezmenyi

Ert6kek Bizotts6ga tfugyalta a napirendi pontot, ds az
teritdsi dijakat 2018. szeptember 1-tol:



b6lcsode: 485,-Ft

6voda: 435,-Ft

iskola 3x-i 6tkez6s: 775,-Ft

iskola ebdd: 530,-Ft

szoci6lis eb6d: 460,-Ft + 90,-Ft miianyag ed6ny + 120,- Ft kisz6llft6s : 670,-Ft

dolgoz6i eb6d: 680,-Ft

kiviil6ll6 ebdd: 680,-Ft

Lukdts Gribor PB elniik
Van-e kerdes, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja a kepviselo-testtilet fele az fj 6tkeztet6si dijakat. Penzi.igyi, Gazdasiigi es
Telepiil6sfej le sztd s i B izotts6g 3 i gen szav azattal e gyetert.

A P6nzilgyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kcizsdg
0nkorm6nyzataKepviselo-testtilete2Ol8. szeptember l-i bevezetdssel azij etkeztetdsi teritdsi
dijakat.

Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rido: azomal

10.) Vegyes iigyek:
Lukdts G6bor PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek egy6b hozzitszolitsa a vegyes iigyekh ez, ha nincs tcibb
hozzdszolls, a bizotts6gi tildst 8:3O-kor lezirom.

fltqy" A(1.. I

Heffler Gdborne
bizottsdgi tagPB elnok f-i*,i

(.."u/
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JELENmU iv

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat 2018. jrinius 28-fin tartott
P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsrig iil6s6n megielentekr6l

Jelent vannak:

Luk6ts G6bor Akos

B6di J6nos

Heffler G6borne

Varga Mih6ly

Balogh Ldszlo

Zavada Csaba

pii. elndk

pi.i. tag

pti tag

pii. tag

pti. ktiltag

pi.i. ktiltag

cru,ru qi{i"^,L

ru- A.
Meshivottak:

Szedl6k Attila polg6rmester

Kondics Istv6n alpolg6rmester

Auerbach J6nos kepviselo

Bencze Evajegyzo

Ndmethynd Brand Jirlia pti csoport vezeto

Tovr{bbri:

B*.*l P.u.L. .q.Ai"?,#n5ff..tssen-\l I r.. ' w'-o-$ -*t1
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