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Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete 2019. februir 28-6n (csiitiirtiik)
17.30 6rakor nyilvinos Kdpviselo-testi.ileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s helve: Lit6r Kiizs6ghhza tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u.37.)

Napirendi iavaslat:

1.) Hfzorvosi kiizponti iigyeleti elkitis miikiidtet6s6vel kiitiitt megillapoddsi szerz6d6s
m6dositisa
El5ad6 : Szedldk Attila polgarmester

2.) 2019.6vikiilts6gvet6selfogadisa
a) Litdri Kozos Onkormriny zati Hiv atal
b) Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat

El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

3.) Kiiz6ptfvf fejleszt6si terv
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

4.) Telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6sek
a) Litdri ingatlanok kiemelt cinkormiinyzatiberuhhzirsi teri.ilettd trirtdn6 nyilv6nft6sa
ov ezeti besoroliisok m6dos it6sa
b) Elelmiszerbolt v6teli sziinddka
c) Litdri ReformStus templom fehijit6sa
d) Litdri Reformiitus Altul6no. Iskola t6mogat6si k6relme - fehijit6sokhoz
e) Magyar Falu Program

Elciadi: Szedldk Attila polgdrmester

5.) A szem6lyes gondoskodfs kiir6be tartozil ellitrisok (nappali ell6tis, 6s hhzi
segits6gnyrijtis) szem6lyi t6rit6si dijri 16l sz6l6 rendelet
Elriadi: Bencze Eva jegyzri

6.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsigi tagokat amennyib.en az iil6sen nem tudnak r6szt venni,
rigy tivolmaradisukat el6zetesen ielezzCk a Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati Hivatal Titkirsigin.
Telefon: 06 88 598-016 A meghiv6 6s a nyilvfnos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtalilhat6k
a www.liter.hu portrilon!
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---""" Szedl6k Attila
Litdr Kozs dg P olgdrmestere

Lit6r, 2019. febru ir 22.
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Kdsziilt: Liter K6zseg Onkorminyzata Kdpviselo-testtiletdnek 2019. februdr 28-{n
(c siitort6k) tartott nyilvf n os tild sdn me gj elentekro l.

Jelen vannak:

Szedl6k Attila

Kondics Istviin

Auerbach J6nos

B6di Jrinos

Heffler G6born6

Luk6ts G6bor Akos

Varga Mih6ly

Bencze Eva

Kov6cs Zsuzsa

N6methyn6 Brand Jrilia

Rokalynd Csizmadia Margit

Gyenes Viktor

Szab6 J. R6bert
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K6sziilt: Litdr K6zs6g OnkormiinyzataKdpvisel<i-testi.iletdnek 2019. februir 28-6n 17.30 tfrai
kezdettel megtartott nyilv6nos til6s6rol.

Az iil6s helye: Kiizseghina tan6csterem

Jelen vannak: Szedl6k Attila polgilrmester
Kondics Istv6n alpolgiirmester
Auerbach Jiinos k6pvisel6
Heffler G6bornd kdpviselo
Yarga Mihrlly kdpviselo

Bencze Eva jegyzi|
Kov5cs Zsuzsa igazgatdsi foeload6
Ndmethynd Brand Jrilia pii csoportvezet6
Rokalynd Csizmadia Margit 6vodavezet6
Szab6 J. R6bert reform6tus lelk6sz
Dr Horv6th Balilzs hiiziorvos

Szedl6k Attila pole6rmester
Tisztelettel k<iszcintrim a kdpviselo-testiilet tagSait, Rokalynd Csizmadia Margit 6vodavezet6
asszonyt, Dr Horvrlth Balizs h6ziorvost, Szab6 J. R6bert lelk6sz urat. Meg6llapitom, hogy a
k6pvisel6-testiilet hatitrozatkepes, a megvrilasztottT fo kdpviselSb6l 5 fo jelen van.
B6di J6nos 6s Luk6ts Gribor Akos kdpviselo urak igazoltt6voll6tet jelentettek.

A jegyz6kcinyv vezet6sdre Kov6c s Zsuzsa kciztisztvisekit, a jegyzokdnyv hitelesitdsdre Auerbach
Jiinos 6s Varga Mih6ly k6pvisel5 urakat k6rem fel.

A napirendi pontokat k6rndm kieg6sziteni ,,Kerdkpiirut l6tesit6se Litdr-Kir6lyszentistv6n
teleptildsek kdz6tt" cimti TOP-3. 1 . 1 - 1 6-VEl -2017 -000 1 8 azonosit6 sziimri proj ekt
el6k6szit6s6hez kapcsol6d6an ingatlan 6rt6kbecsl6si feladatok elliit6s6ra 6rkezett aj6nlatok
elbir6lilsa" valamint a Telepi.ildsfejlesztdsi elkdpzel6sek t6rgyu napirendi pont alpontjakdnt a

,,KDH-053 forgalmi rendsz6mti gdpjrirmti tizemeltetdsdvel kapcsolatos k6rddskcir megvitat6sa"
tirgyi napirendi pontokkal melyeket elozoleg a Perzijgyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si
bizotts69 tirgyalt.

Mivel aPenzij,gyi Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig elnrike t6volmaradrist jelentett, igy
apenzigyi iil6sen hozott javaslatokat 6n int6zem a k6pviselo-testi.ilet fele.

Megkdrdezem a k6pviselo-testi.iletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzitsz6litsa 6 szrev6tele, j avas lata?
Amennyiben nincs, k6rem a k6pvisel6-testiiletet kdzfeltartrissal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal egyet6rt.

A kepvisel6-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.



NAPIRENDIJAVASLAT

1.) Hizorvosi kiizponti iigyeleti ell6tfs miikiidtet6s6vel kiitiitt megitlapodisi szerz6d6s
m6dosit:isa
El6ad6: Szedldk Attilo polgdrmester

2.) 2019.6vikiilts6gvet6selfogadrisa
a) Litdri Kiizds Onkormrinyzati Hivatal
b) Litdr Kcizs69 Onkorm6nyzat

El6ad6 : Szedlik Auila polgdrmester

3.) Kiiz6ptrivri fejleszt6si terv
El6atl6 : Szedlirk Attila polgdrmester

4.) Telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6sek
a) Litdri ingatlanok kiemelt dnkormrinyzati benthirzirsi teriilett6 tdrt6n6 nyilviinitiisa
rivezeti besorol6sok m6dositiisa
b) Elelmiszerbolt vdreli szilnd6ka
c) Lit6ri Reform6tus templom fehljitrisa
d) Litdri Reformritus Altalanos Iskola trimogat6si k6relme - fehijit6sokhoz
e) Magyar Falu Program

0 KDH-053 forgalmi rendsz6mf gdpj6rmii iizemeltetds6vel kapcsolatos k6rd6skrir
megvitat6sa

E lSadd : Szedl dk Att ila po I gdrme s t er

5.) A szem6lyes gondoskodris kiir6be tartozri elldt:isok (nappali ell6t6s, 6s hfzi
segits6gnyrijtr{s) szem6lyi t6rit6si dijirril sz616 rendelet
El6ad6: Bencze Eva jegtz(i

6.) Ker6kp{rrit l6tesit6se Lit6r-Kir:ilyszentistvin telepiil6sek kiiziitt" cimii TOP-3.1.1-16-
VEl-2017-00018 azonositri szdmri projekt el6k6szit6s6hez kapcso16d6an ingatlan
6rt6kbecsl6si feladatok ellitrisira 6rkezett ajelnlatok elbir6l6sa
El 6ad6 : Sze dlrik Att ila po l gdrme s t e r

7.) Vegyes iigyek
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Nanirend el6tt

Tdjekoztatom a Tisztelt Kdpviselo-testtiletet, hogy a hidraulikailag trilterhelt szennyviztisztit6
telepi.ink kapacit6sb6vit6sdre, fejleszt6s6re vonatkozoan 2016. j0lius 1l-dn aliliri.sra keri.ilt a
trlmogat6si szerziSdes a KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 projekt keretdben, nett6 371.111.080 Ft
osszkdlts6ggel,9}oh-os t6mogat6s mellett 10%-os mdrt6kri onero viilallsixal.
Az elokeszito int6zkeddsek befejezodtek, a kivitelezeshez 6s i.izemeltetdshez sztiks6ges tervek
elk6szitdsdt ds a kivitelez6st a Szabadics Krizmti es Mdlydpib zrt. nyerte el nett6 407 .215.590 Ft
ellendben. Mivel a legkedvez6bb risszeg.j ajitnlat is megahaladta a megit6lt tiimogat6s cisszeg6t, a
projekt-koordin6tor Nemzeti Fejlesztdsi Programiroda Nonprofit Kft. tobblettdmogatitsi kdrelmet
nyfj tott be Magyar or szirg Korm6nyiihoz.
A Korm6ny az 102812019. (II.11.) Korm6nyhatitrozatiwal ddntritt a titmogatits ncivel6sdrol az
eredeti 333.999.972 forintr6l 402.359.193 forintra, 44.706-576 Ft megnovelt cinerovel.
A Timogatdsi szerzod6s m6dosititsithoz sztiks6ges a konzorciumi meg6llapod6s m6dosit6sa,
ezert 2019.02.27. napon aliirdsra kertilt Kir6lyszentistv6n 6s Liter reszerol a m6dositott
konzorciumi meg6llapod6s, amely a megncivekedett elsz6molhat6 koltsdgeket 6s t6mogat6si
osszeget tartalmazza.

Napirendtrirgval6sa

1.) Hrizorvosi kiizponti iigyeleti elk{tis miikiidtet6s6vel kiitiitt megfllapodr{si szerz6d6s
m6dositr{sa
ElSadd : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pole6rmester
Ezen napirendi ponton beliil h6rom dologr6l szeretndk tiirgyalni.
Tdiekoztatom a kdpviselo-testiiletet, hogy a Med Internist Egdszsdgtigyi ds Szolgiitat6 Bet6ti
T6rsas6g - melynek kepviseloje Dr Horvfth Balius - 6talakult Med-Internist Kft-re, igy,hogy az
Onkorm6nyzattal kotott feladatelliitirsi szerzodds v6ltozatlan marad, a mtikoddsi enged6lyt a
feladat ell6t6nak sztiks6ges m6dositani. A p6nziigyi bizotts6g, valamint a Humrin Ert6kek
bizottsirya is a v6ltoz6st tudomisul vette. K6rem a kdpviselo-testtiletet, hogy ut6lagosan
ke zf eltartiss al szav azzo n, ak i e I fo g adj a az ittalakulist.
A kdpvisel6-testtilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1512019. (II.28.) Lkt. hatrlr ozata

Litdr Kcizsdg Onkorminyzatdnak k6pviselo-testiilete megt6rgyalta Dr
Horv6th Balius tilekoztatisitt a Med-Internist Bt. Kft-v6 tdrt6no
6talakit6s6r6l. A Kdpviselo-testiilet ut6lagosan j6v6hagyja, hogy az
6talakit6st kovetoen a Bt-vel kdtdtt egdszs6giigyi feladatell6t6si
szerzod6sben foglalt jogokat 6s kdtelezettsdgeket viitozatlan feltdtelek
mellett a jogut6d Med-Internist Kft gyakorolja.
K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a sziiksdges
intdzked6sek megtdteldvel.

Hat5rid6: azonnal
Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
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Szedl6k Attila poleSrmester

Ezen napirendi ponton beltil t6rgyaljunk az tigyeleti dijr6l.
A kcizponti orvosi iigyelettel kapcsolatos 2019. janu6r 23-6n megtarott polgiirmesteri
egyeztet6sen a polgrirmesterek rigy nyilatkoztak, hogy tov6bbra is fent kfv6nj itk tartani a
jelenlegi orvosi tigyeletet biztosft6 keretszerzoddst. Annak drdek6ben, hogy az iigyeletben r6szt
vev6 h6ziorvosok dijazdsa nrivelhet6 legyen, k6rem a tisztelt k6pviselo-testiiletet, hogy
sziveskedjenek hozzi$6rulni ahhoz, hogy a jelenlegi 43 Ft-r6l 48 Ft/lakos /h6 tilmogat6si
<isszegre emelkedjen.
A P6nztigyi bizottsilg is tdrgyalta a napirendi pontot, ds elfogadiisra javasolja a Kdpvisel6-testiilet
fele a 2019. dvre vonatkoz6 48 FVlakos/h6 h6ziorvosi kozponti tigyeleti ell6t6si tiimogat6si
6sszeget.
A napirendi pontr6l a Hum6n Ertdkek bizottshga is t6rgyalt. Felk6rem a bizottsitg elnrik6t
ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6-nos Hum6n Ertdkek Bizottsile elndke
A Hum6n Ertdkek Bizottsrlga titrgyalt a hiniowosi iigyelet dijr6l ds elfogad6sra javasolja a
k6pvisel6-testtilet fele 2019. dvre vonatkozo 48 FVlakos/tro h6ziorvosi kcizponti iigyeleti ell6trisi
t6mogat6si <isszeget.

Szedl6k Attila polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzdsz6lits a napirendi pont ezen rdszehez kapcsol6d6an. Amennyiben nincs,
kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki elfogadja a 48 FVlakos/h6 t6mogat6si <isszeget.
A kdpviselS-testtilet 5 igen szavazattal elfogadja.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1612019. (II.28.) Lkt. hatr[r ozata

Litdr Kozs6g Onkorm funyzatdnak kdpviselo-testiiletet rigy ddnt, hogy
l. az alapelliit6shoz kapcsol6d6 h6ziorvosi kcizponti tigyelet k<itelez6
feladat6nak ell6t6s6ra 2019.01.01. napj6t6l 48 Ft x lakos x h6 anyagi
hozzi$irrulilst biztosit, amely kiadis pdnziigyi fedezete az
cinkorm6nyzat 2019. dvi k<ilts6gvetdsdnek mrikdddsi kiadrisi
elo ir itny zatai kri z <i tt b i zto s itott ; tov ibb 6,

2. kcizris megegyezdssel m6dositani kiv6rya 2019. 01.01. napj6ra
visszahat6 hatdllyal a Balatonalm6di szdkhelyti k<izponti iigyelet
ktizos szervezdse ds mtik<idtet6se drdek6ben Als6ors,
Balatonakarattya, Balatonfokajrir, Balatonftizfo, Balatonkenese,
Csaj69, Fels6<irs, Ktingris, Liter, Kir6lyszentistvin Papkeszi
cinkorm6ny zataiv al kdtdtt hat6lyos keretszerzod6st.
L itdr Kci zs6 g Onkorm 6ny zatdnak Kdpvise lo -te sttilete felhatalmazza a
polg6rmestert, hogy a keretszerzodes m6dosit6siit - az drintett
teleptil6si 6nkorm6ny zatok jov ithagy 6 hatdr ozatinak birtok6ban
aliirja.

A Kdpviselo-testtilet megbizza a polg6rmestert a sztksdges
int6zkeddsek megtetel6vel.

Felel6s: Szedl6k Attila polgirmester
Hat6rid6: azonnal
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Szedl6k Attila pol grirmester
Atadom a szot Dr Horv6th Bali,zs h6ziorvos frnak, mondja el az tigyeleti ell6t6ssal kapcsolatos
felmertilt probl6m6kat.

Dr Horv6th Baldzs h6ziorvos
Tisztelt Kdpviselo-testiilet. Egy hosszri 6vek ota fennrlll6 probl6m6r6l szeretn6k r6,viden
tilekoztatitst adni, ami k<izttink mint orvosok 6s az iigyelet vezeto koz<itt 6ll fenn.
Balatonalm6di iigyeletet jelenleg 14 orvos litjael, ami 16 korzetre van beosztva.Ezekkozilaz
orvosok k<lztil 4 gyerekgySgyitsz, a tribbiek rendelkeznek rigynevezett hiaiorvosi vizsgS:val,
valamint 3-an belgy6gydszati vizsg6val is,6s ezekbol ketten vagyunk azok, akik vegyes korzetet
ldtnak el.

A feladat ellit6si szerzodes tartalmazza az igyeleti beoszt6st, melyben az szerepel, hogy
szombat, illetve vas6map reggel nyolct6l mSsnap reggel nyolc ordig tart az igyelet. igy kell
m6snap reggel munkrlba 6llni a rendeloben. A korzetbe dolgoz6 orvosok 6letkora miatt az
tigyeleti beoszt6st kcivet6en a betegell6t6st biztositani is kockdzatos.
Ttibb t6rgyal6s folyt az iigyeleti idobeosztris, tigyeleti dijazds tekintetdben, sajnos nem j6rtunk
sikerrel.

A k<izponti tigyeletbril kil6p6 orvosokra jut6 tigyeleteket a m6g itt maradt orvosoknak kellene
biztositani, ami tov6bbi gondot okoz. A trilterhel6st nem birjrlk, nem tudj6k v6llalni. Tdbb orvos
is jelezte, hogy a kovetkezo dvben kildpnek a krizponti orvosi iigyeletbol, igy ezj6v6re mdg
drdekesebbd fogia tenni a h6ziorvosok szitmtna az tigyeletet.

Ezert kerem a Tisztelt k6pvisel6-testiiletet, hogy gondoljrik 6t a dolgokat, szakmailag mert
v6lem6nyem szerint Litdr telepiil6s sz6miira sokkal jobb lenne, ha a veszpr6mi iigyeletet venn6
i96nybe.

Auerbach Jilnos kdpviselo
Sziimomra 6rthetetlen, hogy egy cinkorm6nyzatnak kell segiteni abba a h6ziorvosnak, hogy ebbol
a ktirb6l kikertiljon, de vdlemdnyem szerint a probl6ma meg fog maradni.

Dr Horvrlth Bal6zs hdziorvos
Kcisztin<im, hogy me ghal lgatott a kdpviselo-testiilet.

Szedl6k Attila poleilrmester

Van-e valakinek kdrd6se, hozzitszolitsa? Amennyiben nincs, tdrjiink 6t a k<ivetkezo napirendi
pontra.
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2.) 2019.6vikiilts6gvet6selfogadisa
a) Litei K<izds Onkorm6n y zati Hiv atal
b) Litdr Kdzs6g Onkorminyzat

El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

a) Lit6ri Kiiziis dnkormrinyzati Hivatal

Szedl6k Attila polg5rmester
Az iilamhitztartdsrol sz6l6 torv6nynek megfeleloen elokdszitett kciltsdgvetdsi rendelet-tervezetet
2019. febru6r 15-dig a k6pviselo - testiilet megkapta.
A kdlts6gvetdsi rendelet elfogad6sa elott a Kdpviselo-testiilet kiildn hathrozatban drint Lit6r
Onkorm6n y zat, e s a L it6ri Kcizo s Onkormiin y zati Hiv atal ko ltsd gvet6 s6ro l.
A Hivatal zavartalan mtikodds6nek biztosit6s6hoz a2019.6vi kciltsdgvet6si f6cisszeg 62.636.930
Ft -ban keriilt meghat6roz6sra.
Megk6rdezem Bencze Eva jegyzb asszonyt, kiv6nja-e az eloterjesztdst kiegds ziteni.

BenczeEva jegyz6
Titjekoztatom a k6pvisel6-testiiletet, hogy Kiriilyszentisw6n Kdzs6g Onkorm6nyzatdnak
kdpviselo-testiilete tir gy alta, 6s elfo gadt a a 20 I 9 . 6vi kdltsd gvetd st.

Szedllk Attila polg6rmester
A napirendi pontot a Penzigyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizottsiig elnrik6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukilts G6bor Akos Pdnztisyi Gazdasiei ds Teleptildsfejleszt6si Bizotts6e elndke
A bizotts6g megt6rgyalta a Lit6ri Kcizcis Onkorm6nyzati hivatal 2019. 6vi kolts6gvet6sdt,
melyet elfogad6sra javasol a kdpviselo-testtilet fele.

Szedl6k Attila pol giirmester
Van-e kdrd6s, hozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem a Tisztelt Kdpvisel5-testtiletet, hogy k6zfeltartiissal szavazzon, aki a
Lit6ri Koz<j s Onkorm 6ny zati Hiv atal 20 | 9 . 6vi kii lts6 gvet6 sdve I e gyetdrt.
A kdpvisel6-testillet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g OnkorminyzataK6pviset6-testiilet6nek
1712019. (II.28.) LKt. hatirozata

a Lit6ri Kiiziis Onkormrinyzati Hiva tal 2019. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testi.ilete a Litdri Kozrjs Onkorminyzati
Hivatal 20 I 9 . 6vi k<i lts 6 gvet6 sdro I az alihbi hatir o zatot ho zza.

A Litdri Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Lit€r ds Kir6lyszentistv6n Onkorm6nyzat
koltsdgvetdseiben egy-egy cimet alkot.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

l.) A k6pvisel6-testi.ilet a Lit6ri Kdzcis Onkorminyzati Hivatal 2019. 6vi k6lts6gvetdsdnek
kiad6si 6s bev6teli fodsszeg6t 62.636.930 Ft-ban hatirozzameg-
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2.) A bevdteli forisszeg eloirdnyzatonkdnti bemutat6s6t az l. szitmu melldklet tartalmazza.
3.) A kiad6si foosszeg eloirinyzatonkdnti bemutat6s6t a2. szitmti mell6klet tartalmazza.
4.) A k6pviselo-testiilet a Litdri Koz<is OnkormiinyzatiHivatal20lg.6vi kolts6gvet6s6nek

62.636.930 Ft kiad6si 6s bevdteli focisszegdn beltil:

Miikiid6si kiadfsokat
- szemdlyi jellegti kiad6sokat
- munkaad6kat terhelo j6rul6kokat
- dologi 6s egydb foly6 jellegri kiad6sokat

Felh alm ozrisi kiad risokat
- beruh6z6si kiadrisokat
- fehijit6si kiad6sokat

Miikiid6si bev6teleket
- mtikciddsi c6hi p6nzeszkoz itfretelt
- sajrit bev6teleket

Finanszirozisi bev6telt
- kdzponti, ir6nyit6szervi tiimogat6st
- maradv6ny ig6nybev6telt

kiilts6gvet6si l6tszrlmkeret6t
6llapitja meg.

61.096.420 Ft-ban
43.779.000 Ft-ban
8.743.780 Ft-ban
8.573.640 Ft-ban

1.540.510 Ft-ban
1.540.510 Ft-ban

0 Ft-ban
122.000 Ft-ban

0 Ft-ban
122.000 Ft-ban

62.514.930 Ft-ban
59.072.111 Frban
3.442.819 Ft-ban

2019.01.01. 11 f6ben

5.) A ktiltsdgvetdsi m6rleget kozgazdasrlgi tagoliisban a 4lA. es a 4lB. szitmi melldklet
tartalmazza.
6.) Aletszitmkeretet az 5. szirmi mell6klet mutatja be.
7.) A kdltsdgvet6s v6grehajt6sinak szabitlyait Litdr ds Kir6lyszentistv6n Onkorm6nyzatok
kci 1ts6 gvetd si rende lete tartalmazza.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: folyamatos

b) Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat

Szedl6k Attila pole6rmester
A P6nziigyi bizotts6ggal rdszletesen 6tbesz6lt kciltsdgvet6si anyag kormimyzati funkci6kra
bontott bev6teli 6s kiad6si eloterjeszt6sdben az dnkormdnyzat 2019. dvi mdrleg f6osszege
773.163.996 forint.
A k<ilts6gvetds <isszegi.Jlitdsitnii a forr6sok a k<itelezo feladatok ellittitsithoz kapcsol6d6 6llami
bevdtelek dsszege 193.595.985 Ft.
A teleptldsi bevdtelek m6sodik legnagyobb tdtele a kdzhatalmi bevdtel, itt foleg az ad6bevdtelr6l
besz6lhettink, melynek tervezett t6rgydvi cisszege 92.200.000 Ft.
Mrikctddsi bev6telk6nt 14.422.266 Ft kertilt be a kolts6gvetdsbe.
Felhalmoz6si bevdtel a titrgyevben 20 165 125 Ft amely a betewezett piiydzati cisszegeket
tartalmazza.

A tavalyi dvben megkapott mdg fel nem haszniit ptiydzati forriisokat tartalmazza a 377.840-620
Ft maradviny.
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Mrikitd6si kiad6sok eloirinyzata 233.860.606 Ft, felhalmoz6si kiad6sok 350.751.920 Ft, a
frnanszir oz6s i kiadiisok | 3 9 .32 l. 3 0 1 Ft keriiltek maghatir o zisr a.

2019.6vi tartaldk 49 230 169 ezer forint, amely tartalmazza a tulajdonkozossdg es a vizlkozmi
tartaldkot is.

A napirendi pontot a Penzigyi bizotts6g megtrlrgyalta, felkdrem a bizottsitg elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdas6ei 6s Telepiildsfeileszt6si Bizotts6g elndke
A bizotts6g megt6rgyalta a Lit6r K6zsdg Onkormdnyzati 2019. 6vi kcilts6gvetdsdr6l sz6l6
hatirozati javaslatot, valamint kciltsdgvetdsi rendelet6t melyet elfogad6sra javasol a k6pvisel6-
testi.ilet fele.

Szedl6k Attila pol g6rmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem a K6pviselo-testtiletet, hogy kdzfeltart6ssal szayazzon, aki a Liter
Kozs6g Onkorm6nyzatinak2}lg.6vi kolts6gvet6sdr6l sz6l6 hat6rozattalegyet6rt.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g dnkormin yzatinak K6pvisel6-testiilet6nek
1 8/20 I 9.(II.28.) LKt. hatir ozata

a Litilr Ktizs6g Onkormin yzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

Litdr Kozsdg Onkorminyzatdnak K6pvisel6-testiilete Litdr K6zsdg Onkorminyzat 2019.
6v i k<i lt s 6 gve td s d 16 I az alihbi hatir o zatot ho zza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

1.) A kdpvisel6-testiilet Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzat20lg. dvi kcilts6gvet6sdt 773.163.996
Ft bevdteli 6s kiad6si fori sszegbe n hatitr ozza meg.

2.) A bev6teli f66sszeg forrilsonkdnti megoszlisit az 1. szilmri mell6klet, a bev6telek
szervezetenkdnti bontrls itt a 2. szirmu m e ll 6kl et tartalmazza.

3.) A kiad6si focisszeg kiemelt eloiritnyzatonkdnti bemutatrisit a 3. szimu- melldklet, a
kiad6sok szervezetenk6nti bont6sitt a 4. szdmi mell6klet tartalmazza.

4.) A k6pvisel6-testtilet Lit6r K<izs6g Onkorminyzat 773.163.996 ezer Ft 2019. evi
kolts6gvet6s6nek kiad6si 6s bevdteli foosszegdn beltil:

Miikiid6si kiadisokat 233.860.606 Ft-ban
- szemdlyi jellegri kiadiisokat 27 .797 .848 Ft-ban
- munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat 5.733.068 Ft-ban
- dologi 6s egydb foly6 jellegti kiad6sokat 69.068.411 Ft-ban
- egydb mtik. c. t6mogat6sok illlamhi.zt. beliil I 19.83 | .7 49 Ft-ban
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- egydb t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6t6sok)
- mtikoddsi c. egydb t6mogat6s iillamh6zt. kivtil

Felhalmozrisi kiaddsokat
- beruh6z6si kiad6soka
- fehijit6si kiad6sokat

Finanszirozisi kiadisokat
- belfctldi drtdkpapirok kiad6sait
- A.fr.-n beltili megelolegezdsek visszafizetdse
- kozponti, iritnyitoszervi t6mogat6s

A tartal6kot (6. szrimrl mell6klet)

Mfikii d6si bev6teleket
- 6llami t6mogat6st
- rntezmenyi mrikrid6si bev6telt
- kcizhatalmi bevdteleket

Felhalmozrisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi t6m. 6.h.-on beli.ilr6l
- felhalmoz6si k<jlcscin megtdri.il6sdt

Maradvdny ig6nybev6telt
Belfiildi 6rt6kpapirok bevdteleit

3.043.000 Ft-ban
8.386.530 Ft-ban

350.751.920 Ft-ban
322.272.020 Frban

28.479.900 Ft-ban

139.321.301 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

5.309.190 Ft-ban
59.072.111 Ft-ban

49.230.169 Ft-ban

300.218.251 Ft-ban
193.595.985 Ft-ban

14.422.266 Ft-ban
92.200.000 Ft-ban

20.165.125 Ft-ban
20.000.000 Ft-ban

165.125 Ft-ban

377.840.620 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

iilapitjameg.

5.) Az tinkorm6nyzat felhalmoz6si kiad6sait rdszletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az rinkorm 6ny zat tartalekait a 6 . me I ldklet tartalmazza.
7.) Az dnkorm6nyzat ktiltsdgvet6si m6rleg6t kozgazdasitgi tagol6sban a 7lA. es a 7lB.
mel ldklet tarlalmazza.
8 .) Az rinkorm 6ny zat 20 I 9 . ev i letszirmitt a 8 . me I l6klet tartalmazza
9.) A kciltsdgvet6s v6grehajt6s6nak szabiiyait Lit6r Kozs6g Onkormiinyzatinak
kriltsdgvet6si rendelete tartalmazza.

Felekis : Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

Szedl6k Attila pol g6rmester
K6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki Lit6r Kcizs6g Onkorminyzat2}lg. kriltsdgvet6s6r6l sz6l6
rendelet6t elfogadja.

Lit6r Kiizs6g Onkormin yzataK6pvisel6-testiilet6nek
2 I 20 19 .(lll, 04.) ii n ko r miny zati ren d elete

Lit6r Kiizs6g 6 n korm6n yzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

(j e gyz Skonyv me ll d kl e te kd nt c s atolv a)
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3.) Kiiz6ptrlvri fejleszt6si terv
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pole6rmester
A kdpviselo-testtilet alapvetd cdlja, hogy biztositsa Lit6r mrikcidok6pessdgdt, az rinkorm6nyzat
k6telez6 ds tinkdnt v6llalt feladatainak ell6t6s6hoz sztiksdges gazdas6gi alapokat megteremtse 6s

a feladatokat a takardkoss6g 6s hat6konys6g elveinek figyelembevdteldvel l6ssa el.
Kiktild6sre keriiltek a tervezett beruh6z6sok, melyben l6that6, hogy beemeltiik a 2019-2022-ig
tervezett fejlesztdseket. Ezek kcizott van a fozokonyha kapacit6s b<ivitdse, rij dpit6si telkek
k<jzmtivesitdse valami nt az iv 6vizhii6zat rekonstrukci6j a.

A napirendi pontot a Penzigyi bizotts6g megtilrgyalta, 6s Litdr K<jzs6g Onkorminyzatfunak
Kozeptitvir Fejlesztdsi Terv6t elfogadrisra javasolja a kdpvisel6-testtilet fele.

Van-e kdrd6s, hozzitszolits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartiissal szavazzon, aki Litdr Kcizsdg Onkormrinyzat Kiizdpt6vri Fejleszt6si Tervdt
elfogadja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfogadta

Lit6r Kiizs6g dnkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1912019. (II.28.) Lkt. hat{rozata

Lit6r Kozs6g Onkorminyzatinak K6pviselo-testiilete alr6l hatirozott,
hogy elfogadja ajegyz6konyvhoz csatolt 1. szitmu melldkletkdnt Lit6r
Kcizs6g Onkorm6nyzatfunak 2019. 6vi kcizdptili gazdas6gi terv6t a
2019.-2022. 6vre vonatkozoan.
Az Onkormdnyzat a felhalmoz6si kiad6sait jellemz5en piiyirati
forr6sokb6l,6s az elozo evek maradviny6b6l biztosftja.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Szedl6k Attila polgdrmester

4.) Telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6sek

a) Lit6ri ingatlanok kiemelt onkorm6nyzatibenthitzilsi tertilett6 tdrt6n6 nyilv6nitiisa
civezeti besorol6sok m6dositiisa
b) Elelmiszerbolt v6teli sziinddka
c) Lit6ri Reformiltus templom fehijitrisa
d) Lit6ri Reform6tus Altalenos Iskola t6mogatiisi k6relme - fehijit6sokhoz
e) Magyar Falu Program
f) KDH-053 forgalmi rendsz6mri g6pj6rmri tizemeltetds6vel kapcsolatos kdrd6skcir
megvitat6sa

a) Lit6ri ingatlanok kiemelt iinkorminyzati beruhizisi teriilett6 tiirt6n6 nyilvinitrisa,
iivezeti besorol6sok mridosit{sa

Szedl6k Attila pole6rmester

T6j6koztatom a kdpviselo-testiiletet, hogy ezen alponton beli.il ndgy hatrirozatot fogunk hozni.
A novemberi k6pvisel6-testiileti tildsi.inkrjn tdbb telepiil6srendezdsi eszkoz m6dosit6siit 6rinto
fejleszt6srol drjntdttiink. A fejlesztdsi elk6pzel6sek mindl elobbi megval6sul6sa kiemelten fontos
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az Onkorminyzatnak, ami miatt szi.iks6ges az ingatlanok ovezeti besorol6snak m6dosit6sa is.
Ezen m6dosit6sokkal t6mogatjuk a fi atalok leteleped6sdt, lak6s6pit6sdt.
A Csivitel6 Ovoda ds Bdlcsode mellett l6vo, Arp6d u.4.92 hrsz-ti ingatlan jelenleg ,,Vt2" 6pft6si
ovezeti besorol6sri ingatlan, amelyet ,,Vtl" ovezetre kiv6nunk m6dositani 450 m2
be6pithet6sdggel.
A 681120 hrsz-ri ingatlan jelenleg K-Tur civezetbe van sorolva. Az ingatlan tulajdonosa
kezdemdnyezte azLke2 ovezetbe t6rt6no m6dosit6s6t, lak6telkek kialakit6sa a c6l.
A 060 hrsz-ri ingatlan jelenleg Gksz3 dvezetbe van sorolva. Az ingatlan tulajdonosa
kezdem6nyezte az Lkel dvezetbe tdrtdno m6dosit6st, belteriiletbe von6st. Itt szint6n lak6telkek
kialakitrisa a cdl.
Celszerj lenne az ingatlannal szerves egysdget alkot6 52313 6s 059122 hrsz-ri megl6vo
krszabiiyozott lak6teriilet kiszab6lyozitsinakhozzirigazititsitt az rij lak6tertilethez.
Javaslom a fenti, azaz a 92, 681120, 060, 52313, 059122 helyrajzi sziimri ingatlanok kiemelt
dnkorm6nyzati beruh6z6si tertilettd tortdn6 nyilv6nit6s6t.
A napirendi pontot a P6nztigyi Gazdasdgi 6s Telepi.ildsfejlesztdsi Bizotts6g tfugyalta, 6s

elfogad6sra javasolta a kdpviselo-testtilet fele az 92, 681/20, 060, 52313, 059122 helyrajzi sziimri
ingatlanok kiemelt rinkorm6nyzati beruh6z6si tertilettd tortdno nyilv6nit6s6t.

Van-e k6rdds, hozzitszolits a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkozolag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki az 92, 681/20, 060, 52313, 059/22
helyrilzi szhmu ingatlanok kiemelt <inkorm6nyzati beruh6z6si tertilett6 tdrtdno nyilvSnit6s6t
elfogadja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfugadta.

Lit6r Ktizs6g dnkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
20 12019.(IL 28.) LKt. hatir ozata

Lit6r Krizsdg Onkorm iny zatinak Kdpvi se l6-testi.ilete arr6l hat6r ozott,
hogy az integr6lt telepiildsfejlesztdsi stratdgi6r6l 6s a telepiildsrendezdsi
eszkciz<ikr6l, valamint egyes telepiildsrendezdsi saj6tos
jogintdzmdnyekrdl sz6l6 31412012. (XI. 8.) Korm6nyrendelet 32.$ (6)
bekezd6s c) pontja alapj6n a Liter kozigazgat6si teriiletdn l6vi5 92,
681120, 060, 523/3, 059122 helyrajzi szitmi ingatlanokat kiemelt
ti nko rm 6ny zati b eruhitzii s i te rti I ett6 nyi lv6nitj a.

A K6pviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert a szi.iksdges int6zkeddsek
megtdtel6vel.

Felel6s: Szedlik Attila polg6rmester
Hat6rido: azonrtal

Szedl6k Attila pol gilrmester
Kovetkez5 ingatlan az Onkorm funyzat tulajdoniit kepezo D6zsa Gycirgy utcai dlelmiszer bolt.
A jelenleg Vt1 <ivezetbe tartozo ingatlan jrivobeni iizemeltet6sdt teleptildsrendezdsi eszkoz<ikkel
tudjuk biztositani, ezdrt szi.ikseges az ingatlan Gksz kereskedelmi rivezetbe tcirt6n6 besorol6sa.
Javaslom azingatlankiemelt <inkorm6nyzatiberuhitziisi tertilett6 t<irtdno nyilv6nftils6t.
A napirendi pontot a Pdnziigyi GazdasSgi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizottsilg titrgyalta, ds

elfogad6sra javasolta a kdpvisel6-testiilet fele, hogy a 8196 Liter, D6zsa Gy<irgy u.37. szim
alatti, 627 helyrajzi szitmi ingatlant ,,Vtl" teleptildskcizpont rivezetb6l ,,Gksz" kereskedelmi
szolgiitato tivezetbe soroljuk 6s az ingatlant kiemelt <inkorm6nyzati beruh6z6si tertilettd
nyilv6nitsuk. Van-e k6rdds, hozzirszolits a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkoz6lag?
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Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a penzigyi bizotts6g javaslat6t
elfogadja.
A kepvisel6-testillet 5 igen szavazattal elfogadta

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
21 12019.(1L 28.) LKt. hatir ozata

Lit6r Kdzs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-testlilete arrol hatdrozott,
hogy az tinkorm6nyzat tulajdoniiban l6vd 8196 Litdr, D6zsa Gyorgy u.
37. szitm alatti, 627 helyrajzi szirmi ingatlant ,,Vtl" teleptildskrizpont
ovezetbol ,,Gksz" kereskedelmi szolgrlltat6 dvezetbe sorolja az
ingatlanon ldvo 6lelmiszerbolt tizeme16s6re tekintettel, tov6bb6 az
ingatl ant kieme lt cinkorm 6ny zati beruhirz6s i teriilettd nyi lv6nf tj a.

A Kdpvisel6-testi.ilet megbizza a Polg6rmestert a sziiksdges intdzkeddsek
megt6teldvel.

Felelos : Szedllk Attila polg6rmester
Hatiirido: azonnal

Szedlilk Attila pole6rmester
A Templom utciiban a sorh6zak mellett levo 63212 6s 632/1 hrsz jelenleg Vtl dvezeti
besoroliisban van, ami akad6lyozza tov6bbi 5 lak6sos sorh6z dpitdsdt.
Egy m6sik <ivezet kiszabiiyoz6siival a korlitozits felold6s6t javaslom, lehet6sdget biztositva
eziital egy fj 5 lakrisos sorhdz dpit6s6re es egyrittal a megldvo 5 lakiisos sorhrizakkal m6r bedpiilt
632/3 6s 63214 hrsz ingatlanok szab6lyozdsai is rendezdsre kertilnek. Tov6bb6 javaslom az
ingatlanok ki em e lt cinkormiiny zati beruhirz6si tertlettd tort6no nyilvilnit6s 6t.
A napirendi pontot a P6nztigyi Gazdasdgi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig titrgyalta, ds a fenti
j avaslatot elfo gad6sra j avasolta a kdpviselo-testtilet fele.
Van-e k6rd6s, hozzitszolits a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkozolag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartrlssal szavazzon, aki a fenti javaslatot elfogadja.
A kdpviself-testiilet 5 igen szavazattal elfogadta.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
22 12019.(1L 28.) LKt. hatir ozata

Lit6r Kcizsdg Onkorm funyzatinak Kdpviselo-testi.ilete arr6l hat6rozott,
hogy a Templom utc6ban megldvo sorh6zak melletti 63212 es 63211
helyrajzi szdmi, ,.Vtl" civezetbe tartozo be6pitetlen ingatlanokon
szi.iksdg szerint egy fj civezettel lehetos6get biztosit 5 lak6sos rij sorh6zak
dpitds6re az ingatlanok dvezeti besorol6s6ra vonatkoz6 korl6toz6s
felold6siival, amely szerint az ovezet telkdn elhelyezett dpillet maximum
2lak6 rendeltetdsi egysdget tartalmazhat, valamint egyrittal a megldv6 5
lak6sos sorh6zakkal m6r bedpi.ilt 63213 ds 63214 hrsz ingatlanok
szabiiyozisai is rendezdsre kertilnek. A Kdpviselo-testi.ilet az
ingatlanokat kiemelt cinkormiinyzati beruh6zisi tenilett6 nyilv6nftj a.

A Kdpviselo-testtilet megbizza a Polgiirmestert a sziiksdges intdzked6sek
megtdteldvel.
Felelos : Szedl6k Attila polgiirmester
Hat6rido: azownl
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Szedl6k Attila pol g6rmester
Litdr 034/3, 03415, 034121, 034123, 034125, 034127 , 034128, 034129, 034130, 034132, 034133,
034163, 034170, 034172, 034173, 034/74, 034175, 034181, 034/82, 034/83, 034195, 034196,
034187, O34l9l,034192, 034193,034194 helyrajzi szitmi ingatlanok eset6ben a Helyi Epit6si
Szabiiyzat szabiiyozitsa szerint csarnok jellegti kereskedelmi ds rakt6rozisi rendeltetdsti dptilet
nem helyezheto el, ezert javaslom a korliitoz6s felold6sdt a magteri.ilet ds pufferteriilet civezettel
nem 6rintett,,Gipl" ipari tertileteken, hogy egy rij korszeni csamok dpitdsdt tegyiik lehet6v6,
tov6bbrl az rngatlanok kiemelt cinkorm6nyzatiberuhdz6si tertilett6 tortdn6 nyilv6nit6s6t.

A napirendi pontot a P6nzi.igyi Gazdasilgi ds Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g tirgyalta,6s a fenti
j avaslatot elfo gadiisra j avasolta a kdpviselo-testiilet fele.

Van-e kdrd6s, hozzitszolits a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a fenti javaslatot elfogadja.
A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfogadta.

Lit6r Kiizs6g Onkormin y zata K6pvisel6-testii let6nek
23 /2019.(1L 28.) LKt. hatir ozata

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzatdnak Kdpvisel6-testiilete arl:ol hatirozott,
hogy a ,,Gipl" dpftdsi ovezetben levo 034/3, 034/5, 034121, 034123,
034/25, 034127, 034129, 034129, 034130, 0341 32, 034133, 034/ 63, 03417 0,
03 4/7 2, 03 41 7 3, 03 4 I 7 4, 03 4 17 5, 03 4 I gt, 03 41 92, 034 I 93, 034 I 95, 03 4 I 86,
034187, 034191, 034192, 034193, 034194 helyrajzi sz6mri ingatlanok
esetdben, amelyek nem tartoznak az Orsz6gos 0kol6giai Hil6zat -
Magtertilet ds Puffertertilet <ivezetdbe, lehetosdget biztosit csarnok
jellegri kereskedelmi ds raktitrozitsi rendeltetdsti 6ptilet elhelyez6sdre. A
Kdpviselo-testi.ilet az ingatlanokat kiemelt 6nkormfunyzati beruh6z6si
tertilettd nyilv6nitj a.

A K6pviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert a sztiksdges intdzkeddsek
megtdteldvel.

Felel6s: Szedlik Attila polg6rmester
Hatrirido: azomal

b) Eletmiszerbolt v6teli szrlnd6ka

Szedl6k Attila pol g6rmester
A janu6ri tildsiink<in min titrgyaltunk a litdri dlelmiszer bolt b6rldj6nek vdteli szrind6k6r6l, ds
akkor azt beszdltiik meg, hogy megnezzikmilyen jelenleg a bolt szerkezete.
A tegnapi napon a napirendi pontot a Penzigyi Gazdasigi 6s Teleptil6sfejlesztdsi bizottsiig
tirgyalta. A bizottsdg javaslata az volt, hogy kdrjtink fel egy drtdkbecsl6t, hogy mdrje fel az
dlelmiszerboltot, 6s kiildje meg szakvdlemdnydt.
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Auerbach J6nos kdpvisel6
Mindenkdpp kdrjiink fel egy szakertot, aki megndzi,
h6szigetel6s 6s milyenek a nyflilszitrok dllapota. Adjon
mennyibe kertilne az Onkorm inyzatnak.

hogy milyen a tet6 szigetel6se, a

egy trajdnlatot, hogy ez a felm6r6s

Szedl6k Attila polg6rmester

Van-e m6s javaslat? Egyelore egy 6rt6kbecslot kdrjiik fel, ki.ildje meg szakvdlemdnydt az
6lelmiszerboltra vonatkoz6an.
Aki ezzel a javaslattal egyet6rt, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon.
A lc,ipvisel1-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
24 12019.(1L 28.) LKt. hatir ozata

Litdr Kcizs6g Onkorm ilnyzatinak Kdpviselo-testtiletet alrol hatir ozott,
hogy felhatalmazza Szedllk Attila polgiirmester urat a Liter, D6zsa
Gycirgy utca 37. sz6m alatti ingatlan - dlelmiszer bolt - drt6kbecsldsi
szakv6lem6ny elkdszittetds6vel.

K6pviselo-testiilet felhatalmazza Lit6r Krizsdg polg6rmesterdt a
sztiks6ges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hat6rido: folyamatos
Felelos : Szedlik Attila polg6rmester

c) Lit6ri Reformftus templom felrrijftisa

Szedl6k Attila pole6rmester
Atadom a szSt Szab6 J. R6bert lelk6sz frnak, adja elo k6relmdt a kdpviselo-testtilet fele.

Szab6 J. R6bert reformitus lelkdsz
Thjekoztatom a kdpviselo-testtiletet, hogy p6r dvvel ezelott a reform6tus templomban volt egy
felmdrds. A templom 6pi.iletdn 6llagmeg6v6si rekonstrukci6t v6geztek. A cdlok
megval6sitflsithoz a Dun6ntrili Reformdtus Egyh6zkertilet 6ltal elnyert pitlydzati keretb6l,
r6sziinkre iitadott 8 milli6 forint biztositotta volna. Mivel aberuhinits kolts6gei azota jelent6sen
megemelkedtek ez az osszeg tulajdonk6ppen a palatet6k cserdl6s6re, gerend6k javitisira
elegendo. Kiils6 fal javit6srira, frissito festds6re mir nincsen keret.
Azzal a kdrdssel fordulunk Polgiirmester lJrhoz ds a Kdpviselotesttilethez, hogy a templom-
6rriks6g meg6v6sa drdek6ben nyrijtson anyagi segitsdget a munk6k elvegeztetes6hez.

Szedliik Attila pol g6rmester
A napirendi pontot a peruigyi bizottsiig tirgyalta. Felkdrem Bencze Eva jegyzo asszonyt,
ismertesse a bizottsrig javaslat6t.
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BenczeEva jesyzo
A bizotts6g javaslata, hogy az idei kriltsdgvetds6ben forr6s hi6ny miatt nem tudja t6mogatni a
kiils6 6s bels6fal fehijit6si munkrilatokat. C6l mindenkdppen a mtiemldk templom 6rtdk6nek,
illaganak meg6v6'sa. A hosszri tiivri fejleszt6sek elkdpzeldsdbe javasoljiik a forr6s biztositani a
2021. 6vi kciltsdgvet6si dvben.

Szedl6k Attila pole6rmester
Javaslom, hogy a krilts6gvet6si 6vben vizsg6ljuk meg a szabad forr6sok oldal6t, 6s a jriniusi
k6pvi se 1o -te stiileti i.il d si.inkon t6rgyalj uk rij ra.
Van-e k6rdds, hozzisz6lis? Amennyiben nincs, k6rem, kezfeltarthssal szavazzon, aki a
j avaslatommal egyet6rt.
A kdpviselS-testiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g dnkormrin yzata K6pviset6-testiilet6nek
25 12019.(1L 28.) LKt. hatir ozata

L itd r Kci z s 6 g 0 nko rm 6ny zatinak K 6pv i s e I o -te s tiil ete t arr ol hatir o zott,
hogy a Literi Reform6tus Altal6nos Iskola fehijit6sa tirgyihan
erkezett k6relmet kdsobbi iilds6n rijra t6rgyaljuk.

K6pviselo-testiilet felhatalmazza Litdr K<izsdg polgiirmester6t a
sztiks6ges intdzkeddsek megtdtel6re.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Szedlik Attila polg6rmester

d) Lit6ri Reformitus Altalinos Iskola timogatfsi k6relme - fehijftrlsokhoz

Szedl6k Attila pol grlrmester
Tdjekoztatom a kdpvisel6-testiiletet, hogy Gyenes Viktor iskolaigazgat6 6s Szab6 J. R6bert
fenntart6 k6pviselo kdrelemmel fordult Onkorm6nyzatunkhoz. Kdrelmtikben leirt6k, hogy a
Kastdly 6ptilet el6tti ldpcsok ds oszlopok, a Politechniai 6piilet fohomlokzat vakol6sa, valamint
parkol6helyek kialakititsitttervezik az idei 6vben. Az iskola saj6t krilts6gvet6s6b6l azideidvben
tovrlbbi 1 milli6 forint berthizisitt tervezi, hogy a megkezdett fehijitrisokat be tudjrik fejezni,
ehhez azonban kdrik az Onkorm6nyzat segitsdg€t. A tewezett beruh6z6sok risszege 3 milli6
forint.
A napirendi pontot a Penzigyi Bizottsiig tirgyalta. Javaslata, hogy a 2019-es kolts6gvet6si
6vben 2 milli6 forint fehijitrisi keretet biztosit a tartaldk terh6re. Kertiljenek egyeztetdsre a
fejlesztdsi cdlok, majd azok meghatiroz6sa ut6n kdrje rlraj6nlat bekdrds6t.
A k6pviselo-testiilet elfogadja a peraigyi javaslatiit, azzal, hogy a kieg6szftdssel, hogy
kivitelez6sre ajiinlatot az cinkormirnyzat k6rjen be, ezt kdvet6en <inkorm6nyzati beruhi.;;is
keretein beli.il val6suljon meg a fehijitris, mint saj6t ingatlanon vegzett fejlesztds.
Van-e k6rdds, hozzirszolirs, m6s javaslat? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon,
aki ezzel a penzigyi bizotts6g javaslat6val, valamint a k6pviselo-testi.ilet kiegdszitds6vel
egyetdrt.
A hlpviselci-testiilet 5 igen szavazattal egltetdrt.
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Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
26 /2019.(11.28.) LKt. hat6rozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzat6nak K6pvisel6-testiiletet arr6l hat6rozott,
hogy a Litdri Reformdtus Altalenos Iskola rdszdre a 2019. evi
kcilts6gvetds6vben 2 milli6 forint felujitrisi keretet biztosit.

Kivitelez6sre ajAnlatot az dnkormiinyzat kdr be, ezt k<jvet6en
dnkormrinyzati beruh6zris keretein beliil val6sul meg a fehij (tiis, mint
saj6t ingatlanon v6gzett fej leszt6s.

Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza Litdr Kdzsdg polgilrmester6t a
sziiksdges int6zkeddsek megt6teldre.

Hatdrid<i: folyamatos
Felel6s: Szedliik Attila polg6rmester

e) Magyar Falu Program

Szedl6k Attila oole6rmester
T6j6koztatom a K6pvisel<itestiiletet, hogy a Magyar Falu Program kihirdetdsdr<jl sz6l6
1669/2018. (XII.10.) Korm. hatirozat alapjdn 2019.6v els6 negyeddvdt6l kezdve intenziv
iitemben v6rhat6ak a cdlteriiletek 1007o-os t6mogatAsi intenzit6sri p irlyAzatainak megjelen6se.
Priorit6skdnt a pdnziigyi bizottsdgi iil6sen hiirom t6tel meriilt fel, az <inkormriLnyzal lpljlete, az
Ertl P6lnd Mrivel6d6si Hifu, valamint az 6vodafejleszt6s.
A pirlyizatok folyamatosan ebben az 6vben kertilnek kiirrlsra. A beaddsi hatririd6 60 nap, majd
a bead6si hat6rid6 lejiirta ut6n kdriilbeliil hatvan napon beliil bocs6jtjrik ki a trimogat6i okiratot.

Ti$lkoztat6rol van sz6, ez6rt enol nem kell szavaznunk. Van-e valakinek k6rddse.
hozzitsz6lisa? Amennyiben nincs, tdrjiink 6t a k6vetkez6 napirendi pontra.

I) KDH-053 forgalmi rendszimri g6pjrirmii iizemeltet6s6vel kapcsolatos k6rd6skiir
megvitatisa
El 6 ad6 : Sze dldk A tt il a pol gdrme s te r

Szedlik Attila poleiirmester
T6j6koztatom a k6pvisel6-testiiletet, hogy az Inkorminyzatn6l levri Ford Escort tipusri
KDH - 053 rendsziimf gdpkocsi miiszaki 6rv6nyess6ge mrircius h6napban lej6r, melyre 1

h6nap hosszabbit6st kdrtiink.
A gdpkocsin el6g sok olyan alkatrdsz van, ami cserdt igdnyel. Amennyiben gyiiri alkatrdszek
bedpitdse mellett ddntiink abban az esetben a fizetend6 <isszeg 417 100 Ft, mig a nem gy6ri
alkatr6szek esetdben 217 900 Ft lenne az alkatrd.sz.
A p6nziigyi bizottsilg is trirgyalta a napirendi pontot, ds javaslatkdnt felmertilt a g6pj6rmri
lecser6lds6nek lehet6sdge, ez6rt felkdrte Varga Mihrily kdpvisel6 t6rsunkat, hogy jilrjon utrina
egy hasonl6 tulajdons6gokkal rendelkez6, dtelsz6llit6sra alkalmas gdpj6rmrinek. Felkdrem
Varga Mih6ly k6pviselo trirsam, hogy a ktivetkezri kdpviselo-testiileti iildsre tdj6koztasson a
g6pj6rmii v6sdrl6srival kapcsolatos lehet6s6gekr6l.
Van-e valakinek k6rddse, hozzirsz6lisa? Amennyiben nincs, t6rjiink iit a k6vetkez6 napirendi
pontra.
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5.) A szem6lyes gondoskodds kiir6be tartozri ell:itrisok (nappali ellitis, 6s hizi
segits6gnyfjt{s) szem6Iyi t6rit6si dij:irtil sztilt6 rendelet
El5ad6; Bencze Et a.jegyzd

Szedlik Attila polg6rmester
A hiizi segits6gnytijtrist Lit6r Kcizsdg Onkorm Anyzata a Balatonalm6di Szoci6lis Tilrsukison
keresztiil biztositja. A szocidlis igazgatisr6l ds szociiilis elliitiisokr6l sz6l6 1993. dvi III. tcirvdny
92.$ (1) bekezdds b) pontja drtelmdben a szemdlyes gondoskodest nyujt6 ellAtAsokr6l, azok
ig6nybev6tel6r<il, valamint a fizetend6 t6rit6si dijakr6l, ha a fenntart6 dnkormiinyzati t6rsul6s,
akkor a tiirsul6si megdllapod6sban erre kijekilt teleptildsi rinkorm6nyzat a trirsuliisi
megrillapodisban meghatiirozottak szerint rendeletet alkot.

A hiizi segitsdgnyrijt6s alapszolgriltat6s <inkriltsdgei 6s intdzmdnyi tdritdsi dijai a szociiilis segit6s,
illetve a szemdlyi gondoziis, tevdkenys6g szerinti bonlisban keriil megiillapit6sra, hiizi
segitsdgnyirjtiis esetdben egy gondoz6si or ra jut6 dnk6lts6g,
2 055 Ft/6ra, szemdlyi gondozAs eset6n 2 055 FV6ra, tov6bbri a h6zi segits6gnyrijt6s ell6t6s6nak
intdzmdnyi tdritdsi dija szociiilis segit6s esetdn 1 935 Ft/6ra, szemdlyes gondoskodas esetdn 0,-
Ft/6ra.

Nappali ell6tris esetdn egy gondoziisi 6r6ra jut6 cinkrilts6get 861 FVnap, int6zmdnyi t6ritdsi dij
esetdn 2 I 0,-Frnap risszegben iillapitotta meg
A napirendi pontot a Hum6n Ertdkek Bizotts6ga tdrgyalta, felkdrem a bizottsrig elnrik6t,
ismertesse j avaslatukat.

Auerbach J6nos Humrin Ert6kek bizotts6e elndke
A Humrin Ertdkek bizotts6ga tdrgyalta a Szem6lyes gondoskodis kdrdbe tartoz6 elliitiisok
(nappali ell6t6s,6s hrizi segits6gnyijt6s) szem6lyi t6rit6si dijrir6l sz616 napirendi pontot, melyb6l
a tdritdsi dijak6l sz6l6 hat rozatol elfogadiisra javasolja a k6pvisel6-testiilet fele, valamint nem
kiv6n rendeletet m6dositani, teh6t toviibbra is a szem6lyes gondoskodiis k<ir6be tartoz6 ellitrisok
(nappali ell6tas, 6s hrlzi segitsdgnyrijtils) szemdlyi t6r(t6si dij6r6l szolo 4/2017. (lII.6.)
Onkormrinyzati rendelete maradjon hat6lyban.

Szedllk Attila pole6rmester

A napirendi pontot a Pdnziigyi Gazdasiigi 6s Telepiildsfejleszt6si bizottsiig is t6rgyalta, 6s a
bizottsrig elfogadrisra javasolja a Hum6n Ert6kek bizottsrigiinak javaslat6t.

Van-e k6rd6s, hozzirsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki elfogadja a szem6lyes gondoskodiis int6zm6nyi t6rit6si dij6r6l
szolo hatir o zati javas I atot.
A kdpviselS-test let 5 igen szavazattol eg)etdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2712019. (II.28.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiilete megtrirgyalta 6s elfogadta
a Balatonalm6di Csat6d-6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Szociiilis Szolgiilat
riltal biztositott hrizi segits6gnyijtiis ellatdsAnak egy gondoz6si 6rrira jut6
6nk<ilts6gdt, mely szoci5lis segitds eset6n



18

2.055 Ft/ora, szem6lyi gondoz6s esetdn 2.055 Ft/6ra cisszegben kertilt
meg6llapit6sra.
A K6pviseki-testiilet elfogadta tovribb6 a hizi segitsdgnyrijt6s ell6tris6nak
intdzm6nyi t6rit6si dij6t, mely szoci6lis segitds esetdn 1.935 Ftl6ra, szem6lyi
gondoz6s eset6n 0,- Ft/6ra dsszegben kertilt meg6llapit6sra.

Nappali ell6tris eset6n egy gondozitsi orira jut6 rinkdltsdget 861 Ft/nap,
int6zm6nyi tdritdsi dij esetdn 210,-Ftlnap dsszegben fogadta el.

A K6pviselo-testtilet megbizza a Polg6rmestert, hogy ddntdsdrol 6rtesitse
B alatonalmiidi Viiros Onkormrin y zati/-.

Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
Hat6rid6: azownl

6.) Ker6kprirrlt l6tesit6se Lit6r-Kirflyszentistvin telepiil6sek kiiziitt" cimii TOP-3.1.1-16-
VB,l-2017-00018 azonositri szrimri projekt el6k6szit6s6hez kapcsol6drian ingatlan
6rt6kbecsl6si feladatok elkitis6ra 6rkezett ajfnlatok elbirrikisa
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pols6rmester

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatinakkdpviselo-testtilete 6raj6nlatokat k6rt be a jelenleg folyamatban
lev6 kerdkp6rrit projekt dpitdsi beruh5z6s elokdszitdsdhez kapcsol6d6an az ingatlan drtdkbecsldsi
feladatok ell6tiis6ra vonatkoz6an.

H6rom irajinlat erkezett, melyek a krivetkez6k:
Bakony-Immo Ingatlanszakdrto Kft. (Csopak) 225.000 Ft + AFA :8r.285.750, ES Epitoipari 6s
Szolg6ltat6 Bt. (Olaszfalu) 450.000 Ft + AFA: Br. 571.500 Ft ci,6s a Presting Optimum Zrt.
(P6cs) 354-331 Ft + Ape : Br. 450.000 Ft <isszegti aj6nlata.

A napirendi pontot a Penzigyi bizottsdg thrgyalta, 6s a legkedvezobb irajinlatot benyujt6
Bakony-Immo Ingatlanszakdrto Kft. 225.000 Ft + Apa : Br. 285.750 Ft cisszegti ajinlatifi
j avasolta elfo gad6sra a k6pvisel6-te sttilet fele.

Van-e k6rdds, hozzisz6lis a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem,
kezfeltartis sal szav azzo n, ak i a P errJjgy i b i z ott s 69 j av as I atiit e I fo g adj a.

A kdpviselS-testillet 5 igen szavazattal elfugadta.

Lit6r Kiizs6g Onkormin y zata K6pvisel6-testiilet6nek
2812019. (II.28.) LKt. hatrlr ozata

Litdr K<izs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete a,,Kerdkpdrtit
l|tesitdse Litdr-Kirdlyszentistvdn telepilldsek kdziitt" cimti, TOP-3.1.1-
l6-VE1-2017-00018 azonosit6 szirmi t6mogatott projekt keret6ben
megval6sitand6 ker6kp6rut dpitdsi beruhizishoz kapcsol6d6an az
ingatlan 6rt6kbecsldsi feladatok ell6t6s6val a Bakony-Immo
Ingatlanszakdrt6 Kft-t bizza meg (8229 Csopak, Patak u. 6.) a
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2019.02.25. napjAn kelt ajinlata alapjhn mindrisszesen brutt6 285.750 Ft
d,sszeg ellendben.

A K6pvisel6t-testiilet megbizza a polgrirmestert a szerzodes al5ir6s6val.

Felel6s: Szedl6kAttilapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

Szedlak Attila polgarmester a nyilvrinos kdpviselo-testiileti iil6st 20.45 6rakor leziirta.

Szedldk Attila
polg6rmester

Jegyz<ikdnyv hitelesit6k:

e/,e?-/
Auerbach J6nos

kdpvisel<i

Jeuu'-""--l
Bencze Eva

jegyzb

Varga



Lit6r Kiizs6g Onkormdn yzata
K6pvisel6-testiilet6n ek

2 / 20 19 .(lll. 04. ) ii n ko r miny zati ren d elete
Lit6r Kiizs6g Onkormf n y zat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

Litdr Kozs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testtilete az Alaptdrveny 32. cikk (2) bekezddsdben
meghatfrozott eredeti jogalkot6i hat6skdrdben, az Alaptcirvdny 32. cikk (1) bekezd6s f.)
pontj6ban meghatdrozott feladatkcir6ben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el:

2.$ (1)

I. fejezet

Altatinos rendelkez6sek

A k6pvi sel6-te stiil et az cinkormii ny zat 20 I 9 . ev i

a) kiadrlsi fodsszegdt 776.728.815 forintban,
b) bev6teli fo<isszegdt 776.728.815 forintban illapftja meg,

Az iilamhiatart6sr6l sz6l6 trirv6ny 23- $. (2) bekezddse 6s Az iilamhiztarthsr6l
sz6l6 t6rv6ny vdgrehajt6srlr6l kiadott 36812011. (XII.31.) Korm6nyrendelet
(tov6bbiakban: Avr.) alapj6n a k6pviselo-testiilet az rinkorminyzat es az iitala
ir6nyitott kriltsdgvet6si szerveit a (2) bekezd6s6ben rlllapitja meg.

Az cinkorminyzat es az iitala ir6nyitott szervei:
a.) Lit6r Krizs6g Onkormrlnyzata
b.) Lit6ri Kdzris Onkorm6ny zati Hiv atal
c.) Szennlvizcsatorna Tulaj donk<izossdg

2. A kiilts6gvet6si bev6telek

A Kdpviselo-testtilet az dnkorminyzat 2019. 6vi kriltsdgvetdsi bev6teleinek
forrisonk6nti illetue mtik<iddsi 6s felhalmoz6si c6l szerinti rdszletezl,sdt az
tinkorm6nyzat pdnziigyi m6rlegdnek 1lA, llB, llc. szitmt melldklete
tartalmazza.

A Kdpvisel6-testtilet az <inkormiinyzat kriltsdgvet6si szerveinek, illetve a 2. $-ban
meghatirozott cimek 2019. dvi mrik<id6si 6s felhalmoz6si bev6teleit forrrisonk6nt
- ktl<in-ktilon szervezeteire a 2. szitmi melldklet szerinti reszletezettsdgdben
6llapitja meg.

1.

1.S

(2)

3.$

4.$.

3.

s.$ (l)

A kiilts6gvet6si kiadisok

Az <inkormitnyzat mtikrid6si, fenntart6si kiadrisi eloiritnyzatait a kdpvisel6-
te sti.ilet a kovetkez6k szerint hatdr ozza me g:



(2)

Mrikrid6 s i kiadris ok eloir iny zata ci s szesen :

Ebbol:
a) szem6lyi jellegti kiad6sok
b) munkaad6kat terhel6 j6rul6kok
c) dologi 6s egy6b foly6 kiad6sok
d) Mrikdd6 s i c6hi tiimo gatiisok illlamhhztartiison be liil
e) egydb tiimogat6sok (szoci6lpolitikai ell6trisok)
f) Mtikciddsi cdlf t6mogatiisok iilamhiutart6son kiviil
g) rovidlej6ratri t6mogat6si k<ilcson
h) rovidlej ilratri hitelek
i) forgatrlsi c6hi hitelviszonyt megtestesito 6rtdkpapir kiadis

Az onkorm itny zat felhalmoz6s i ki adrlsai ci s sze sen :

A felhalmoz6si kiad6sokb6l:
a) beruhinfts ok e I o ir6nyzata
b) felrij itrls ok eloiriny zata
c) t6mogat6s6rtdkri felhalmoz6si kiadrls
d)pdnzeszkozittadilsiilamhintartilsonkiviilre
e ) fe lh alm o zitsi tdm o gat6 s o k iilamhdztart6s on kiviil
f) hosszri lejiratu hitelek
g) felhalmoz6si celi hitel kamatai
h) tart6s hitelviszonyt megtestesito 6rt6kpapirok

A z o nk o rm itny zat ftnanszir o z6s i ki ad6s ai ci s s ze s e n :

A fi nanszir ozhsi kiadits okb6 I :

a) iilamhilztartison beliili megelolegezdsek visszafi zet6se

b) belfloldi drtdkpapirok kiad6sai

294.957.026 forint

71.576.848 forint
14.476.848 forint
77.642.051 forint

1 1 9.83 I .7 49 forint
3.043.000 forint
8.386.530 forint

0 forint
0 forint
0 forint

352.292.430forint

323.812.530 forint
28.479.900 forint

0 forint
0 forint
0 forint
0 forint
0 forint
0 forint

80.249.190 forint

5.309.190 forint
74.940.000 forint

(3)

6.$.(1)

(2)

A Kdpvisel6-testiilet az rinkorminyzat 2019. dvi kiad6si jogcimeit kiemelt
eloiritnyzatonkdnt, mtikod6si 6s felhalmozrisi feladatokkdnt az onkorminyzat
pdnziigyi mdrle g6nek 3 I A, 3 /8, 3 I C . szitmu me ll dklete tartalmazza.

A K6pvisel6-testi.ilet az onkorm6nyzat kdltsdgvet6si szerveinek, illetve a 2. $-ban
meghat6rozott cimek mrikciddsi 6s felhalmozrlsi kiad6sait kiilcin-kiilcin
szewezetire a 4. szdmri melldklet szerint rlllapitja meg.

A K6pviselo-testtilet az <inkorminyzat kriltsdgvetdsi szervei, illetve a 2. $-ban
meghatitrozott szervei fehijit6si ds felhalmoz6si kiadiisait c6lonkdnt 6s a 2. S Q)
bekezdds6ben meghatdrozott bontiisban az 5. szitmri mell6klet szerint hagyla
j6v6.

A kiilts6gvet6si kiadisok 6s bev6telek

A K6pvi se lo-te sttilet az rinkorm6 ny zat kci 1ts6 gvet6 s6t feladatonk6nt, ezen beliil
a tartaldkot 49.230.169 forintban hagyja j6v6, melybol:
a) 6ltalrinos tartal6k: 23.873.974 forint
b) 6ltal6nos tartal6k tulajdonkdzossdg: 22.490.224 forint
c) woviz tartal6k 2.865.970 forint
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a 6. szafi'l melldkletben foglaltak szerint fogadj a el.

A Kdpvisel6-testiilet a mrik<id6si 6s a felhalmoz6si cdhi bev6teli ds kiaddsi
el6ir6nyzatokat m6rlegszenien, egym6st6l elkiil6nitetten, - a finanszirozdsi
miiveleteket is figyelembe veve, a 7.1A11., 7/A/2., 7/811, 7lB/2., 71C/1.,7lcl2.
szrimf mell6klet szerint hagyja j6vii.

A ktilts6gvet6si l6tsz6mkeret

A K6pvisel6-testiilet az <inkormrlnyzat l6tszrim-eloirilnyzatifi a 8. szimi
melldkletben feltiintetettek szerint hagyja j6v6.

II. fejezet
A kiilts6gvet6s v6grehajt6s6ra vonatkozri szabdlyok

Altal6nos szab6lyok

Az dnkorm6nyzat 6s a kcilts6gvet6si szervei bevdteli 6s kiad6si el6ir6nyzatai 6v
k<izben me gv6lto ztathalo ak.

A Kdpvisel<i-testiilet kiz6r6lagos hat6skcir6be lartozlk a k6lts6gvet6si rendelet
m6dositdsa. A kiemelt el6ir6nyzatokon beliil az el6ir6nyzatok iitcsoportosit6s6ra
a polgiirmester jogosult. A Litdri Kiiz<is onkormanyzari Hivatal eset6ben a
jegyz6 jogosult a kiemelt el<iir6nyzatokon beliili 6tcsoportosit6sokra. A
polg6rmesteri ds jegyz6i hatriskrirbe tartoz6 atcsoportositrisokr6l a kiiltsdgvetdsi
rendelet m6dositiisakor a Hivatal tiij6koztat6t nyrijt a k6pviseki-testi.ilet 16sz6re.
Ha 6v kdzben az Orsztrggyiles, a Korm6ny, illetve valamely kriltsdgvetdsi
fejezet vagy elktil<initett 6llami pdnzalap az dnkorm6nyzat szdmira
p6tel6irrinyzatot biztosit, arr6l a polgiirmester a k6pvisel6-testiiletet trij6koztatni
kdteles.
A p6tel6ir6nyzatr6l a polg6rmester a kdpviselo-testiiletet negyed6venk6nt kdteles
t6jdkoztatni. A kdpviseki-testiilet legalibb fdl6venk6nt - adott dv junius 30-ig,
illetve december 31-i hatrillyal (a kiildn jogszab6lyban meghat6rozott hat6rid6ig)
- ddnt a kdltsdgvet6si rendeletdnek p6tel6irdnyzatok szerinti m6dositiis6r6l.
Az <inkorm6nyzat kdpvisel6-testtilete a j6vdhagyott kiemelt eloir6nyzatokon
beltil a rdszeloirdnyzatokt6l - az Avr.-ben foglaltak figyetembe vdteldvel-
el6ir6nyzat m6dosit6s ndlkiil is elt6rhet.
A meghatiirozott 6ltal6nos tartal6k el6ir6nyzat6nak felhaszniilSs6r6l
negyed6vente a polgrirmester 300 ezer forintig, a Pdnziigyi 6s Gazdas6gi
Bizottsrig 500 ezer forintig saj6t hatiiskrirben intdzkedhet melyr6l a polgiirmester,
illewe a Pdnzi.igyi 6s Gazdasiigi Bizottsig elndke a kdpvisel6-testi.iletet ut6lag
ti\ekoztalja. A jelen bekezd6sben meghatiirozott dsszeghat6rt meghalad6an az
iiltal6nos tartal6k el<iir6nyzat6nak m6dositiis6r6l csak a kdpvisel<i-testiilet ddnthet
a kdltsdgvetdsi rendeletm6dositds sordn.

Az onkorm nyzati gazdiilkod6s sordn az 6v kdzben l6trejdtt hi6ny finansziroz6si
m6dja a hitelfelv|tel a szimlavezetl pdnzint€zel!6l.
A hitelfelv6tellel kapcsolatos szerzodds megk6t6s6nek jogrit a k6pvisel6-testiilet
500 ezer forint drtdkhatririg a polg6rmeslene rthiuza iit. A polgArmester a
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(3)

(4)

hitelszerz6ddsr6l annak aliirilsirt kcivet6 kdvetkezo kdpviselotestiileti til6sen
kdteles ti$1koztatitst adni.
Az 500 ezer forint feletti hiteltigyletekkel kapcsolatos hatiiskcircik kiz6r6lagosan
a k6pvise16-testtiletet illetik meg.
Az Onkorm6nyzat fejlesztdsi cdhi ad6ss6got keletkezteto iigylet esetdn a
Magyarorszhg gazdas6gi stabiliz6ci6jhr6l sz6l6 2011. 6vi CXCN. Tcirv6ny
rendelkez6seit fi gyelembe v6ve v6llalhat hitel- ds kolcs<infelv6telt.

Az Onkorminyzat a gazddlkod6sa sor6n 6v k<izben keletkez6 szabadpdnzeszkozet
a legkedvezobb aj6nlatot ad6 perzintezetnel penzintezeti p6nzlek<it6s
(bet6telhelyezds) formrlj6ban hasznosithatja, tovihb6 6llamilag garantiit
drtdkpapirba fektetheti.
Az (1) bekezd6s szerinti hasznosftfssal kapcsolatos szerzoddsek, illetve pdnzi.igyi

mtiveletek lebonyolitris6t 130 milli6 forintig a k6pvisel6-testiilet a polg6rmester
hat6skcirdbe utalja.
A polg6rmester a megtett int6zked6s6rol a kcivetkezo kdpviselo+estiileti til6sen
tt$ekoztatist ad.
A (2) bekezd6sben meghatrirozott dsszeget meghalad6 kolts6gvet6si trjbblet
felhaszniiits 616 I a k6pvi s e I 6 -te sttil et hatir o zatb an d<int.

Az cinkormitnyzat gazdiikoditsa biztonsiigircrt a kdpvisel6{esttilet, a gazdiikodils
szabiiyszerisdgddrt 6s a kciltsdgvetds v6grehajt6s66rt a polg6rmester, a
gazdiilkodits jogszenis 6g66rt a jegyzo a felelos.
Az rinkormLnyzat nevdben kritelezettsdget jogszab6ly, illetve a kdpvisel6-testiilet
felhatalmazilsa alapjiln a polg6rmester ds az iitala ir6sban megbizott, illetue
akadiiy o ztat6s a e s et6n az alp ol gbrme ste r v 6l lal hat.
Az utalvirnyozils, ellenjegyzds 6s drvdnyesitds szabiiyait az SZMSZ, illetve
me ll6klete tartalmazza.
A polg6rmester a jegyzo krlzremrik<id6s6vel koteles a rendeletben el6irt tervez6si,
besziimol6si 6s adatszolgrlltat6si kcitelezetts6gdnek eleget tenni.
Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilet6nek felhatalmaztsa alapjitn a
Polgirmester a krilts6gvet6sb6l m6s rinkormfnyzatoknak, gazddlkod6 szerveknek,

alapitv6nyoknak, egyestileteknek 6s civil szervezeteknek - az rinkormdnyzat
Szervezeti 6s Mrikriddsi Szabrllyzata eloirfusai alapjitn - odaitdlt t6mogat6sok
ittadisilra Trimogat6si szerz6d6st kdt. A szerzodesnek - kiikindsen - tartalmazni
kell a t6mogat6s celjifi,6sszeg6t, apenz ut6lagos ritutal6s6nak tdnydt, a tilmogatiis
elsziimolils6nak m6dj ifi es hatiridejdt. Nem nyrijthat6 t6mogat6s annak, aki a

kapott t6mogat6sr6l adott hatilridore nem sz6mol el, vagy a szerzodesben foglalt
c6lt6l eltdr6en hasznhlta fel az odait6lt cisszeget.

A t6mogatott szewezet a t6mogat6sr5l a szerzodesben foglalt hat6rid6re kdteles
hitelesitett bizonylatokkal a t6mogat6si szerz6d6sben kikdtott hat6rid6re
elsziimolni. Az elszitmol6ssal egyidejtileg a t6mogatottnak t6jdkoztatdst kell adni a

t6mogatott c6l me gval6 sitrlsSr6l.
A t6mogat6sr6l sz6l6 elsz6moliist a Jegyzo a K<izos Onkorm6nyzati Hivatal
ilgazatilag illet6kes bels6 szervezeti egys6g6vel szakmai szempontb6l, a P6nztigyi
c s oporttal pedi g penzigy r szempontb6 I fe ltilviz s giitatja.
Indokolt esetben a Jegyzo helyszfni ellenorz6s keret6ben vizsgiltatja meg a

t6mogatott c6l megval6sit6s6t, a titmogattrs felhaszniiitsinak jogszenisdgdt 6s

szab iiy szenis 6 g 6t. Az ellenor zd sr6 I fe lj e gyz6 s kd s ziil.
A Polg6rmester a jogszenitleniil felhaszn6lt t6mogat6st visszakrivetelheti 6s a
tov6bbi tiimogat6st megtagadhatj a.
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A ktilts6gvet6s el6re nem tervezhet6 bev6teleivel 6s kiad:isaival kapcsolatos szabrilyok

16.S.(1) Az 6nkorm6nyzat k<ilts6gvetdsi int6zm6nyei feladataik szinvonalasabb ell6t6sa
6rdekdben az alapito okiratuk szerinti tev6kenys6gi k6rben pAryazatokat
nytjthatnak be krizvetlen pdnzbeli t6mogat6st, felajrinldst fogadhatnak el. Olyan
tevdkenys6gi krirbe tartoz6 c6lra, amit a kciltsdgvetdsi szerv, alapit6 okirata nem
tartalmaz, pily|zat nem nyrijthat6 be. A v6llalt c6l megval6sitAsfua a
kdltsdgvet6si szery, alapit6 okirata szerinti tevdkenysdg ell6trisanak biztons6grit
nem vesz6lyeztetheti.
Az (1) bekezd6s szerinti pAryLzat benyijtas6hoz minden esetben a fenntart6
eldzeles hozzitjitrtt l6sa sziiksdges. A kdzvetlen pdnzbeli t6mogat6s elfogad6s6r6l
6s a piiyizal elbir6lfsinak eredmdny6r6l az intdzmdny vezet<ije kdteles
t6jdkoztatni a polg6rmestert.
A palyazalor. val6 rdszv6telhez tdrt6n6 hozzitlirdds megadasa el6tt vizsgiilni
kell a piiyinattal megval6sitand6 c6l miikdddsi-kiad6si vonzatirt, annak tdbb
6vre sz6l6 kihatesrt-

(3)

Fejlesztdsi, beruh6zrisi munk6latok sorrin kdvetend<i elj6riis

(4)

(s)

A kdlts6gvetdsbe betervezett fejlesztdsi, beruhriz6si munk6latok kiviteli
szerz6ddsi j6v6hagy6s6r6l a (3) bekezd6s kiv6tel6vel a kdpvisel6-testiilet ddnt a
jogszab6lyok 6ltal eloirt feltdtelek mellett.
Az (1) bekezddsben foglalt kivitelezdsi munkelatok eset6n nyilt, vagy
meghiviisos piiyAzatot kell meghirdetni, illetve rirajrinlatot k6mi, a k6pvisel6-
testiilet dcint6sdt6l fiigg6en.
Amennyiben a fejleszt6si, beruh6z6si munkdlatok dsszdrtdke brutt6 I 000 ezer Ft
6s a kcizbeszerzdsi 6rt6khat6r kdzdtt van a Beszerz6sek lebonyolitiis6val
kapcsolatos elj6r6srendr6l szolo szabiiyzatban foglaltak alapjdn a Kdpvisel6-
testiilet d6nt a fejlesztdsi 6s beruhiiziisi k6rddsekben. Amennyiben a fejlesztdsi,
beruhriz6si munk6latok 6ssz6rtdke brutt6 1 000 ezer Ft drt6k alatt van, akkor
meg6llapod6st a polgiirmester kdt, amennyiben a kdltsdgvetdsben az ellirinyzat
biztositott.
Az (1) bekezddsben foglalt munk6kra kiils6 mtiszaki ellen<irzdsre a polgiirmester
javaslatrira a k6pvisel<i.testiilet jeldlhet ki szakmai szervezetet vagy szem6lyt.
A (3) bekezd6sben foglalt munkrikra a mriszaki ellenor, vagy mr.iszaki iitvev<i
kije1616se a polgdrmester dcint6se alapjiLn tdrtdnik.

Az iinrilkian miikiid6 6s gazd6lkod6 int6zm6nyekre vonatkoz6 szabeilyok

Az dnkormiinyzat gazdiilkodasrival kapcsolatos iigyviteli feladatokat a Kdzds
Onkormrinyzati Hivatal liitja et.
Az rinkorm6nyzat riniill6an miikddo 6s gazdrilkod6 kdlts6gvetdsi szerve sajrit
hatiiskdrben el6iriinyzat-m6dositiist hajthat vdgre. Az eloirdnyzat-m6dosit6sr6l a
jegyz<i el6kdszitdsdben a polgdrmester a kdpvisel6-testiiletet 30 napon beliil
t6jdkoztatni kdteles. A k6pvisel6testiilet az 6niil6an mrik<id<i 6s gazdilkod6
intdzmdny saj6t hat6skcirben v6grehajtott ellirdrnyzat-virltozisai miatt a
kdltsdgvetdsi rendeletet legalibb f6ldvenh6nt - adott 6v jtnius 30-ig, illewe
december 3l-i hatrillyal (a kiil<in jogszabdlyban meghat6rozott hat6rid<iig) -
m6dositja.
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(3) Az <inkormiinyzat 6n6ll6an mrikdd6 6s gazd6lkod6 krilts6gvet6si szerve
szabadon, de az Avr. 43.$ (2) bekezd6s6ben, valamint e rendeletben foglaltak
figyelembevdtel6vel m6dosithatjrik egyes kiemelt, ezen beltil
rEszeloirLnyzataikat.

19.$. A kdpvisel6-testtilet feljogositja az 6n6lloan mtikdd6 6s gazdiilkod6 kcilts6gvetdsi
szervet - s ennek 6rdekdben ezen kdltsdgvetdsi rendeletben a koltsdgvet6si
szervek eredeti kriltsdgvet6s6ben ellirirnyozza - attrgyi eszkdz fehijit6si, illetve
egy6b felhalmoz6si p6nzeszkdz<ikkel val6 <in6ll6 gazd6lkod6sra.

20.$ (1) Az rinkormfinyzat k<ilts6gvetdsi szervei szabadon hasznrllhatj6k fel a j6v6hagyott
bev6teli eloir iny zataikon feliili tt bbletbevdte liiket.

(2) A tribbletbevdtel felhasznillitsa a saj6t hat6skrirti eloirinyzat-m6dositris 6s az

azzal egyidejtileg t<irt6nri - kdpvisel6-testtileti - ti$ekoztat6s ut6n t<irt6nhet.

III.Fejezet

Zdrd rendelkezisek

21.$ Ezen <inkorminyzati rendelet a kihirdet6s napjit krivet6 napon l6p hat6lyba.

# ,"-- --', berr,u-r
Szedl6k Attila , Bencze Eva
polg6rmester (*-*i ,I 
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