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Bencze Eva
Mivel online kdzvetit6s lesz a kdpvisel6-testiileti iildsen, szeretndm elmondani, hogy driiltem
volna, ha a hivatalt el<itte megkeresik. Nem az6rt, mert a m6dia t6rv6ny ds az egydb informdci6s
tdrv6ny erre nem ad lehet6sdget, hogy felv6tel kdsztiljrin a kdpviselti-testtileti tldsr6l. Szeretndk
trij6koaatni mindenkit, hogy mi kiizszerepl6k vagyunk, a polg6rmester a kdpviselok a hivatal
azon rdsze, akik dolgoznak a mai testtileti tildsen. Kdzszerepl6knek szdm(tanak a Balatonalm6di
Rend6rkapitiinys Ag rdszdr6l drkezri szem6lyek is. A jelen lev6 hallgat6k a telepiilds r6szdr<il
nem kdzszerepl<ik, igy a kamera amennyiben lehet<is6g van rri ezeket a szemdlyeket ne vegye.
Az ti16siiLnk nyilviinos, a felv6tellel nincs semmi gond, azt megvegatni nem szeretndm. A Polg6ri
ttirv6nykdnyv kciz6leti szerepl6k szemdlyis6gv6delmdr6l szakasza szerint szeretndm, hogy
felhasmil6sra kert.iljdn a felvdtel, a megnyilatkoz6sok is ennek megfelel<ien tdrtdnjenek.

Varea Mihiilv DolqArmester
Tisztelettel kdszdntdm a k6pvise16+esttilet tagjait, a megjelent lit6ri lakosokat.
Meg6llapitom, hogy a k6pvisel6testiilet hat6rozatkdpes, a megv6lasztott kdpvisel6kbol
mindenki megjelent.
Kiifdn tisztelettel kdsz6ntdm Balatonalmiidi Rend6rkapit6nys 69 rdszdr6l Borb6[y Zoltin r.
alezredest, kapitiny urat 6s Ndmeth Zoltrin rend6r urat.
A jegyzrikdnyw vezet6s6re Kov6cs Zsuzsa ktizt isztvisel<it, ajegyz6kiiny,v hitelesit6sdre Gyurika
Istvin Giibor 6s Kondics Istv6n k6pvisel<i urakat kdrem fel.
K6rem, hogy a kikiilddtt meghiv6t6l elt6r6en plusz napirendi pontkdnt, els6k6nt trirgyaljuk a
leend6 kdrzeti rendor megbizott bemutatrisdt. Tov6bbrlL vegytik le napirendi pontr6l a Lit6r
63315, 63J16, 633/7 hrsz-t telkekkel kapcsolatos tAjdkoztatest, 6s egy kdsobbi iildsen tdrjiink
vissza 16. Helyette viszont targyalni kellene v6teli ajiinlat t6telr<il, a Litdr, 059/22 hrsz-u ingatlan
vonatkoziisdban.

Meghivottk6nt jelen voltak:
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Lukits Giibor Akos Pdnziisyi Gazdasrigi 6s TeleD iilesfe leszt6si Bizottsiis elndke
A napirendi pontok keret6n beliil k6rem vegyiik fel, ds trirgyaljunk a hasznrilt munkag6p
beszerz6s6r<il, a kor6bbiakt6l eltdro tanalommal.

K cs Istviin k se lo
Kdrem, hogy rij napirendi pontkdnt trirgyaljunk a kdpviselti-testtilet feloszlat6siir6l.

Varea Mihiilv Dols6rmester
Megkdrdezem a kdpviseki-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-
e valakinek hozztrsz6l6sa 6szrev6tele, javaslata?

Amennyiben nincs tdbb javaslat, k6rem a k6pvise[6+estiiletet k6zfeltart6s sal, szavazzon, aki a
m6dositott napirendi pontokkal egyet6rt.
A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattol eg)etirt.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Leend6 ktirzeti rend6r megbizott bemutatisa
El6ad6; Vorga Mihdly polgdrmester

2.) Lit6ri sportiigyek
Elliad6 : Varga Mihdly polgcirmester

3.) Telepiil6srendez6si Terv m16dosit{sa
a) A Helyi Epit6si Szabilyzatrfl szil6 rendelet m6dositds6nak elfogad6sa
b) Telepiil6sszerkezeti terv hatrirozat elfogadrisa
c) Tervezett gazdasfgi teriilet fejleszt6s

Elliad6: Varga Mihdly polgdrmester

4.) 059122 hrsz-ri ingatlan v6teli ajinlata helyi kiizrit c6ljira
Elliad(r : Varga Mihdly polgdrmester

5.) Lit6r Termel6i Piac haszn{latival kapcsolatos iigyek
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

6.) Ertl Piln6 Miivel6d6si Hdz 6s Kiinlvtrir nyitvatartrisrival kapcsolatos k6relem
E16ad6: Vorga Mihdly polgdrmester

7.) Eu16pa Kulturdlis F6vfrosa program pilyizat
El6od6: Varga Mihdly polgdrmester

8.) Kiizfoglalkoztatdsban foglalkoztatottak munkaviszonyban val6 foglalkoztatisa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

9.) Dtint6s a Bursa Hungarica Felsiioktatrisi 6nkormdnyzati 6sztiindij rendszerhez val6
csatlakozdsrril 2022. forduli
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

10.) Ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatdr
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
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11.) Szoci6lis c6ly tiizifarendelet elfogadfsa
El60d6: Bencze Eva jegtzd

12.) Civil Szervezetek Programjainak Tdmogatdsa II. forduli - tijbkoztatf
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

13.) Magyar Falu Program t:ij6koztat6
El6add : Varga Mihrily polgdrmester

14.) Fizetett szabadsdg biztositrisa a pand6mi6s id6szakban dolgoz6 ktiztisztvisel6k
szf'mira
El6ad6: Bencze Eva jegtz(i

f 6.),,VP6-f 9.2.1.-7 -2-17" megval6sitrisi helyszin m6dosit6sa
Eliiadi : Varga Mihdly polgdrmester

17.) Haszn:ilt munkag6p beszerz6se
El[iad6 : Vargu Mi hdly pol girnt a s t er

18.) K6pvisel6-Testiilet feloszlatdsa
EI6ad6: Vargo Mifuily poIgdrmester

l.) Lcend6 kiirzeti rendrir me

Napirendtdrgyal6sa

ebizott bemutat6sa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6,ly polg6rmester
Szeretndm iitadni a sz6t Borbdly Zolt6n rend6rkapitiiny tmak, ismerlesse a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 informiici6kat.

Borbdlv ZoltAn r.alez.. rend6rkapitrinv

Tisztelettel ktisz<intcim a K6pvisel6-testtiletet. Mint azt valamennyien tudjuk, jrilius 25-dn
vSratlanul elhunyt Vaszari Attila kdrzeti megb(zottunk. Csaknem kdt dvtizede dlt a telepiil6sen,
figyelemmel kisdrve az itt 6l6ket, probldma felmertildse esetdben azonnal segitett. telefonjdt
sosem kapcsolta ki, eldrhet6 volt 6jjel-nappal. Munk6j616l elismer6ssel nyilatkozom, az elmflt
id6szakban j6 szinvonahi k6zbiztonsrigot sikertilt szolgdltatni Litdr tertlet6n. Elmondhatjuk,
hogy val6ban szolgiilta 6s vddte a telepiildst.
Sztiksdges azonban tovribbldpni. K6t jeldlt neve mertilt fel a krirzeti megbizotti tisas6g
betdltds6re.
N6meth Zolt6n urat a telepiil6sen 6l6k j6l ismerik, hiszen sziiletdse 6ta itt 6l Litdren.
Vrlrom a K6pvisel6-testiilet tamogat6 ddntdsdt.
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15.) F6z6konyha miiktid6s6hez sziiks6ges kieg6szit6 eszktiziik
ElSadd: Bencze Eva jegtzd



N6meth ZoltAn mesbizott rend6r
Szeretn6m megkdszdnni a lakoss69 16szdrtil a megtisztel6 bizalmat. Termdszetesen tcirekszem
arra, hogy a kdzrend, kdzbiaons6g a tovribbiakban is kiemelked6 legyen. A telefonsz6mom
nyilviinos, mindig a lakoss6g rendelkez6sdre fogok rillni.

Varea Mih6ly oolq6rmester
Van-e k6rd6s, hozzirsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szavazzotr, aki egyetdrt azzal, hogy Litdr teleptildsen a krirzeti megbizotti
feladatokat Ndm eth Zoll n rend6r l6ssa el.
A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavozaltal egteldrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll3 /2021. (IX.30.) Lkt. hat{rozata

Lit6r K6zsdg 6nkormdnyzat6nak kdpviselo-testiilete t6mogatja N6meth
Zoltan rend6r megbizAset a litdri ktirzeti megbizotti feladatok ell6trisrira.

K6pvise16-testtilet felhatalmazza
int6zked6sek megtdteldre.

a polgiirmestert a sziiksdges

Hatdrid6: azonnal
Felel<is: Varga Mihiily polg6rmester

2.) Lit6ri sportiisyek
ElSadd: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mihilf pole6rmesler
Trij6koztatom a megjelenteket, hogy Egyed Lajos, mint a Litdri Sporl Egyestlet eln6ke
meghiv6st kapott mai tildsiinkre. de nem jelezte, hogy nem tud megjelenni. K6rtem,
trij6koaassa a Kdpvisel6-testiiletet az egyestilet tigyeir6l, arr6l, hogy hol tartanak a priLlyrizataik,

egy6ltalin adjon egy 6tfog6 k6pet az egyestilettel kapcsolatban.
Miut6n eln<ik rir nem jelent meg, javaslom, hogy a napirendi pontr6l tiirgyaljunk egy kds6bbi
id6pontban, valamint sz6litsuk fel, hogy 8 napon beltil hivj a 6ssze a kdzgyrildst.

Luk6ts Giibor Akos Pdnztievi Gazdas6si ds Telepiitds{!ilesztdsi Bizotts6s elntjke
Szeretndm megkdrdezni, esetleg van valaki itt, aki az egyesiilet tagja?

Varga Mihiily polg6rmester
Igen, 6n egyestileti tag vagyok. Viszont anyag nincs n6lam. K6rttik, hogy szilmoljon be a
kdpvisel<i-testiilet el6tt

Lukets Gebor Akos Pdnziisvi Gazdasriei ds Telepiil6sfeile szt6s i Bizottsie elnoke
Az6rt is kdrdezem ezt, mert t6bbszdr volt miir ez probldma, hogy a fiatalok tcibbszrir jeleztdk,
hogy nem tudnak bel6pni a sportegyesiiletbe. Szeretn6nek ptiytvni is. Nem tudom, hogy az
egyesiiletnek kik a tagjai. Van valami lehet<isdg erre?

Varsa Mih6l polg6rmester
Term6szetesen van, egy rendkiviili taggyrildst fogok d,sszehivhatni. Az6rt hirtuk ma ide Egyed
Lajos urat, hogy beszriLrnoljon a sport tev6kenys6grril, ds az elszdmolist benyrijtsa.
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Bencze Eva iegyz<i
igy, hogy nincs itt az Egyed Lajos javaslom napoljuk el ezt a napirendi pontot vagy a kiktild<ttt
el6terjesztdst vizsg6ljuk meg.

Luk6ts Gribor Akos Pdnziigyi Gazdasrisi 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsiis elndke
Ezt meddig lehet htzni mdg? Vdgre vannak fiatalok, akik szeretn6nek futballozni. Van v6gre
egy csapat, akik eljrirnak id6t p6nzt energidt tesznek bele, kitart6ak. Egy kdzdssdg jiitt l6tre.

Varga Mihiily polg6rmester
Javaslom napolj uk el ezt a pontot. Megkeresem az egyesiilet eln6k6t, hogy miirt nem jelent
meg az iil6sen. A prilyiizatokkal el kell sz6molni.

Bencze Eva iegyz6
Inform6ci6im szerint bejegyzett egyesiilet, tags6ggal, elnriksdggel, szabtiyzatlal. A K6pvise16-
testtiletnek nincs hatiiskdre az egyestilet tekintetdben. A bajnoksrigban Veszprdm megye, III.
oszt6ly, Keleti csoportjdban szerepel.
Mint civil szervezet, a tavalyi 6vben p6ly6zatot nyrijtottak be rinkorm6nyzatunkhoz, miut6n
nem sz6moltak m5g el, az idei 6vben nem kaphattak temogatAst.

Osv6th 6rs P6nziisyi Gazdasiigi ds Teleptil6sfeilesztdsi Bizotts6s kiiltacia
Szeretn6m megk6rdezni, 6venk6nti taggytil6s volt?

Varea Mihiily pols6rmester:

Nem volt.
Vdlem6nyem szerint zilrjuk le egyel6re az LSE-vel kapcsolatos t6maktirt, 6s ahogy kor6bban
javasoltam, egy kds<ibbi id6pontban tiuzik t$ra napirendre, valamint hivjuk fel az eln<ik
figyelm6t, hogy 8 napon beltil hivja 6ssze a k<izgyrildst.

Van-e kdrd6s, hozzitszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szayazzon, aki egyetdrt azzal, hogy egy k6s5bbi idripontban rijra trirgyaljuk a
Lit6ri Sport Egyesiilettel kapcsolatos kdrddseket, valamint a kdzgyril6s 8 napon beliili
tisszehiv6s6val?
A kepvise16+estillet 7 igen szavazattal eg)elirt.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll4l202l. (IX.30.) Lkt. hatrirozata

Litdr Kdzs6g Onkormiinyzatrinak k6pvisel6-testtilete felkdri Varga Mih6ly
polg6rmestert, mint az LSE tagj6t, intdzkedjen arr6l, hogy Lit6r Sport Egyesiilet
elndke 8 napon beliil kdzgyrildst hivjon 6ssze, tovitbbi az egyestilettel kapcsolatos
tigyeket a Kdpvisel6-testtilet egy kds6bbi i.ildsdn trirgyalja meg.
A K6pviselri-testiilet megbizza a Polgfumesteft a sziiksdges
intdzked6sek megt6teldvel.

Hatiirido: azonnal
Felel6s : Varga Mihiily polg6rmester
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Varea Mih6ly polg6rmester
Szint6n ezen a napirendi ponton beltil kellene megt6rgyalni egy k6relmet. Kert6sz L6szl6, aki
a Lit6ri Reformiitus Altal6nos Iskol6ban a gyermekek kos6rlabda edzoje, jelezle, hogy miutrin
a kosiirlabda p6ly6n jelenleg telepitett kontdnerek vannak, igy az edz!,seket nem tudja
megtartani. A multifunkci6s pilya alkalmas lenne a kosiirlabda edzdsek megtart sdra, de ehhez
pal6nkot kellene felszerelni. Sziil6i segitsdggel megtdrtdnne a munka elv6gzdse, csak a

vasanyag iir6t, 6s a pal6nkot kellene megv6s6rolni. Mind ehhez 260.000, -Ft-ot kellene az

<inkormdnyzatnak biztositani.
Fentiek alapjan javaslom a t6mogat6st.
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizottsrig megt6rgyalta, felkdrem a bizotts6g elniikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukiits Giibor Akos Pdnztisyi Gazdasdei ds Teleniildsfei lesztdsi Bizottsris elnoke
A bizottsilg nem lirgyalta ezt a kdrelmet, viszont dn mint kdpviselo javaslom a 260.000, -Ft-os
t6mogat6st.

Varea Mih6ly pols6rmester:

Van-e kdrd6s, hozzitsz6l s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzoi, aki egyet6rt azzal, hogy a tdbbfunkci6s p6lya kosdrlabda edz6sekre
alkalmass6 v6ljon, 6s az ehhez sziiksdges 260.000, -Ft-ot biztositsuk.
A kepvisel[i-testiilet 7 igen szavazattal eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkorminyzat K6pvisel6-test0let6nek
ll5 12021. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Litdr K<izsdg 0nkorm6nyzat6nak kdpvisel6-testiilete trimogatja a tiibbfunkci6s
p6lya kosilrlabda edz6sekre alkalmass6 t6tel6t, ds az ehhez sziiks6ges 260.000, -Ft-
ot a munkrik kivitelez6sdre tartaldka terh6re biztositja.
A Kdpvisel6testiilet megbizza a Polgirmestert a sziiks6ges
int6zkeddsek megt6tel6vel.

Hat6rid<i: azonnal
Fele[6s: Varga Mihrily polgiirmester

3.) Telepiil6srendez6si Terv m6dosit6sa
a) A Helyi Epit6si Szabrilyzatr6l sz6l6 rendelet m6dositris:inak elfogad6sa
b) Telepiil6sszerkezeti terv hatirozat elfogad6sa
c) Tervezett gazdas{gi teriilet fejleszt6s

EI6ad6 : Varga Mihdly polgrirmester

Varga Mih6ly polgiirmester
A napirendi pontra vonatkoz6an 6tadom a sz6t a pdnztigyi bizotts6g elnrikdnek ismertesse
javaslatukat.

a) A Helyi 6pit6si Szab6lyzatr6l szil6 rendelet mt6dositrisrinak elfogad6sa

Luklts Gabor Akos Pdnztievi Gazdas6ei 6s Telepiil6sfei lesztdsi B izottsiis elndke :

A teleptilds rendezdsi eszkdzei 4 ponton keriilt m6dosit6sra. Az elso pontban az Elod Almos
Arprid utcrik dltal hat6rolt 93 hrsz dvezeti besoroliisiinak m6dositiisa, mely az rij 6voda ds

bdlcs6de dpitds6nek f6r6hely bovitds6t c6lozza. A m6sodik pontban az El6d 6s Ond utca k6zcitti
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trimb irjra szab{lyozisa, ez a teriilet a Mriveltiddsi H6z 6s kdrnydke. Az el6terjeszt6s szerint a
bedpitettsdg 507o-ra emelkedne, de a pdnztigyi bizottsrig javaslata, hogy maradjon a jelenlegi
35o/o -os bedpitetts6g. A harmadik sziimri m6dositiisi cdlra tett javaslatunk ne keriiljdn
elfogad6sra, aa tovribbi egyeztetdsre adjuk vissza. A negyedik m6dosit6s a Nap utca zs6kutca
jelteg6nek megszrintetds6b6l eredo kdzteriiletek rijra szabrilyozrisa.
Bizottsdg javaslata, a telep{il6srendez6si eszkdz6k 1 . sz6mri m6dositisa. El6d. Almos 6s Arprid
utcak tal hatiirolt tdmbre vonatkoz6 <ivezeti eloir6sok m6dositrisiib6l ered6en a t<imb bedpit6si
paramdterei a legnagyobb 6piiletmagassrig mdrtdk6ben 5 mdter helyett 6 m6ter. valamint a

be6pit6si m6d tekintetdben viiltoznak.

Varea Mihdlv Dolsermester
Van-e m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt a

bizotts69 j avaslat6val.
A kepvisel6+estiilet 7 igen szavozattol epyetdrl.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
1161202l. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Lit6r K<izs6g Onkormiinyzatrlnak kdpviselci+esttiletet arr6l hatiirozott, hogy a

telepiil6srendez6si eszk<izdk 1. sz6mri m6dositrlsrivat az Etod, Almos ds Arprid utc6k
6ltal hatrirolt trimbre vonatkozb dvezeti el6irrisok m6dosit6srib6[ eredoen a tcimb
be6pitdsi paramdterei a legnagyobb dpiiletmagassrig m6rtdkdben 5 m6ter helyett 6

m6ter, valamint a be6pit6si m6d tekintetdben v6ltoznak.

K6pvisel6-testiilet meghatalmazza a polgirmestert a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6vel.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester

Bencze Eva iegyzo
A mrisodik m6dosit6s a tervezett m6dositiis sor6n az El6d 6s Ond utca kdzdtti tdmb rijra
szabdlyoz6sra keriil, amelynek sorAn megt6rtdnik a miiveloddsi hdz 6s az azzal szomszddos
ingatlanok lev6laszt6sa. A tdmb t6bbi ingatlana a kialakult rlllapotnak, valamint a szomszddos
lak6 tdmboknek megfelel6en kertviirosias 6pitdsi <ivezetbe kertil. A legnagyobb bedpithet<isdg
m6rtdkdt nem kiv6njuk vdltoztatni. Ez hangzott el a p6nziigyi bizottsiigi tildsen.

Lukiits Gribor Akos kdpvisel<j
Mint k6pvisel6 szeretn6m kiegdsz(teni sajiit v6lem6nyemmel a Miiveloddsi Hriz 6s ktimy6ket
be6pithet6sdg6re vonatkoz6 javaslatunkat. A pdnziigyi bizotts6gi iildsen megerrisit6sre keriilt,
hogy Ndmeth Ferenc f66pitdsz [r szakmai v6lem6nye az, hogy nem szabad a Miivelod6si Hiiz
kdmy6k6t jobban megterhelni mivel mrir jelenleg amrigy is van egy nagy 6ptilet a teriileten. igy
ezzel mdr ttlterhelt ez a teriilet. Indultunk az EKF piiybzaton azzal a cdllal, hogy tovdbb
b6viten6nk a Miivel6d6si Hizat ezen a tertileten. Itt j<ltt elo a szakmais6g, illetve a

szakmaiatlans6g . A pitlyinat benyfjtris6ra a panddmiris idoszakban kertlt sor, amikor is a

kdpvisel6-testtiletnek vdlemdnyezdsi lehet<isdge volt. Kdpviselo tasaim az anyagot megkaptiik,
a vdlem6nyezds megtort6nt 5:2 arrinyban, melyb<il 5-en azl mondtek, hogy ne a Miivel6ddsi
Hiiz b<ivitdse tcirtdnjen meg a piiyilzati keretdn beliil,2-en pedig ezt a javaslatot trimogattiik. A
p6lyrizat benyrijtilsa a k6t javaslat szerint ttirt6nt meg, vagyis a Mrivelod6si Hriz legyen b6vitve
amire most a f66pit6sz [r azt mondta, hogy szakmaiatlan. Ezdrt javasolja a p|nzigyi bizottsiig,
hogy ne emelkedjen az amirgy is zsrifolt teriileten a bedpithet6s69 szizal5ka.
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Varea Mihaly polgdrmester
Elozetes javaslatok ds egyeztet6sek alapj6n ker{ilt benyijtrisra a Mrivel<iddsi Hriz tekintetdben
a piiytnat, kultrira a kultrira k<lmy6k6n legyen. Az EKF-n6l t6rtdn<i egyeztet6s sor6n is mindezt
megerositettdk. A pirlyinatbenyrijtris6t mege15z6en k<iriiltekintoen meg lett vizsgrilva a k6rdds,
a lak6k megkdrdez6sre keriiltek, figyelembe lett vdve a v6lemdnyiik, hogy ott ne legyen
zajongris. Voltak ut6na j6rdsok, a lak6k te is irt6k, kozdlt|k ezt.

Auerbach Jrinos k6pviselo
Igaz, hogy a piiy|zaton nem nyertiink,.de azdrt hozzit kell tenni, hogy 300 milli6s fehijitdsi
pitlylzat lett volna a Magtrir dpiiletdndl. Evtizedek fognak eltelni, ds ezt az dpiilet ugyan igy fog
kindzni, szersz6mg6p rakt6mak hasznAlva, ugyanis az <inkormiinyzatnak nem lesz p6nze. Itt
volt egy lehet6s6g, amit megakad6lyoztak.
Nem biaos, hogy nyertiink volna a piiLlyiizaton.

Varga Mihrily polgirmester
En nem drzem magam hib6snak, dn megtettem, amit lehetett, kapj unk pdnzt.

Lukrits G6bor Akos Pdnziigyi Gazdaslei ds Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6g elnrike:
Pdnztigyi bizottsrig javaslata az Elod 6s Ond utca kiiztjtti t<imb tjra szabiiyozhsra keriil,
amelynek sorAn megt6rtdnik a miivel6ddsi hiz es az azzal szomsz6dos ingatlanok lev6laszt6sa.
A tdmb ttibbi ingatlana a kialakult allapotnak, valamint a szomsz6dos lak6 t<imbdknek
megfelel6en kertvrirosias dpitdsi 6vezetbe keriil. A legnagyobb bedpithetos6g mdrt6ke toviibbra
is 35%-os m6rt6kri maradjon.

Varga Mih6ly polgiirmester
Van-e m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt a

bizottsiig j avaslatilval.
A kipvisel6-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat K6pvise16-testiilet6nek
ll7 l2L2l. (IX.30.) Lkt. hatirozatt

Lit6r Krizsdg Onkormiinyzatiinak kdpvisel6-testiilete arr6l d<intcitt. hogy az Elod ds

Ond utca kdzdtti tdmb tjra szabiiyozhsra keriil, amelynek sor6n megtdrtdnik a

miivel6d6si htrz ds az azzal szomszddos ingatlanok leviilaszt6sa. A tdmb tdbbi
ingatlana a kialakult iiLllapotnak, valamint a szomszddos lak6 tdmbdknek
megfelelSen kertv6rosias 6pit6si rivezetbe keriil. A legnagyobb be6pithet6s6g
m6rt6ke tov6bbra is 357o-os m6rtdkri maradion.
K6pvisel6-testiilet meghatalmazza a polgdrmestert a sziiksdges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Hat6rido: azonnal
Felel<is: Varga Mih6ly polgdrmester

Bencze Eva iegyz<i
A hrirmas szimri m6dosit6s - mez6gazdas6gi tertilet Miil ds az MAI * tjvezeteire vonatkozo
el6iriisok feliilvizsgdlata. Az Allami F66pit6sz javaslatdra al6temaszt6 munkar6szek
kidolgoziisa sztiks6ges, igy a k6pvisel6{esttilet felejelen formiiban nem tiimogatja a rendeletbe
foglal6sdt.
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Luk6ts G6bor Akos P6nziieyi Gazdasilgi ds Teleptildsfeilesztdsi Bizottsrlg elndke
P6nziigyi bizotts6g is ezt javasolja, azzal, hogy a Planteus Kft-t tovribbi munkardszeket
dolgozzon ki majd ea k6vet6en keri.iljdn [jra a k6pvisel<i-testiilet fele.

Varea Mihrilv pols6rmester
Van-e miis javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzot, aki egyet6rt a

bizotts69 j avaslat6val.
A kdpviselii-testiilet 7 igen szavazattal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzat K6pviscl6-testiilet6nek
l18l202l. (IX.30.) Lkt. hatrrozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzat6nak kdpviset6-testtilete arr6l ddntdtt, hogy a

telepiif6srendezdsi terv 3. szrlmri m6dositris&a - mezogazdasrlgi tertilet Mdl 6,s az
Miil* dvezeteire vonatkoz6 el6iriisok feliilvizsg6lat6ra - a Planteus Kft tov6bbi
munkar6szeket dolgozzon ki majd ezt kdvet6en kertlj<in ujra a k6pvisel<i-testiilet
fele.

K6pvisel<i-testtilet meghatalmazza a polgrirmesteft a sziiksdges int6zkeddsek
megt6tel6vel.

Hatiirido: azonnal
Felekis: Varga Mih6ly polgiirmester

Bencze Eva iegyzb
A negyedik m6dositas a Nap utca zsrikutcajellegdnek megszrintetdsdb<il ered<i krizteriiletek rijra
szabiiy ozisa.

LukriLts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdasiigi 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsig eln6ke
Pdnziigyi bizotts6g elfogad6sra j avasolja a kdpviselci-testiilet fele

Varea Mihaly polg6rmester

Y an-e hozzisz6lis?

Auerbach Jdnos kdpvisel<j
Nehdz egy kdpvisel<i-testtiletben ugy dolgozni, hogy egy 300 milli6 forintos Magtiir feltjit6si
projekt az oft lak6knak nem tetszik. A feltjit6s a lak6k miatt eltszott. A miiftives p6lyrit meg
z6rjuk be mert a labda 6tmegy. Nap utca Hold utc6t dsszekdto [t nem val6sulhat meg az ott
lev6 [ak6k petici6t nyrijtottak be. A k6pviselo-testiilet, hogy tudjon igy dolgozni, hogy a falu
el6r6bb jusson.

Sz6nyegh Imre Gy(irgy alpolgrirmesler
A 300 milli6 forintos t6mogatrisi pdnz egy elvi aj6nl6s volt az eloz6 polgdrmester r6sz6re, amit
szerintem 6 vesztett el akkor, amikor elvesztette a polg6rmester v6laszt6st. irdsbeli igdrvdnye
nem volt neki, tudom6som szerint. Ez egy pitlyinal, amit vagy megnyersz. vagy nem. Tiszt6ba
kell lenni ezekkel a fogalmakkal. Miiflives p6ly6r6l pedig nem volt sz6, hogy kitiltunk brirkit
is. mert az eloz6 napirendi pontban, arr6l volt sz6, hogy a p61ya hasznilatot be kell osztani.

o
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Luk6ts Giibor Akos kdpviselo
Az elozo polgiirmestemek volt egy igdrvdnye err6l, hogy a Magt6r proj ekt mtikridhet az EKF
-en beliil. A 360 mitli6 lorint volt akkor nagysrigrendben, ezzel szemben be lett adva egy 700
milli6 kdmy6ki, ez6rt forrishiriny miatt kertilt elutasit6sra.

Bencze Eva iegyzo
Igaz, hogy nem ehhez a napirendi ponthoz kapcsol6dik, de azdrt szeretndm tajdkoztatni a

megjelenteket. Annak idej6n elindult az EKF rendszerhez kapcsol6 egyeztet6s. Volt egy
igervdny sz6ban, hogy a telepiilds a nagy mrilttal rendelkez6 Zdldrig Kulturdlis Egyesiilet
kiemelked6 kultur6lis tev6kenys6ge miatt vrirhat6an a 2020-23-as kulturiilis ftiviiros
piiyinataihoz csatlakozhat, ds r6szt tudunk venni egy infrastruktur6lis fejleszt6sben. Abban az
idoben kiildnbdz<i felmdrdsek sziilettek. Tdny 6s val6, hogy polgrirmester tr abba az irinyba
indult el el<iszdr, hogy a miivel6d6si h6z tertilet6n egy tj 6pitdsri kultur6lis tevdkenys6gre
alkalmas dptiletrdsz hozzridpitdssel b6viiljdn. A kultura szempontjrib6l szakmailag indokolva,
hogy milyen el6nye 6s h6tr6nya van ennek a b6vitdsnek. N6meth Ferenc f66pit6sz fr most
mondta ki, hogy ez a teriiletr6sz trilzsriiblt, de a telepiil6s rendezdsi 6s telepiil6skdpi eljiir6sok
elindultak, az egyeztetdsek megtdrtdntek, 6s az 6llami fo6pit6sz sem tett a 2A16 rendelet alkot6s
el<itt el nem fogadrisi javaslatot. Polg6rmester rir megkdrdezte a kdpvisel6ket, hogy projekt
szempontj6b6l melyik keriitjiin infrastruktur6lis tertilet fejlesztdsre. A kdpvisel6-testiilet a

magter dpiilet fejleszt6s6t t6mogatta tribbs6ggel, viszont polgiirmester trnak a sz6nd6ka az volt,
hogy a mrivel6d6si h6z kdmy6ke keriiljcin bovit6sre, fejlesztdse. Egyeztet6seket folytattunk a
pitlydzali koordin6ci6s munkatArsakkal pontosan az6rt, mert a k6pvisekiknek az volt ajavaslata,
hogy a magtrir legyen. ezdrt kdrttik, hogy vizsg6ljuk meg azt, hogy lehetsdges -e kdt projekt
6tletet bevinni a piiydzatba. Ez6rt fjabb tirgyaLisokat kezdemdnyezttink. A projekt iroda
javasolta, hogy adjuk be a magt6r 6piilet feltjitiis6ra is a p6lyrizatunkat irgy. hogy szakmailag a
k6t teriiletet dolgozzuk dssze, de mindvdgig a mrivel<id6si hia es a magt6r, j6l elktildnithet<i
k6lts6gekkel ds szakmai terwel al6 legyen t6masztva. A beadoft prilyiizati cisszeg cisszesen 800
milli6 melyb<il kiildn lett v6lasztva az 500 ds 300 milli6 forint. Rendelkezdsre 6116 forr6sok
nagys6ga miatt javasoltdk ezt, mert amennyiben kevesebb forr6s keret dll rendelkez6sre a
p|lyitz6k sz{mdra, akkor csrikkentett forr6st fogunk esetleg kapni. Abba. az esetbe a kdpviselo-
testiiletnek lehetSs6ge lett volna a milr elkdsztilt pdlyi2ati cdlok kriziil t6nylegesen kivrilasztani,
hogy melyik 6piilet legyen a kulturiilis f6vriros szinhelye. Az, hogy az egesz projektet
elutasitottiik rajtunk kivtil 6116 okokb6l trirtdnt. A pilybzati projekt rigy lett el6kdszitve, hogy a

birilhat6s6gi szempontb6l k6t verzi6s volt.

Szeretndm, hogyha a napirendi ponttal kapcsolatosan folytatndnk az iil6st, igy kdrem a

rendez6si terv elfogad6siihoz a negyedik m6dosit6si javaslatot vitassuk meg.

A rendeletben a tervlapokat sztiksdges m6dositani, igy az elfogadrist k<jvet<j 15 nap utiin
keriilj 6n kihirdet6sre.

?
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Auerbach Jdnos elhagtta a tdrgnl1 termet, 20:22 percktr. Kdpvisel1-testiilet ldtszdmo 6f6.



Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzat K6pviset6-testiilet6nek
ll9 12021. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Lit6r Kcizs6g Onkormiinyzatrinak kdpvisel6-testiilete dtintrjtt a Nap utca zsilkutca
jelleg6nek megsz[intet6s6bol eredo krizteriiletek ijra szabiilyoziisiir6l az
ekiterjeszt6s szerint.

K6pvisel6-testtilet meghatalmazza a polgrirmestert a szi.iks6ges intdzked6sek
megt6tel6vel.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Varga Mihiily polgdrmester

Varea Mihrilv polg6rmester
Sziiks6gess6 vrilt Lit6r Kcizsdg Helyi Epit6si Szabrilyzat6r6l 6s Szab6lyoziisi Terv6rol sz6l6
rendelet m6dositiisa. Felkdrem a bizotts6g elndkdt, ismertesse javaslatit a rendelet elfogadrisilra
vonatkoz6an.

Lukets G6bor Akos Pdnziigt i Gazdas6gi 6s l elepiil6sltilesztdsi Bizottseg elnoke:
Pdnziigyi bizotts6g elfogad6sra javasolja a kdpviseki-testiilet fele a helyi 6pit6si szabrilyzat 6s

szabily ozitsi terv rendelet m6dositdsrit.

Varga MihAly polgdrmester
Van-e k6rdds, hozz6sz6l6s? Amernyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzot aki a rendelet
m6dositris6val egyetdrt.
A kipvisel6+est let 6 igen I nem szovazott eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
15/202f .(XI.02.) iinkormdnyzati rendelete

Lit6r Ktizs6g Helyi fpit6si Szabi,Jyzat rdl6s Szabrilyozdsi Terv616l sz6li
1012014.(X.2.) sz. tinkormdnyzati rendelet m6dositisrirril

Auerbach Janos visszadrkezett a tdrgtal6 lerembe, 20:26 perckor ig', a kdpvisel6lesliilel
ldtszdma 7 J6.

b) Telepiil6sszerkezeti terv hatirozat elfogad{sa

Var a Mihril estef

A telepiil6sszerkezeti terv halirozattal kapcsolatosan kd rdds, hozzitsz6lirs? Amennyiben nincs,

k6rem, kdzfeltartissal szavazzon, aki a hatri.Lrozatot elfogadja.
A kdpvisel6+est let 7 igen szavazatt(tl eg)etirt.

v
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Varqa Mih6ly poleiirmester
Aki egyetdrt a p6nziigyi bizottsiig javaslat6val k6rem, kdzfeltarthssal szavazzon.
A kdpviselS-testiilet 6 igen I nem szavozott eg)etirt.



Lit6r Ktizs69 Onkormdnyzat K6pvisel6-testiitet6nek
120 12021. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Lit6r k6zsdg Onkormrinyzati K6pvisel6 Testiilete az epitett kdmyezet alak(t6sAr6l
6s vddelm6r6l szolo 1997.6vi LXXVIII. tv. 6.$ (1) bekezdds6ben foglaltak alapjan
2021. november 2-i hat6llyal Litdr Kdzsdg telepiil6sszerkezeti terv6t a jelen
hatinozat mell6klet6t k6pez<i m-TSZT1 6s m-TSZT2 jelti tervlapon szerepl6
v6ltozrisok szerint m6dositja.

l. sz. mell6klet: Litdr telepiildsszerkezeti terve m6dositott m-TSZT1 ds m-TSZT2
jelti tervlap.

2. sz. mell6klet: Litdr teleptil6sszerkezeti leirils kieg6szitdse:

- 2. sz{mi m6dosit6s: miivel6d6si hiz b6vitdse, tovibbh az Ond 6s El6d utca

kdzdtti t6mb a k6myezet6ben ldv<i kertviirosias tiimbtikhtiz val6 igazodrls indokrin

Telepiil6skdzponti vegyes (V0 tertiletb6l Kertv6rosias lak6 (Lke)

tertil etfe lhasznrlliis ba kertil,
- 4. szitmt m6dosit6s: A rendkivtil hosszri zsiikutca megsztintetds el6segit6se

6rdekdben tdrtdn6 m6dositiis kapcsrin a telepiildsszerkezeti terven a Krizleked6si

teriiletre feldig r6nyril6 krimyez<i teriiletfelhaszniil6s kitriltdsek jeldl6se indok6n

v6ltozik.
Teriileti mdrleg:

- Vt: - 1,8507 ha

- Lke: + 1,8107 ha

- Kiizl: + 0,04 ha

Hatiirid6: azonnal

Felel<is: Varga Mihiily polgiirmester

c) Tervezett gazdas6gi teriilet fejleszt6s
El5od6. Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly DolgArmester
Felkdrtem Ndmeth Ferenc fbdpitdsz urat, vizsg6ljuk meg annak lehet6s6gdt, hogy a Kenderesi
riton, a TLC Kft-vel szembeni oldalon milyen lehet6s6gek lenn6nek gazdas6gi, illetve
ipartertilet toviibbi kialakittisdra.
Kdpvisel6-Llrsaim megkaptrik a kdt ralzot, melyen jel6lve van a most hatiilyos

teriiletfelhaszn6l6s, valamint a m6dositott javaslat. A most liithat6n kialakulhat egy 2"2 ha-os

egy -5 ha-os, valamint egy 0,5 ha-os tj gazdas6gi, vagy ipartertilet. A biol6giai egyen6rt6k

megtart6sa miatt 4,9 ha erd6t is ki kellett jel6lni, ez is l6that6 a tervezeten. A megkiilddtt
m6dositiisi javaslat 7,8 ha rij gazdas6gi tertiletet tartalmaz, de a t<irvdnyi eltiir6sok alapjrin ebb<il

4,0 ha kialakitrisrira van lehet<js69. El kellene ddnteni, hol keriiljdn kial akil|sra az [j gazdasrigi,

ipari 6vezet. Viirom K6pvise16-trlrsaim javaslatrit.

?
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4.1 059122 hrsz-ri insatlan v6teli aiinlata helvi kiizrit c6li6ra
El6ad6 : Varga Mihdly polglirmester

Varea Mihrily polgiirmester
Az elmrilt id5szakban a B6di M6ria Magdolna utca folytatrisSban mag6ntulajdonban l6v5
tertileten tdbb dpitdsi telek keriilt kialakitdsra. A rendezdsi terviinkben szerepel az utca
kialakit6sa, de az 523/15 helyrajzi sziimri helyi ktjzritnak a kialakitdsiihoz, azaz az ut 12 m6ter
sz6less6grire tdrtdn5 kiszabdlyozrisa drdek6ben sztiksdges lenne tertllet megviis6rliisiira a Litdr,
059122. hrsz-t ingatlanb6l. Az ingatlannak kdt tulajdonosa van, sz6ban mriLr folytattunk [e

el6zetes egyeztetdst az egyik tulajdonossal. Elkdszitettiik a v6teli aj6nlatot, mely szerint a kdt
tulajdonost6l fejenkdnt 959 m2-t szeretndnk megviis6rolni, 61.376, -Ft 6sszeg6rt., azaz 6sszesen

1918 m2 megv6srirliisa sziiksdges, 122.752, -Ft cisszegben. A fajlagos v6teli ajdnlatot szakdrto
dltapitotta meg, 128,-Ft/m2 Arban. Amennyiben a tulajdonosok nem fogadjdk el a vdteli
ajiinlatot, tgy a tdrvdny rendelkezdsei alapj6n kisajrititisi elj 6riist kezdemdnyez
rinkorm6nyzatunk. Amennyiben a tulajdonosok megadott hatriridon beliil nem tesznek
nyilatkozatot, rigy kell tekinteni, mintha a vdteli ajiinlatot nem fogadt6k volna el, 6s tudomrisul
veszik a fenti ingatlanra vonatkoz6 kisaj6titasi elj6ftis meginditasat.

A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsrig megtargyalta, felkdrem a bizottstig elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukrits Gribor Akos P6nziisyi Gazdasiig i 6s Telepiildsfeileszt6si Bizotts6g elntike
A bizottsig megtargyalta a napirendi pontot, ds elfogadrlsra javasolja

Varea Mih6ly ools6rmester
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltart6ssal sza\azzot, aki egyetdrt azzal, hogy az 523115 helyrajzi sz6mri helyi kdzttnak a

kialakit6srihoz tinkormrinyzatunk vdteti ajanlatot tegyen 1918 m2 teri.ilet megvris6rl6siira
122.752, -Ft dsszegben, ilietve amennyibe\ e^ az elad6k nem fogadjfk el, rigy meginditsuk a

kisajatitasi eljririst?
A kipvisel6lestiilet 7 igen szavazattol eg/etdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm:inyzat K6pvisel6-testiilet6nek
l2ll202l. (IX.30.) Lkt. hatirozatt

Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzat6nak kdpvisel6-testtilete egyet6rt a zzal, ho gy az 523 I I 5

helyrajzi sz6mri helyi kdzut kialakitiisirhoz a 059122. hrsz-ri teriiletb<il, mely
magiinkdzben van, az <inkormrinyzat v6teli aj6nlatot tegyen 1918 m2 tertilet
megv6s6rl6sa tekintet6ben, 122.752, -Ft dsszegben., a tartaldka terhdre.

Amennyiben az elad6k nem fogadj6k el a vdteli ajrinlatot, rigy a kisajAtitesi elj6rrist
meg kell inditani.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a Polgtrmestert a sziiks6ges

intdzkeddsek megt6teldvel.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester

?
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5.) Lit6r Termel6i Piac hasznilatival kapcsolatos iiRyek
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih{ily polsirmester
Piiyiuati forr6sb6l 2014. oszdn keriilt itadisra a termel6i piac, melynek tulajdonosa Lit6r
Kdzsdg Onkorm anyzata. A piac iizemeltetds6vel kapcsolatos feladatokat Lit6r Kdzsdg
dnkormiinyzata, ds egyiittmtiktiddsi meg6llapodis alapj6n a S6lyi Sz6ltihegyi Kertbariitok
Egyestilete l6tja el.
A piacon Litdr 6s 40 km-es kdrzet6bril csak azon 6stermelok, kistermel6k ds k6zmrivesek
6rusithatnak, akik 6ruik el66llit6srlhoz 6s drtdkesitds6hez sztiks6ges valamennyi szakhat6srigi
engeddllyel 6s a kdtelez6 nyilvantartrisokkal rendelkeznek.
Nyriri nyiwatart6srit: riprilis 1-t6l okt6ber 31-ig szombat reggel 7.00 6r6t6l 14.00 6r6ig,
Tdli nyitvatartAs6t: november 1+<il mrircius 3l-ig szombat reggel 8.00 6r6t6l 13.00 6r6ig.
J6 lenne, ha sikertilne egy kicsit meg6ldnkiteni a piac litogatottsitgii, ezirt sziiksdges lenne rij
a kin6lat b6vitds6re, nagyobb reklimra.
Az elmrilt id6szakban egydbkdnt igdnyek meriiltek fel miiLs termdkek drtdkesitdsdvel
kapcsolatban is.
Miut6n a pily|zztban v6llalt 5 6v lej6rt, ezdrt lehet<isdgtink van m6dositani a Litdri Termel<ii
Piac hriairendj6t, az 6rusit6sra vonatkoz6 feltdteleket megvriltoztathatjuk.
Vrirom javaslataikat, 6tleteiket.

Varea Mih6ly polg6rmester

Lugossy Zsuzsa, mint teleptildsiink mrivel<iddsszervez<ije, k6(e az Ertl Prilnd Mtivel<jd6si H6z
6s Kdnyvtdr, mint kdztissdgi szinler, 2012018.(VII.9.) EMMI rendeletben el<iirtak szerinti
nyitvatart6si idej6nek megvriltoztatesat, a hdt h6rom napjrin, tegallbb napi 4 6r6ban - ebb6l egy
szabadnap vagy munkasziineti nap, legalibb heti egy nap 16.00-19.00 id<iszakot mag6ba
foglalja, elt6rds 6vente legfeljebb 3 h6nap id6tartam6ban.
A jelenlegi nyitva tart6s h6tf6, szerda, cstitdrtdk, pdntek: 14,00-19,00 6r6ig nyitva. Kedden
26rva, szombaton 9.00-1 1.00 6rilig nyiwa. A mr.ivekiddsszervez6 riltal javasolt rij nyitva tartris
h6tfo, kedd: 8.00-16.00 6r6ig, szerdiin 8.00 6r6t6l 12.00 6r6ig, csiitdrtdkdn 14.00 6r6t6l 19.00
6riig lenne. P6nteken ziirva, szombaton pedig 8.00 6r6t6l 12.00 6rriig sz6lna a nyitva tartds.

Varsa Mihalv pols6rmester

Van-e kdrd6s, hozzitsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltartrissal szavazzot, aki egyetdrt a nyitva tart6s m6dosit6s6val.
A kipvisel6+est lel 7 igen szavazalldl eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
12212021. (IX.30.) Lkt. hat6rozata

Litdr Ktizsdg Onkormri.nyzatiinak kdpvisel<i-testiilete arr6l hatdLrozott, hogy az Ertl
P6ln6 Mrivel6ddsi Hiiz 6s Kdnyvtdr rij nyiwatart6sa h6tfti, kedd: 8.00-16.00 6r6ig,
szerdiin 8.00 6r6t6l 12.00 6rriig, csiittirtdkdn 14.00 6r6t6l 19.00 6rriig. P6ntek ziirva,
szombat 8.00 6r6t6t 12.00-ig.
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6.) Ertl Priln6 Miivel6d6si H6z 6s Ktinvvtrir nvitvatart{sival kancsolatos k6relem
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
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Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a

megt6tel6re.
polgiirmestert sziiksdges int6zked6seka

Hatririd<i: azonnal
Felel6s : Varga Mihrily polgrirmester

1 ro a Kulturrilis F6v6rosa ro am 6t 6zat
Eliiad6 : Var ga Mi hd ly po I gdrm e ste r

Varga Mih6ly oolearmester
Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata m6r korribban csatlakozott a ..Veszprdm-Balaton 2023 kultur6lis
f6v6rosa" program iiltal gondozott region6lis egyiittmiikrlddshez, amely c6lja a programban
biztositott pitlyizati lehet6s6geken val6 rdszvdtel, a programokhoz val6 csatlakoz6s
feltdteleinek biaosit6sa. A csatlakoz6shoz sziiks6ges <isszeg befizet6se megtdfidnt.
Az idei 6vben, m6jus vdgdn m6r, miutiin az Eur6pa Kulturrilis F<iv6rosa Program infrastruktrira
fejleszt6s t6mogat6sinak kdz6ppontj6ban a kulturdlis 6s kcizdssdgi programokat kiszolgril6
fejleszt6sek iilnak, piiyizatot nyrijtottunk be erre a cdha, az Ertl Priln6 Miivel6ddsi H6z
tekintetdben, miut6n a ptiydzali forrrisb6l megrijul6 dpiilet m6lt6 helyszine lehetett volna a
megtervezett programsorozatnak. A terveket Kov6cs J6zsef dpitdsz kdszitette el. ,.A rdgi6
Infrastrukturiilis BeruhSziisai" cdhi prily6zatunk vdgiil forrrishi6ny miatt elutasitdsra kertilt.
A kdzelmriltban ismdtelten p6lyrizati kiir6sra keriilt sor, Pajta program cimmel.
A Veszpr6m-Balaton 2023 Zrt. jelen felhivris keretdben tiimogatni kiv6nja azokat a

t6rekv6seket, rij kezdemdnyez6seket, amelyek 6rdemben kdpesek fejleszteni az EKF-rdgi6hoz
m6r csatlakozott telepiil6seken a helyi kulturiilis kapacitrist, a helyi kdzdss6gek kulturrihoz val6
hozzifdrdsdt, a kdzmrivel6d6si ds k<izriss6gi tevdkenysdgek szinvonalas ds szines szaporodiisiit.
Fentiek alapjdn szeretndnk a programra p6[y6zni, a trimogatris d,sszege 10.000 000.-Ft.
A p6ly6zal rdszekdnt az Ertl P6ln6 Miivel6d6si H6z 6s Krinyrt6r h6ts6 udvarriban kialak(taniink
a Pajta KultKert elnevezdsri helyszint. Kovdcs J6zsef tervez6 iiltal kdszitett tervek alapj6n.

Ennek k<ilts6ge kb. 5 .000 000,-Ft, melyb6l a saj6t fon6s, 2.500 000,-Ft
biztosit6sa sziiks6ges. Az idei ktilts6gvet6stinkben rendelkez6sre 611 1.400 000,-Ft, a tovribbi
1 .100 000,-Ft-ot pedig az tinkorm6nyzat tartaldka terh6re biztositandnk.
A pitlybzat toviibbi r6sze a kulturiilis programsorozat lenne, nagys6grendben 6.0000.000,-Ft
k<iriili dsszegben, 1 .400 000,-Ft pedig az egyEb kdltsdgek. Mrivel<id6sszervez<ink tissze6llitotta
a programtervezetet, mely minden korosztiily rdszdre v6ltozatos programokat kinril.
A piiyinat megir6sdra vonatkoz6an ajiinlatot kdrliink be Bal6ssi Anett pdlydzatirS, kultur6lis
menedzsmentt<!1. Visszajelz6s drkezett, mely szerint 40.000, -Ft tisszegben a p6ly izali anyagor

6sszeiillitja, elk6sziti. A PR feladatok, kommunikrici6s terv elk6szit6se 6s koordin6l6sa 60.000,

-Ft lenne, tov6bb6 a projektmenedzsmenti feladatokat az elnyert piiyi.7,ati osszeg 3,5o/o-6ert

viillaln6.

A napirendi pontot a Pdnziigyi bizottsig megt6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elncikdt, hogy

ismertesse javaslatukat.

Lukdts Gilbor Akos P6nziieyi Gazdas6gi ds Telepiildsfei leszt6si Bizotts6s elndke

A bizottsrig megtargyalta a napirendi pontot, 6s tilmogatja a p6lyrizat benyujt6s6t

I

Varqa Mih6ly ools6rmester
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Van-e k6rd6s, hozzdszflits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltartrissal szavazzot, aki egyet6rt azzal, hogy a Veszprdm-Balaton 2O23 Zrt felhivisa
alapjrin, mely szerint t6mogatni kiv6nja azokat a tdrekvdseket, uj kezdemdnyezdseket, amelyek
6rdemben k6pesek fejleszteni az EKF-r6gi6hoz m6r csatlakozott teleptil6seken a helyi kultur6lis
kapacitdst, a helyi k6zdss6gek kulturehoz va[6 hozzrif6rdsdt, a k<izmtivekiddsi ds kciztiss6gi
tevdkenysdgek szinvonalas 6s szines szaporodisdt p|lyiuatot nytjtsunk be a 10.000 000,-Ft
tiirnogatrisi 6sszegre.
A pilydzat rdszekdnt az Ertl Prilnd Mtivekiddsi Hiz ds Kdnyvfir hiits6 udvariiban kialakitandnk
a Pajta KultKert elnevez6sii helyszint, Kov6cs J6zsef teruezb tital kdszitett tervek alapjiin.
Ennek kdlts6ge kb. 5 .000 000,-Ft, melyb6l a saj6t fonils,2.500 000,-Ft biztositiisa sziiksdges.
Az idei k6ltsdgvetdstinkben rendelkez6sre 611 1.400 000,-Ft, a tovribbi 1.100 000,-Flot pedig
az 6nkorm6nyzat tartal6ka terh6re biaos(tanii,nk.
A piiy{zat tovitbbi rdsze a kulturdlis programsorozat lenne.
A piiyiaal megirdsiival brutt6 40.000, -Ft-6( megbizzuk Baliissi Anett pdlyiizatir6, kulturdlis
menedzsment tovibbd a PR feladatok ellat6siival, kommunikiici6s terv elkdszitds6vel 6s

koordiniilds6val 60.000, -Ft-6rt. Amennyiben prilydzatunk tiimogatott lesz, rigy a

projektmenedzsmenti feladatok ell6t6s6ra biaosltjuk az elnyert p6ly6zati tisszeg 3,5%-6t.
A kdpvisel6-testtilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
123D021, (IX.30.) Lkt. hatirozata

Lit6r K6zs6g Onkormrinyzatrinak kdpviselotesttilete t6mogatja pilydzat
benyrijt6s6t a Veszpr6m-Balaton 2023 Zrt felhfvrisa alapj6n, az Eur6pa Kulturiilis
Fdvrirosa program keretdben, 10.000 000,-Ft temogat6si 6sszegre.
A piiyizal rdszekdnt az Ert[ Pdln6 Miivel6d6si Hriz 6s Kcinytrir hiits6 udvariiban
kialakit6sra kertilne a Pajta KultKert elnevez6sii helyszin, Kovics J6zsef tervez6
6ltal k6szitett tervek alapj6n. Ennek kdltsdge kb. 5 .000 000,-Ft, melyb6l a sajrlt
forr6s, 2.500 000,-Ft bizositesa sztiksiges. Litdr Kdzs6g Onkormrinyzata 2021. €vi
kdltsdgvetds6ben rendelkez6sre eU 1.400 000,-Ft, a tov6bbi 1.100 000,-Ft az
dnkormii.nyzat tartaldka terhdre keriil biztositrisra.
A pdlydzat tovhbbi r6sze a kulturilis programsorozat lenne.
A piiytnat megiraseval brutt6 40.000, -Frdrt megbiz6sra keriil Balissi Anett
pilyhzatfu6, kultur6lis menedzsment tov6bb6 a PR feladatok ell6t6s6val,
kommunik6ci6s terv elk6szitds6vel ds koordinrilis6val 60.000, -Ft-6rt. Amennyiben
a piiy zat elnyeri a fimogatest, tigy a projektmenedzsmenti feladatok elliitisiira
biaositjuk az elnyert piiyinati 6sszeg 3,5o/o-itt.
A Kdpvisekitestiilet megbizza a Polg6rmestert a sziiksdges
int6zkeddsek megt6teldvel.

Hat6rid6: folyamatos
Felel5s: Varga Mihiily polgdrmester
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8. Ktizfo alkoztatisban fo alkozta tt km nkaviszon ban vaki fo alkoztat6sa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzi

Bencze Eva iesvz6
T6j6koztatom a K6pvisel<i-testiiletet, mint az bizonyira mindenki el6tt is ismert tdny, hogy a

telepiildsiizemeltet6sen foglalkoztatott egyik munkaviillal6 mdrcius 6ta beteg. Emiatt
b6rmaradv6ny keletkezett, melynek 6sszege 2021. augusztus 31-ig j6ruldkkal egyiitt 1.59i.346,
-Ft. A jelenlegi 2022. februlr 28-i fenndll6 hosszabb id6tartamu kcizfoglalkoztatris tiimogat6sa
hat6s6gi szerzoddssel foglalkoztatott kdt munkavillal6 tdbb alkalommal jelezte, hogy
amennyiben lehet<isdg van 16, szeretndnek rltkeriilni 8 6r6s munka tdrv6nykdnyvvel tortdn6
foglalkoztatiisba. Az eszerint t6rt6no foglalkoztat6s j6ruldkkal egytitt 2021. 6vre okt6ber,
november h6napra hat6r6s munkaviszonyban 144.383, -Ft/h6/fd, nyolc6r6s munkaviszonyban
192.510, -Fth6/f6. Ennek fedezete a b6rmaradvdnyban biztositott. A 2021.decembe161o12022.

november6ig tdrt6nci foglalkoztatas teljes kdltsdge hat6rds munkaviszony esetdn 1.732.596,'
Ft/fbl€v,6s nyolc6ris munkaviszony esetdn 2.310.120, -Ft/f6l6v a jelenleg 6rv6nyben ldvci
bdrminimumokkal.

Varsa Mih6lv l)ols6rmestcr
Jegyzti asszony 6ltal emlitett kdt fd kcizfoglalkoztatott n6i munkaviillal6 miir hosszabb ideje
vesz r6szt a k6zfoglalkoztat6sban. Ahhoz, hogy esetlegesen megkdnnyitsiik a munkaer<ipiacra
val6 visszat6rdsiiket, javasoln6m a kdt fo felv6tel6t2021. november 1. napj rit6l 2022. febrfir
28. napjriig, hat6r6s munkat<irv6nykrinyves munkaktjrbe, 2022. mdrcius l. napjet6l pedig
nyolc6r6s munkaviszonyba, hiirom h6napos pr6baid6vel. A k6t strltusz hatdrozatlan idejti lenne,
telepiildstizemeltetdsi, kert6szeti 6s takarit6i jogviszonyra. A2021.6vi forrriLs a k6[ts6gvetdsben
biztositva van.
Szintdn ehhez a tdrnahoz kapcsol6dna a k6vetkez6 t6ma is. A falugondnoksilgon
megntivekedtek a feladatok, az elmrilt 6vekben ttibb tij l6tesitmdnnyel gyarapodtunk, melyek
mindig rij 6s rijabb feladatot adnak. Emiatt sziiks6g lenne egy rij st6tusz ldtrehoz6silra, szintdn
8 6r6s munkat6rv6nykdnyves foglalkoztat6ssal. Lehetoleg, a nehezebb fizikai munka miatt fdrfi
munkaer6re lenne sztiks6g. A bdr fedezet6t, mely a tervek szerint brutt6 280.000, -Ft"/h6, a2021 .

6vi b6rmaradv6ny adn6. stiltusz szint6n hatirozatlan idejii lenne, hiirom h6nap pr6baidovel.

Fentiek alapjiin v6rom v6lemdnyUket, hozz6sz6ldsukat.

A napirendi pontot a P6nzngyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elndkdt, hogy

ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts Gribor Akos Pdnziieyi Gazdasrlsi ds Telepiil6sfe leszt6si Bizottsrie elndke

A bizotts6g megt6rgyalta a napirendi pontot, 6s t6mogatja a k6t n6i k6zfoglalkozatott 8 6r6ban,

munkatSrvdnyk6nyves foglalkoztat6s6t. A plusz egy f6 f6rfi munkaer6re vonatkoz6 statusz

[6trehoz6s6t nem j avasolja.

Varsa Mihrlly polgdrmester

Van-e kdrd6s, hozzisz6lts a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs. kdrem, a

p6nztigyi bizotts6g javaslat6nak megfeleloen, k6zfeltartrissal szavazzot\ aki egyet'rt azzal,

irogy u'tet fd ktiifoglalkoaat6sban dolgoz6 n<ii munkavallal6 2021. november 1. napj6t6l

nyoic6r6s munkaviszonyba, hilrom h6napos pr6baid6vel, hat6rozatlan idejri, munka

t6rvdnyk6nywes foglalkoztat6ssal telepi.il6siizemeltet6si, kert6szeti 6s takarit6i jogviszonyra. A

2021. 6vi forr6s a kdlts6gvet6sben biztositva van.

A kepvisel6lestiilet 7 igen szavdzattal eg)etdrt.

P
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Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
124 12021. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Litdr K6zs6g Onkorm:inyzatiinak k6pvisel6-testiilete tiimogatja kdt f6
kiizfoglalkoztatrisban dolgoz6 n5i munkavillali 2021. november 1. napjdt6l
nyolc6r6s munkaviszonyba, h6rom h6napos pr6baid6vel, hatrirozatlan idejri,
munkat6rvdnykdnyves foglalkoa.at6sat, teleptildsiizemeltet6si, kert6szeti 6s

takarit6i munkatdrv6nykdnyves jogviszonyban. A sziiksdges fbrrris a 2O21. ivi
kdlts6gvetdsben biztositva van.
A Kdpvisel<i-testiilet megbizza a Polgermestert a sziiks6ges
intdzkeddsek megt6tel6vel.

Hat6ridri: folyamatos
Felel6s: Varga Mihily polgrirmester

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
12512021. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Litdr Kdzsdg 0nkorm6nyzat6nak kdpvisetri-testiilete nem tdmogatja egy fo fdrfr
munkaerrire tdrt6n6 munkatcirvdnykrinyves, 8 6rris stiitusz l6trehoziis6t az idei
dvben.
K6pvisel<i+estiilet felhatalmazza a polgAmestert a sziiksdges int6zked6sek
megt6teldvel.

Hat6rid6: azonnal
Fele16s: Varga Mihrily polgrlrmester

9.) Diint6s a Bursa Hunsarica Fels6oktatdsi Onkormrinyzati Oszttindii rendszerhez va16

csatlakozdsrri 2$22.ford 6

El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

a Mihdl arn er

Az Emberi Er6forr6sok Tdmogatiiskezel6 az idei 6vben is meghirdette a Bursa Hungarica

Fels6oktatilsi Onkormdnyzati Osztdndijrendszer 2022. 6vi pttlyirzati fordul6jit hrltriinyos

helyzetri, szociiilisan r6szorul6 fiatalok fels6oktat6si tanulmiinyainak tdmogat6siira.

Lit6r K6zs6g onkormanyzata m6r hosszu 6vek 6ta r6szt vesz a Bursa Hungarica

6saondijpilyazatban, tdmogatv a ezzel a litdri tehets6ges gyerekeket.

Javaslom, hogy Onkormrinyzatunk iddn is csatlakozzon a Bursa Hungarica

Oszttindijprlly6zathoz. A nyilatkozat bektilddsi hatrirideje 2021 . okt6ber 1 .

K6rem, amennyiben nincs kdrd6s, dszev6tel, k6zfeltartiissal szavazzon. aki egyet6rt azzal,hogy

csatlakozzunk a Bursa Hungari ca pilytnathoz.
A kdpvise16lestiilet 7 igen szavazattal egteldrt.

4
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Varea Mihdly pols6rmester

Kdrem, a p6nziigyi bizottsiig javaslatdnak megfelekien, kdzfeltartriss al szavazzon, aki egyet6rt
azzal, hogy el6terjesadsben szerepl<i plusz egy f6 fdrfi munkaer<ire vonatkoz6 st6tusz
l6trehoz6stit nem tiirnogatj a.

A kdpvisel6-testiilet 6 igen, egt tarl6zkoddssal ddnt.



Lit6r Kiizs69 Onkorm {nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
126 l2l2l. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Litdr K6zs6g Onkormrinyzata Kdpvisel<i+estiilete rigy hatarozott, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktatrisi OnkormriLnyzati Osztcindij-
pttly tuat 2022. dvi fordul6j rihoz.

A Kdpvisel6+esttilet felhatalmazz4 n p6[gf6estert. hogy csatlakoziisi
szdnddknyilatkozatot al6irja, visszakiildje az Emberi Er6forr6sok
Trimogatiiskezel6 rdsz6re, majd ezt k<ivetrien a piiyiaat kiir6s6nak
kdzzdtdteldr6l a helyben szokrisos m6don gondoskodjon.

Felelos: Varga Mihiily polg6rmester
Hat6rid<!: 2021 . okt6ber 1.

Varea Mih6ly polg6rmester
A piiyinati kiirds szerint az A tipusli 6sa<indijprilyrizatra azok a teleptildsi dnkormdnyzat
teriiletdn lak6hellyel rendelkez6, hiitriinyos szoci6lis helyzetti fels<joktatrisi hallgat6k
jelentkezhetnek, akik fels6oktatesi intdzmdnyben (fels6oktatrisi hallgat6i jogviszony keret6ben)
teljes idejri (nappali munkarend) alapfokozatot ds szakkdpzetts6get eredmdnyezo
alapkdpz6sben, mesterfokozatot 6s szakkdpzettsdget eredmdnyez6 mesterkdpz6sben, osztatlan
kdpz6sben vagy felsooktatrisi szakkdpz6sben folytatjrlk tanulmiinyaikat. Az <iszttindijra
p6ly6zhatnak a 2021 szeptemberdben fels6oktatiisi tanulm6nyaik utols6 dv6t megkezd6
hallgat6k is. Amennyiben az risztdndijas hallgat6i jogviszonya 2022 6sz€n m6r nem 6ll fenn,
ngy a 202212023. tan6v els<i f6l6vdre es6 dsztdndij m6r nem keriil foly6sit6sra.
Az dsadndijra prilyrizatot nyrijthatnak be azok a hallgat6k is, akiknek a hallgat6i jogviszonya a

fels6oktatiisi int6zmdnyben a piiyitzits id<ipontj6ban sztinetel. Az iisztrindij foly6sit6srinak
felt6tele, hogy a 202112022. lanev m6sodik f6l6vdre a beiratkozott hatlgat6 aktiv hallgat6i
jogviszonnyal rendelkezzen.
A B tipusri Bursa Hungarica Oszt<indijban az 51120O7 . (III.26.) Kormrinyrendelet 18. $ (2)
bekezddse alapjrin kizrir6lag a telepiildsi <inkormiinyzat teriilet6n rilland6 lak6hellyel
rendelkez6k rdszesiilhetnek. Az 6sztdndijprilydzatra azok a telepiildsi dnkorm6nyzat teriiletdn
lak6heltyel rendelkez6, h6triinyos szociillis helyzetii f,ratalok jelentkezhetnek, akik: a

202112022. tandvben utols6 6ves, drettsdgi eltitt 6116 kdz6piskol6sok, vagy b) fels6fokf
vdgzettsdggel nem rendelkez6, fels6oktatilsi intdzmdnybe mdg felvdtelt nem nyert
6rettsdgizettek, €s a 202212023. tan6vt6l kezd6drien felsooktatiisi int6zmdny keretdben teljes

idejti (nappali munkarend) alapfokozatot 6s szakkdpzetts6get eredm6nyezo alapkdpz6sben,

osztatlan kdpz6sben vagy fels6oktat6si szakkdpzdsben kiviinnak rdszt venni. A pitly 6zat

rdszletesen kit6r arra is, hogy kik nem nyrijthatnak be prilyrizatot. A pitlyitz6k kdziil csak azok

rdszestilhetnek 6sztdndijban, akik a2022. dvi felstioktat6si felv6teli eljiir:isban e16sztir nyemek

felvdtelt felscioktat6si int6zm6nybe ds tanuknanyaikat a 202212O23. tan6vben tdnylegesen

megkezdik. A piiyizat rcigzit6s6nek ds az <inkorm |nyzathoz tdrt6no benyfjtdsrinak

hatdrideje:2021. november 5. Az elbirrilds sor6n az dszttindijrendszer elbiriil6sara elfogadott

szabttlyzata alapjin kell, hogy elj6rjon.
Az Os1dndijp6lydzat szabitlyzatLinak 8. pontj6ban szerepl<i j6vedelemhatrir jelenleg 300% ami

85 500 Ft.
A napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizottsilg elntik6t. hogy

ismertesse j avaslatukat.
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Lukrits Gribor Akos Pdnziigyi Gazdasiigi 6s Teleptildsfeileszldsi Bizottsiig elndke
A bizottsrig megt6rgyalta a napirendi pontot, 6s 400%-ra javasolja emelni a jdvedelemhat6rt.

Varga Mih6ly polg6rmc ster
Kdrem, a p6nztigyi bizottsrlg javaslatinak megfelel6en k6zfeltartrissal szayazzon, aki egyetdrt
azzal,hogy az Oszlirndijp lybzat szabiiyzatAnak 8. pontjdban szerepl<i j<ivedelemhat6rjelenleg
300% -a 400 %o-ra viilozzot.
A kpvisel6lestiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
127 12021. 0X.30.) Lkt. hatirozata

Lit6r Ktizs6g Onkormrfuryzata K6pvisel6-testtlete rigy hat6roz, hogy a
Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkormrinyzati 6sztdndijp6lytizat
Szabilyzatinak 8. pontj6ban szerepl6 jdvedelemhatdrt 400Yo-ban
6llapitja meg.
A Kdpvisel6+esflilet megbizza a PolgiiLrmestert a sziiksdges
int6zked6sek megtdteldvel.

Felelos: Varga Mihily polgiirmester
Hatriridri: azonnal

I 0.) Ktitelez6 felv6telt biztosit6 iskolai kiirzethatrlr
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6lv Dols6rmester
A korribbi 6veknek megfelel<ien a neveldsi-oktatrisi intdzm6nyek miikddds6r6l sz616

20/2012.(V11.31.) EMMI rendelet 24.S (l) bekezddse szerint eljirva a felvdteli kdrzetek
meg6llapitrisihoz a Veszprdmi Tankertileti K6zpont minden 6v okt6ber h6 utols6 napjriig
beszerzi az dnkormdnyzatok vdlemdnydt. A telepiildsi dnkorm6nyzat vdlemdnydnek
tartalmaznia kell a telepiilds jegyztij6nek nyilv6ntart6siiban szerepl<i. a telepiil6sen lak6hellyel.
ennek hiilnydban tart6zkodrisi hellyel rendelkez6 h6tr6nyos helyzetii, iiltaliinos iskol6ba j6r6
gyermekek lllszimirl. int6zmdny i ds tagint6zm6nyi bontiisban.
A Veszprdmi Tankeriileti Ktizpont megktildte az illetdkessdgi teriiletdn takilhat6 kciznevel6si

int6zmdnyek 202112022. tan6vre vonatkoz6 felv6teli kdrzet6nek listejAt. A hatiirozatba
indokoltnak tartom belefoglalni, hogy Balatonalmridi jrlrris, Lit6r - Ktjtelezrj felvdtelt biztosit6
iskola: 037162-Balatonflizfrii Irinyi J6nos Altakinos Iskola 6s Alapfokri Miivdszeti Iskola

8l 84 Balatonfl2f<i, Irinyi Jiinos utca 2.

Nem 6llami fennta(6 r6szv6tele a k6telezri felvdtelt biztosit6 iskola feladatainak ell6t6s6ban.

Litdr - teljes kdzigazgatasi tertilet - 201743 - Lit6ri Reformritus Altalenos Iskola 8196 Lit6r,
Pet6fi u. 8.

Litdr telepiil6sen ajegyz6 nyilv6ntart6s6ban nem szerepel hiitr6nyos helyzetri iltalinos iskol6ba
jar6 gyermek.
Amennyiben a napirendi pont tiirgyalesen6t nincs kdrdds, dszrevdtel, rigy k6rem kdzfeltartrissal
jelezze, aki egyetdrt a k<itelez<i felv6telt biztosit6 iskolai kdrzethatrirral

A kdpvisel6lest let 7 igen szavozottol egletirt.

{
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Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
12812021. (IX.30.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel5 - testiilete v6lemdnyeae, ds
j6v6hagyja Balatonalm6di j6rris felvdteli kdrzet6t Lit6r tekintet6ben, az al bbiak
szerint:
A nemzeti ktizneveldsr6l sz6l6 201 1. 6vi CXC. ttirvdny 50.$ (8) bekezd6se alapjin
a korminyhivatal meghatitrozza 6s kdzz6teszi az iskol6k felv6teli k<irzet6t, ennek
alapjrln:

Litdr: Kdtelez6 felvdtelt biaosit6 iskola: 037162-Balatonftizfti Irinyi Jrinos
Altalinos Iskola 6s Alapfokri Miivdszeti Iskolal84 Balatonfrizf6, Irinyi Jiinos utca
2.
Nem 6llami fenntart6 rdszv6tele a k6telez6 felv6telt biztosit6 iskola feladatainak
ell6tAsiban:
Lit6r (teljes kdzigazgatisi teriilet): 201743 - Litdri Reform6tus Altaldnos Iskola
8196 Litdr, Pet<ifi u. 8.

Litdr teleptil6sen a jegyzo nyilvrintartrisiiban nincs hiitrrinyos helyzetri riltalinos
iskol6ba j616 gyermek.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a polgdrmestert a sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Felel6s: Varga Mihiily polgilrmester
Hatririd<i: 2021. okt6ber 15.

il. Szocirilis c6hi tiizifarendelet elfo ad:isa
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

Bencze Eva iesyz6
A korribbi 6vek gyakorlatrlnak megfelel6en az iddn is pdlyriztunk szocirilis cdlti ttizif6ra. A
benyrijtott palyrizatunk tamogatott, 59 erdei mr tiizifa tamogatrisban rdszesi.iltiink. Sziiks6ges a

termdszetben nyrijtott szoci6lis c6lir tiizifa t6mogatds jogosultsiigi feltdtelei16l sz6l6 rendelet
elfogad6sa, melyr6l az el6terjesztdst minden kdpviselti megkapta.

Varsa Mih6lv no armester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g megtirgyalta, felkdrem a bizotts6g elntik6t, hogy

ismertesse j avaslatukat.

Lukrits G6bor Akos Pdnziisvi Gazdasiiqi 6s Teleoiil6sfei lesztdsi Bizofi sA elnokc

A bizottsiig megt6rgyalta a szoci6lis cdhi tiizifarendelet tervezetet, 6s azt elfogadrisra javasolja

a Kdpvisel6-testtilet fel6.

Mihal elmester
Kdrem, kdzfeltarllssal szavazzon, aki egyet6rt a termdszetben nyrijtott szociillis cd

tdmogatris jogosultsiigi fett6teleir6l sz6l6 rendelet elfogadris6val.

A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattal egtetdrt-

t
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Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pvise16-testiilct6nck
1612021.(X.4.\ iinkormdnyzati rendelete a term6szetben nyfitott

szociilis c6hi tiizifa trimogat6s jogosultsrigi felt6telei16l

12.) Civil Szervezetek Programiainak Tdmogat6sa II. fordufti - trli6koztatti
E l6ad6 : Va rga Mihir ly po I gdr me st e r

Varea Mih.ilr' Dolgarmester
A p6ly6ztat6s m6sodik fordul6jriban foly6 dv augusztus h6 31. napja 10.00 6r6ig volt [ehet6s6g
a piiy zatok benyijtiis6ra kdt kateg6riaban, kdzrend 6s k6zbiaons6g v6delme, valamint
kultur6lis, kdzmrivel6d6si tev6kenys6g.
A megadott hat6ridrire ket pLlyazat 6rkezett. A Litdri Zdldag Kultur6lis egyesiilet, formai,

tartalmi alapjdn bir6lhat6, a p{lydzali cdllal cisszhangban van, kdrt trimogatris 650.000F1. 6s a

S6lyi Sz6l6hegyi Kertbar6tok Egyesiilet hid,nyos, nem p6t6lhat6 kdrt t6mogatiis 100.000Ft.
Hatiridri ut6n drkezett a Litdr Polg6r<ir Egyesiilet pblyizari adatlapja, a kdrt dokumentumokat
nem csatolta.

Luk6ts Gribor Akos Pdnziisyi Gazdas6q i ds Teleptil6st'eilesztdsi Bizottsiie elncike
A bizottsdg megt6rgyalta az ekiterjesztdst. A Lit6ri Ziildrig Kulturalis Egyestlet
vonatkoz6s6ban. a kdrt t6mogat6si cisszeg, 650.000, -Ft megitdl6se megtdrtdnt. Miut6n az

elmflt id6szak senki sz6m6ra nem volt egyszerii a kialakult panddmiiis helyzet miatt, a bizottsrig
rigy ddntdtt, hogy ism6telten kertiljdn kiir6sra a II. fordul6, m6gpedig a kcizrend, kcizbiztons69
vddelem kateg6ririban 350.000, -Ft-os keret, mig a kultur6lis, k<jzmiivel6ddsi tev6kenys6g
kateg6riiiban 400.000, -Ft legyen a maxim6lis tdmogatiisi risszeg. A pitlyizat benyijtis6nak
hatrirideje 2021. okt6ber 15. legyen.

A k6pvisel6-testiilet a t{j6koztat6ssal egyet6rt.

13.) Ilasvar Falu Prosram t{i6koztat6
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mihdly DolsArmester
Tij6koaatni szeretn6m a K6pviselo-testiiletet, amint eml6keznek 15, a2021.08.24. napon
tartott iil6sen a 104-105. szrimri LKt. hatirozatAval arr6l ddnt6tt, hogy rlLraj6nlatokat k6r be az

,,Eperfa utcai temet6 kerit6s 6pit6se" ds a,,Templom utcai gyalogos j6rda fehij itrisa" t6rgyir
munk6k megval6sitiisa t6rgyrlban.
A k6pvisetoi javaslatok alaplin 2021.08.31. napon az iral|nlalkerdsek mindkdt tiirgyban
5 - 5 v6llalkoz6nak kikiild6sre keriiltek. A megadott hatririd6ig 2021.09.10. napig egyetlen

ajinlat lrkezetl ziirt borit6kban, tovribbd egy v6llalkoz6 jelezte, hogy kapacit6shiriny miatt nem

tud aj6nlatot adni a munl6kra.
A pirlydzati felhivhs alapj6n a tamogatott projektek fizikai befejezds6re a T6Lmogat6i Okirat

hat6lybal6pds6t5l szimitott legfeljebb 18 h6nap 6ll rendelkez6sre, amely 2023. janu6r, illetve

mrircius h6napban jilr le.
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A napirendi pontot a Pdnziigyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsiig megt6rgyalta,
felkdrem a bizotts6g elndk6t, hogy ismertesse a d<int6st.



Irl.) Fizetett szabadsdg biztosit{sa a pand6mi6s id6szakban dolsoz6 ktiztisztvisel6k
szamara
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

Bencze Eva iegyz6
Minden Kdpvisel6 sz mfua kiktildtiik a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st, mely
szerint a Magyar Kdztisztvisel6k, Krizalkalmazottak ds Kdzszolgrllati Dolgoz6k
Szakszervezete azzal a k6r6ssel fordult az <inkorm6nyzati hivatalok vezetoihez, hogy a
krjztisztvisel6k szimira a pand6miris helyzet alatt folytatott munkii6rt ugy, mint az

eg6szs6gtigyben dolgoz6knak, szint6n legyen biaositva a tulmunka miatt fizetett p6tszabadsiig.

Miut6n Hivatalunkban a l6tsz6mkeret nem teljes, ds a napi munka mellett folyamatos hat6rid<is

feladatokat is el kell lAtnunk, igy azeves szabads6g kiad6sa sem egyszeni, ezdrt a p6tszabadsig
megvrilt6siival szeretn6nk megkriszdnni a dolgoz6k munkrij6t, hiszen2020. m6rciusa 6ta, mi6ta
a pand6miiis helyzet elkezd6ddtt, a Hivatalban folyamatos volt a munkavdgzds, szigonibb
keretek kdzt, de fogadtuk az tigyfeleket, nem lett elrendelve home office.
K6rem Ondket, fentieknek megfelekien sziveskedjenek tiimogatni a p6tszabadsiig megviilt6siit
a Litdri K6ztjs Onkorm6nyzati Hivatal dolgoz6i szitmira, 1.7 M Ft + j6rul6kai dsszegben.

Kir6lyszentisw6n Kdzs6g Onkorm inyzatinak Kdpvisel6-testtit ete a 2021 . szeptember 23-i
tl6s6n megt6rgyalta a kdrelmet, 6s ddntdtt 500.000, -Ft + j6rul6kai odaitdldsdrSl.

Varea Mih6ly pols6rmester
A napirendi pontot a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsdg megtrirgyalta,
felk6rem a bizottsiig elnrik6t, hogy ismertesse javaslatukat.

Luk6ts Gribor Akos Pdnztievi Gazdas6ei 6s Telepiildsibilesztdsi Bizottshe elndke
A bizotts6g megtargyalta az el6terjesa6st, 6s javasolja a ktjztisztvisel6k sziimiira a

p6tszabadsiig megv6ltris6t.

Varea Mih6ly oolq6rmester
Amennyiben nincs kdrd6s, dszrevdtel, rigy k6rem, kdzfeltartrissal jelezze, aki egyetdrt a Litdri
Kdzds Onkormanyzati Hivataln5l dolgoz6 kdztisztvisel6k szimira p6tszabadsdg megv6lt6sa
cim6n 1,7 M Ft + j6ruldkai kifizetdsdt.
A kepvisel6+estiilet 7 igen szavazatldl eg/etdrl.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pviseI6-testiilet6nek
129 12021. 0X.30.) LKt. hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata KdpviselS-testiilete tamogatja a Litdri Kiizris
Onkorminyzati Hivatalnril dolgoz6 kdaisztviseltlk sz6mSra p6tszabads6g

megvrilt6sa cimdn 1,7 M Ft + jrirul6kai kifizetds6t, melyre fedezetet tartal6ka

terh6re biaosit.
Megbizza a polg6rmestert a sziiks6ges intdzkeddsek megt6tel6vel.

Felel6s:-Varga Mih6ly polgrirmester, Bencze Eva jegyz<i

Hatririd6: azonnal
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K6rem Onciket, hogy javaslatot tenni sziveskedjenek olyan teljesitdsre k6pes gazdasrigi
szerepl6kre, amelyeket megkereshetiink ajrintatt6teli felhiviissal.



15,) F6z6konyha miiktid6s6hez sziiks6ges kieg6szit6 eszktiziik
El6ad6 : Vorga Mihttly polgdrmester

Varga MihAly polg6rmester

Az 6voda fbzokonyh6j6n elindult a munka, megkezd6ddtt a f6z6s. Ahhoz, hogy a mrikiiddse a

konyhrinak zavartalan legyen, sztiksdges m6g ndh6ny kiegdszitd eszkrjz beszerzdse. tdbbek kdzt
sziiks6ges lenne vizl6gyit6 berendezds. Az 6raj6nlatok beszerzdse megtdrtdnt, az eszkoz
megvdsrirldsrira 6nkormiinyzatunk biztositanri a fedezetet, 1.200. 000,-Frot a tartaldka terhdre.
A p6nztigyi bizotts6g mai iil6s6n megt6rgyalta az el6terjesztdst, k6rem a bizottsig elntik6t,
ismertesse javaslatukat.

Lukd G6bor Akos l' Gazdas6 i ds Tele til6sfe lesztdsi Bizotts elnrike
A bizotts6g a mai iildsen meglrirgyalta az eszkdz beszerzds6re vonatkoz6 javaslatot, ds

t6mogatj a ennek beszerzes6t.

Varea Mih6ly ools6rmester
K6rem, miutiin nincs kdrdds, dszrevdtel, k6zfeltartrissal jelezze, aki fentiekkel egyetdrt.
A kipviselS+esttilet 7 igen szavazottdl eg)etdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
130 12021. (IX.30.) LKt. hat6rozata

Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzat6nak K6pviselci-testiilete arr6l hatArozott, hogy a
Csivitel<i Ovoda 6s B<ilcsode konyhareszdre a zavartalan miikdddshez sziiksdges
konyhai kieg6szit6 eszkrizijk beszerzds|hez 1.200.000, -Ft 6sszeget biztosit a

Litdri Ovodai Nevelds ds Bdlcs<idei Ell6t6son kereszttil a tartaldka terh6re.

Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Felel<is:_Varga Mihiily polgiirmester
Hatiirid6: azonnal

16.),,VP6-19.2.1.-7 -2-11" megvak6sit{si helyszin m6dositisa
El6od6. Vargo Mihdly polgdrmester

Varga Mih6ly oolsdrmester

Megkdrem Bencze Evajegyzo asszonyt, ismertesse az el6terjesztdst

Bencze Eva iesvzb

Sikeresen piiyinalot nyrijtottunk be a Vid6kfejleszt6si Program keret6ben beliil a Bakony 6s

Balaton Keleti Kapuja Ktizhasmir Egyesiilet miikdddsi teriilet6re meghirdetett Bakony 6s

Balaton Keleti Kapuja Ktizhasznri Egyesiilet Helyi identitast is kozdssdgi eg/tittmiikdd|st

segitd fejlesztdsek tdmogatdsa cimri felhiv6sra. A pirlyizal keret6n beltil tiimogat6sra keriilt a

7
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XIX. Mogyor6si Napok rendezvdny, buboskemence dpit6se a Kiizparkban, valamint a

telepiil6sen kihelyezdsre keriilt 6 db kcizt6ri inform6ci6s tribla.

A tablak k<iztil Lit6r, D6zsa Gydrgy utcdban a 657 helyrajzi sz6mri polg6rtir dptilet mell6

kihelyezni tervezett ti$la pbr m6terrel arrdbb, a kedvezobb t6blaelhelyez6si adotts6gokkal

rendelkez<i Litdr 610 helyrajzi sz6mi, <inkormrinyzati tulajdonban l6vti, D6zsa Gy<irgy utcai

kdzteriilet z6ldfeliiletri teriileten kertilt telepit6sre. A megval6sitrisi helyszin vriltozris6nak

irtvezetdsdhez Kdpvisel<i-testtileti hat6rrozatra van sziiks6g, ez6rt lenne sziiks6ges j6v6hagyni a

hatarozati javaslatot.

Varga Mihily Dolsarmester
A pdnziigyi bizotts6g mai iil6sen megt6rgyalta az inform6ci6s tiibla iithelyezds6re vonatkoz6
javaslatot, kdrem a bizottsiig elncikdt, ismertesse javaslatukat.

Lukrits G6bor Akos Pdnztisyi Gazdas sl6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsas elndke
A bizotts69 a mai iil6sen megvitatta az informiici6s t6bla 6thelyez6s6re vonatkoz6 el6terjesztdst,
6s aa elfogad6sra javasolja.

Varga Mihrily polginnestcr
K6rem, miutrln nincs k6rd6s, 6szrevdtel, k6zfeltartrissal jelezze, aki egyet6rt az egy darab
inform6ci6s t6bla 6thelyez6s6vel.
A kdpvise16lesttilet 7 igen szavozottol eg)etdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvisel(i-testiilet6nek
l3l 12021. (IX.30.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg OnkormSnyzat6nak K6pvisel6-testtilete arr6l hat6rozott, hogy a
,flelyi identitdst ds kdzdssdgi egt ttmiikdddst seg{t6 fejlesztdsek tdmogatasa" cimi
yP6-19.2.1.-7-2-17 azonosit6 sz6mri projekt keret6ben a Lit6r telepiil6sen

kihelyezett hat darab inform6ci6s t6bl5k kdzi.il a tiimogatiisi kdrelemben megjeldlt

0607 tevdkenysdg azonosit6jt, eredetileg a Liti,r 657 ltelyralzi sz6mir ingatlanon

telepiteni tervezett inform6ci6s tribla prlr m6terrel arr6bb, a kedveztjbb

tablaelhelyez6si adotts6gokkal rendelkez6 Litdr 610 helyrajzi sz6m[,

dnkormrinyzati tulajdonban l6v6 D6zsa Gyrirgy utcai krjztertilethez tartoz6

z6ldfeliiletri tertileten keriil telepitdsre.

A K6pvisel6-testiilet felhatalma zza a polghrmestert a proj ekthelyszin v6ltoz6ssal

kapcsolatosan a sziiks6ges intdzkeddsek elLit6sival.

Felel<is: Varga Mih6ly polgiirmester
Hatiirid6: azonnal
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17.) Hasznflt munkag6p beszerz6se
El5ad6 : Yarga Mihdly polgitrme.ster

Varea Mihaly pols6rmester
Atadom a sz6t Luk6ts G6bor Akos P6nziigyi Gazdas6gi ds Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g
elndkdnek, miutiin a bizofts6g kdrdse volt a napirendi pont felv6tele.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziigyi Gazdasiig i 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsiis eln6ke
K6rtem, hogy ism6t t6rgyaljuk a munkagdp beszerzdse tdrgyt napirendi pontot. Azt l ltarn,
hogy az el<izetesen megkiild<fi meghiv6ban m6g szerepelt a g6p beszerzds, de utiina levdtelre
keriilt.
K6riilbeliil egy drwel ezel6tt dnkormdnyzatunk pitlyizott,6s a Beliigyminisztdrium l5 milli6
forinttal t6mogatta egy [j munkagdp beszerzds6t. A K6pvisel6-testiilet tov6bbi 8 milli6 forintot
szayazolT meg a gdp megv6siirliisrihoz. 23 milli6 forintal tartottunk, de polgiirmester rir miir egy
30 milli6 forint feletti eszk<izbeszerz6st szeretett volna megval6sitani. de ezt a Kdpviselo-
testiilet mer nem tilrnogatta, hiszen tulz6nak taliltuk, hogy a teleptilds karbantartrisiihoz egy
ilyen volumenri gdpet szerezziink be. ekkora <isszegben. Augusztus h6napban megbiztuk
polgdrmester urat, hogy jrirjon ut6na, milyen g6pet, ak6r hasmdltat is tudunk beszerezni a

rendelkezdstinkre rill6 forr6sb6l. A p6nziigyi bizotts69 javaslata az, hogy 23 milli6 Ft-b6l legyen
beszerezve a munkagdp, de tigy, hogy ebbe a keretcisszegbe belefdrjen minden olyan plusz
eszkdz, tartozek, amely sziiks6ges a feladatok elliit6s6hoz.

Aue Jrinos kd iselo
El6szdr arr6l volt sz6, hogy 15 milli6 forintos pitlyizati p6nzbol vesziink munkag6pet.
Polgdrmester rir k6rte, hogy ennyi6rt nem lehet, ezdrt 8 mi1li6 forintot szavaztunk meg. Errol
akkor is m6r vitriaunk, hogy meddig menjiink el a gdp viis6rlilsrin6l. A kdpviseki-testtilet tagjai.
hogy nehogy azt €rezze a polg6rmester rir, hogy akad6lyoztatjuk, meg az igdretei miatt
szavazi* meg e^ a plusz 8 milli6 forintot. Sajnos ez nem val6sult meg, akkor nem siker[lt
ktilfiildr6l behozni egy traktort 6fa mentesen. Mi a j6 sz6nd6kunkat kimutattuk. A mostani
traktomal egy jobb teljesitmdnyiit kell venni, 6n a paramdterekhez nem drtek, de egy olyan
g6pet, amit a polg6rmester fr javasolt szakembereket kdrdeztem. akik azt mondt6k,hogy ez g6p
alkalmatlan erre a f,eladatra, felesleges egy ekkora cinkorm6nyzatnak ilyen gdpet v6siirolni.

Varsa Mih6ly polsiirmester

Van-e mdg hozziszolis? Miutin nincs tov|bbi hozzisz6kis, k6rem, k6zfeltartrissal jelezze. aki
egyetdrt a pdnziigyi bizotts6g javaslatival, azaz23 milli6 Ft-b6l legyen beszerezve a munkag6p,
rigy, hogy ebbe a keret<isszegbe belefdrjen minden olyan plusz eszkdz, tartozdk. amely
sztiks6ges a feladatok ell6tris6hoz.
A kipvisel6lestiilet 7 igen szavazattal egtetirt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiitet6nek
13212021. (IX.30.) LKt. hat6rozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testtilete arr6l haterozott, hogy
megbizza a polg6rmestert munkag6p beszerz6sdvel, 23 milli6 forint cisszegben,

a tartoz6kokkal, kieg6szit6 eszkrizdkkel egyiitt.
Kdpviselti-testtil et felhatalmazza a polgdrmestert a sztksdges intdzkeddsek

megtdtel6vel.
Hataridd: azonnal
Feleltis: Varga Mih6ly polg6rmester

?
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18.) K6pvisel6-testiilet feloszlatdsa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa MihAly pols6rmester
Kdrem mondjritok el a vdlem6nyetek

Kondics Isw6n kdpvise16
Mostan6ban eldg sok a vita 6s eldg rossz a hangulat. Ami6ta az iskola tigye kirobbant az6ta van
ez, hogy a k6pvisel6-testtilet egy r6sze feloszlatnd magdt.

Varea MihAly polq6rmester

Kiosztaniik pir dokumentum ol. Ez egy trij6koztatds.

Luk6ts Gribor Akos kdpvisel6
Kaptunk most valami anyagot, amir6l nem tudjuk, hogy micsoda. Kdrddsem, hogy ez ehhez a

napirendi ponthoz kapcsol6dik?

Varqa Mihrlly Dols6rmester
Nem ehhez.

Luk6ts G6bor Akos k6pviseki
Ha nem ehhez kapcsol6dik akkor majd ut6na elolvasom

Kondics Iswrin k6ovise16
Vdlemdnyem szerint a helyzet el6996 elmdrgesedett kiiz6ttiink 6s a polg6rmester kdzdtt.
Ezdrt szeretn6m megk6rdezni jegyz<i asszonyt a feloszlatiis jogi krivetkezmdnyeir6l, ds

polgiiLrmester vdlemdnydt is.

Varga Mih6ly polg6rmester
Gondoltam, hogy ez lesz, mivel m6r mondogatt6k miir. En nem akarok magyariiLzkodni. Amit
kiosztottam olvassatok el. Rettentti nagy felel6ss6g azt, hogyha felilltok mert itt a viz kdrdds.
A szennyviz tiszit6 kdrdise. Dtintds el6tt vagyunk. Ezt nagyon meg kell gondolni. A falu
dletdben ez fontos, 6s ez igy nagyon kockrizatos. De ha rigy gondoljritok rendezz6tek. En
szivesen dolgozok, csin6lom. Lehet, hogy a kommunikrici6val baj van, lehet tdbbet kellett volna
beszdlnem 6s tdbbszdr, de nem akarok magyar6zkodni. En tiszta becsiilettel, lelkiismerettel
dolgozom. De ha nem j6 akkor nem j6 ti szerintetek.

L or Akos kd isel<i

Polgiirmesteren mrilik a viz k6rddse? Annak idejdn amikor a TLC idej6tt ds az alapk6letdtel volt
akkor az el<iz6 polgiiLrmester idejdben lett ig6re t6ve vizvezetdkcserdre, hogy a TLC-nek is

megfelel<i vizmennyis6g jusson el, ds ezdrt volt, illetve van lehet6s6g a mai nappal ene. Ennek

az egdsznek az inditisa ott kezd6ddtt.
Mert azt mondta az el6bb, hogy a viz 6s szennyviz miatt, ha vriltozris tdrtdnik a polgrirmesteri

sz6kbe akkor ez veszdlybe keriil.

Varea Mih6ly ools6rmester
Ha felill a kdpvisel6-testiilet akkor megttirt6nhet, hogy azt mondjiik, hogy nem.
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Lukiits Gribor Akos kdpvisel<i
De h6t lesz utriLna polg6rmesteriink. Valaki lesz, vagy fjra indul. Nem tudom ki, akit megszavaz
majd a telepiilds.

Bencze Eva iegvzci
Azt tudjuk, hogyjelenleg az orszriggyrilds vesz6lyhelyzetet jelentett ki. ajogszabrilyi krimyezet
szerint 2O22. janu6r l-ig. A k6pvisel6+esttilet amennyiben megszavazza minositett tribbsdggel,
a hat6lybaldpdsi felt6tele legkor6bban a 2022. janu6r 1. utan tud be6llni, ezutrin tud majd a
jogszabrilyi k<imyezet szerint a helyi v6lasadsi bizottsrig megfele[6 intdzkeddsekkel idtipontot
meghat6rozni, a hivatal felkdsztilni, mint a helyi v6lasztiisi iroda. Ez aztjelenti, hogy nagyjdb6l
120 nap telik el azt kdvet6en. A kdvetkezo id<iszakban amig az [j kdpvisel<i{estiiletet ds az uj
polg6rmester megvdlassz6k - az tj sz6l, a jogszab6lyi kdmyezetre tekintettel mondtam- addig
ez a kdpviseki-testiilet felel<issdggel kdteles a munkrijrit ell6tni. polg6rmester rir pedig addig
amig az tl polg6rmester megvilasztds6nak ez eredmdnye nem sziiletik meg addig jobb krinel
gyakorolja a munkrij rit.
Teh6t januir 1. utdn tud a helyi vrilasa6si bizotts6g ddnteni a viilasztds napj 6nak kitiizdsdr<il.
Jogszabiily szerint l5 napja van a helyi viilasztiisi bizottsilgnak. majd jdn meg hozzi 90 nap.
tehdt riprilis kdriil v6rhat6 legkor6bban, ha a jogszabdly alkot6k ezt a jogszabiilyi kdmyezetet
nem fogjik veltoztatni, 6s a vesz6lyhelyzetet nem hosszabbitjak meg. nagyjrib6l igy
sz6molhatunk. Kcizben tudni kell, hogy lesz egy orsz6ggyiildsi v6lasztiis is, az biztos, hogy ez
a kett6 ugyan arra a napra nem eshet.
Amennyiben min6sitett tdbbsdggel a k6pvise16-testtilet megszavazza a feloszlatiist, ennek teljes
kcini kdltsdgdt a telepiildsi dnkorm6nyzatnak kell vrillalni. Ez azt jelenti. hogy a ndvjegyz6k
elk6szitds6t6l kezdve maguk a szavazatszimldl6 bizottsrig munkdjit, helyi v6lasarisi iroda
munkij it, ds ennek kdltsdg6t az <inkormdnyzatnak kell 6llni.

Auerbach J6nos kdpvisel6
En is tgy 6rzem, hogy ez toviibb nem mehet. A panddmiai helyzet miatt a kdpvisel6-testiilet
nem tudott dolgozni. El kellene gondolkodni a polgdrmester [mak, hogy n6gy vagy <it kdpvisel6
eg6sz miir irinyba pr6bdlt menni a polgiirmester rir mindig egydnileg tudott ddnteni, ds teljesen
szembe ment ennek a n6gy kdpvisel<inek az akaralixal. Ez igy tov6bb nem mehet, ennek nincs
6rtelme, ds is rigy 6rzem, hogy itt az ideje abba hagyni, ds majd a falu dcint ujb6l. En el fogom
fogadni a falunak a ddntds6t, itdlje meg a falu.

Lukets G6bor Akos keDv iselo
A vizkdrdds nem egy emberen, hanem sok emberen mrilik. Mi csataztunk egy prirat az elmflt
id6be, szemt6l szembe megbesz6lttik a dolgokat, sok olyan dolog volt amidrt sokszor nem

tetszdsem nyilvanitottam ki. Volt, hogy megbesz6lttink valamit ds nem azok tdrtdntek utena,

amiket megbesz6lttink. Ezek a dolgok tdbbszdr tdbb emberrel is elofordult. Legut6bbi p6ldnul

a traktor iigy volt, ahol az el6zri iil6sen megbesz6lttink valamit 6s nem kertlt be napiendi pontba

viszont eltiterjesadskdnt itt volt. 6n a tdnyekrol beszdlek.

dr Gyurika Istv6nG6bor k6pviselo
Egy dolgot nem mondhat a polg6rmester [r, hogy nem t6mogattam minden be. Mindig
pr6b6ltam megdrteni, hogy mit, ds mi6rt akar tenni. Amit mindig is hangoztattam az

iskolab6vit6s volt. Ennek ellendre, amit liittam most jelen pillanatba, hogy az iskola btivitdssel

csak baj van. En mrir j6 ideje megmondtam, hogy fel szeretn6k rillni. M6jusban lett al6irva a

nyilatkozat, ami m6r egy mrisodik hatririd6 volt. Majd nem 6rtettem, hogy midrt kellett

ingatlanost kiildeni az iskoliiLra. Majd a harmadik dolog mikor felhivott az iskolaigazgat6 ur,
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hogy ott vannak a rend6rcik. Ekkor mondtam, hogy 6n tov6bb nem tudok igy ebbe a rendszerbe
egyiitt dolgozni.
Mindenki azl k|rte egyediil ne elljak fel. En ezt becsiilettel megviirtam.

Dr Horviith Bal6zsn6 litdri lakos
Szeretndm megkdrdezni, hogy a k6pviseki-testi.ileti tagok k<iziil valaki szeretne-e sz6lni mert
6n szeretn6m a felhivni a figyelmet valamire?

Varga Mihiily polg6rmester
Hozzitszolis nincs a k6pvisel<ik rdszd16l. Tess6k elmondani vdlemdny6t

Dr Horv6th Baliizsn6 litdri lakos
En is k6sztiltem. Mindenki tudta a faluban mire kdsztilnek. M6r a piknik el6tt hallottam, miutrin
6n fel is hivtam kdt embert, felhivtam az Auerbach Jiinost is.

Auerbach Jiinos k6pviselo
En nem fogom megv6ltoztatni, dn elhat6roztam. Nem tudok igy dolgozni. Ha csak 6n liitom
mriskdppen a dolgokat, ds vita van a polg6rmesterrel akkor aa mondom, hogy dn, de rajtam
kiviil m6g h6rom, n6gy ember ugyan azt a gondolatot, ugyan abb6l a l6t6sztigb<il l6tja a
dolgokat, akkor el kell gondolkodni egy embemek, hogy most dn Litom rosszul, 6n 6llok rosszul
a dolgokhoz vagy az a m6sik n6gy vagy tit.

Dr Horv6th Bal6zsn6 lit6ri lakos
Akkor megkapom a sz6t? Mindannyian rosszul rlllnak a dolgokhoz. A kezdet az, mikor kezdett
elv6lni Balatonfiizforol. Akkor elindult Lit6ren egy irriLny. Egy nagyon rossz ir6ny. J6 kezekhe
volt a teleptil6s, de nagyon rossz fele tart a teleptilds. En iitndztem azokat a papirokat is.

Lukrits Giibor Akos kdpvisel6
Ez nem ide tartozik

Dr Horvith Ballrzsnd lit6ri lakos
De ide tartozik. Err6l sz6l az egdsz dolog. Annyira dicsdri az Attil6t. Tudja, ig6mi nagyon sok
mindent lehet teljesiteni m6rr nagyon keveset teljesitenek.

L r Akos k iselo
Igen, <i inditotta el annak idej6n a viz kdrddsdt.

Auer ch Jiinos kdpvisel6
22 6ve vagyok kdpvise16, megdltem per polgermestert. Tdged is levilltottak. A testiilet m6skdpp

gondolkodott.
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Dr Horv6th Bal6zsn6 lit6ri lakos
Annak idej6n elinditotta Ertl PAI a gbzt. A gizl befejeztlk, de hogyan fejeadk be?

Sz6mvev6sz6ki vizsgilat, egy halom jelentds, 6llami szdmvev<isz6ki ziraddkkal, btintetojogi
zrirad6kkal. Senki nem kdrte szdmon 6ket. En sz6mon akartam k6mi.
Majd jdtt a csatoma. Ertl Pril elinditotta. Hogyan inditotta el? Ott volt az asztal'n egy piros

k6nyv tele sz6mszaki hibdval. Az Auerbach Jrinos kdpvisel<i-testiileti tag volt, neki tudnia kell,
neki igazolnia kell.
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Dr Horvrith Balizsnd litdri lakos
De mi6rt gondolkodott m6skdpp? Pontosan a gAz 6,s csatoma iigy miatt. A 96z iigybe sz,mon
kellett kdmi. Mi trirtdnt a csatom6,val. A csatorndra h6rom pilyriz6 lett volna, hrirman is
megkerestek, p6na igdrtek, akkor ezeliitt 22 6ve 25 milli6 forintot, hogy az elso hiiromba benne
legyenek. I millirird kdtszriz milli6 forint a prilyrizati eredmdny. Mennyi lett bel6le a falunak?
600 milli6. Az iskokindl ugyan e^ olvasom most. Nyilatkoznak, hogy 1,2 miltirird forint, majd
Lltom a 660 milli6 forintot. Akkor ott megint hova tiinik a pdnz? Ugyan oda, ugyan [gy ahogyan
a csatom6ba trint el akkor amikor fttlillt a kdpviselci-testillet. Mert nAlam sem volt pdnzosztes.

Nem is lett volna pdnzoszt6s.

Kondics Istviin k6ovisel6
Most aZ hiszi, hogy nilunk p6nzoszt6s lesz?

Dr tlorv6th Balazsnd litdri lak0s
Nem, nem err6l volt sz6.

Dr rizsnd litdri lakos
De n6lam itt vannak a papirok.
Es mi tdrt6nt a csatom6val? J6l elrontoft6k a piiyinalot. Megig6rt6k a falunak, hogy trikdletes
lesz minden.

Luk6ts Gibor Akos kdnviseki
6n tisaelem Ont, de ez nem fi.igg dssze a napirendi ponttal.

Dr HorvAth Bal lit6ri lakos
Most itt van az iskola, 6s itt van a viz. Ne mondjrik nekem azt, ha olvastrik volna a piily6zatot.

amit annak idejdn a Szedl6k Attila ds az egyh|z beadou. Mi6rt engedt6k 6t a p6lyrizatot teljes
egdsz6ben az egyhiiznak P6nziigyi bizotts6gi elntik rir kdrdezem? Mi6rt engedtdk tlt?

Lukdts G6bor Akos kdoviselo
A fonris ott volt.

Dr Horvith Bal lit6ri Iakos

Nem mond igazat. A forr6s nem ott volt. A forrris a minisadriumban lett volna a ptiy{zat
kapcsiin. Ki p6ly6zott? Es mi6rt piiyitzott csak az egyhirz kiz6r6lagosan pdnziigyi bizotts6g

elntik rir?

Luk bor Akos kd elo

Onkormiinyzatnak nem volt lehet6sdge.

Hangzovar o teremben
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Kondics Istviln k6pvisel6
De, kimondta.

Luk6ts G6bor Akos k6pvise16
Ez lassan r6galm azds lesz.
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Dr Horvdlh Bal6zsn6 lit6ri lakos
Midrt jdttem volna ide?

Luk6ts G6bor Akos kdpvisel<i
Most akkor mi6rt jdtt ide?

Dr Horv6th Bal6zsnd litdri lakos
En azirtjdttem ide, hogy elmondjam, hogy <in<ik ugyan annyira hib6sak.

Lukrits Gribor Akos k6pvisel<i
Az6rt, me( lesz iskol6nk?

Dr Horvith Ba[6zsn6 lit6ri lakos
Nem. h6t iskola? Kinek lesz az iskola?

dr Gvurika Istv6n Gdbor kdovisel6
A gyerekekd lesz az iskola.

Dr Horvrith Baliizsnd litdri lakos
Az iskola jelen pillanatban j6l mtikddik, jo az igazgat6ja. N6hriny 6v mflva az
tinkorminyzatnak nem lesz beleszblisa az iskola dletdbe.
Ondk lemondtak 6tven 6vre az iskol6r6l.

Lukats G6bor Akos k6pviseki
Hogy gondolja, hogy mi lemondtunk? Mi6rt mondtunk volna le r6la? Nem mondtunk le, az,
hogy nem rillam iizemelteti?

Auerbach Jiinos kdpviselci
Es ha illami iskola marad, ds bezrirjrik 6s a litdri gyerekek Veszpr6mbe vagy Fiizore kellene
bejrimi, akkor mi lesz?

Honpzavar a leremben

Dr Horvrith Ba[6zsnd litdri lakos
6n aa mondom 6lljon fel az egdsz testUlet, alkalmatlan arra, hogy a falu lakoss6g6t 6s vagyonit
k6pviselje.

Auerbach J s k6ovisel6
Te, mint volt polgiirmester, szerinted a jelenlegi polg6rmester alkalmas a feladatra?

qA
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Dr Horv6th Baldzsnd lit6ri lakos
Na ne mondja. Itt van, 50 oldal a piiytnati kiirris. Elolvastrik a prilyrizatot? Nem olvastiik el.
Mi6rt nem olvastrik el? Egyiitt pitlyivhattak volna az egyhlzzal. ttt a p6lyiizat. En ezt att6l
kapatam meg akik p6lyriaak 6s akik megnyertdk.

Lukrits GrlLbor Akos kdpviselti
Ha tudom6sa volt ilyenr6l mi6rt nem akkor jtitt ide?



Hanpzovaros vila a terembe

dr Gyurika Istvrin Gribor k6pvisel<i
Jrin egy 1.2 millirirdos iskola fejlesads.

Honpzavoros vita a terembe, iepyzd felkdri o kipviselfiket feiezzik be a vittit, a iegyzdkdnyv
elkiszitdsire h ivat kozva

LukAts GAbor Akos k6pvisel6
16 az iriny, amit a tisztelt lakos mond, alkalmatlanok vagyunk a vezetdsre, megtessziik az els6
ldp6st. Teh6t akkor trimogat benniinket.

Dr Horvrith Balizsnd litdri lakos
igy van. De rigy, hogy nem indulhatnak a k<ivetkez6 v6lasztrison. 0n az elso Giibor. akinek nem
szabadna.

Luk6ts G6bor Akos kdpvisel6
Nem gondolom, hogy On fogja ezt megmondani, majd mindenki eldtinti sajrit maga

Dr Horv6th Baliizsnd litdri lakos
En is annak idejdn felilltam, ds a krivetkez6 alkalmammal levontam a konzekvenciiit 6s nem
indultam.

Varsa Mihily polsermester

Akkor 6n most bez6rom az eg€szet, viszont l6t6sra. Ugyis 6k ddntik el a helyi vrilasztiisi
bizottsiig. Mindenkinek szemdlyes joga, hogy lemond a kdpvisel6sdgdrtil vagy nem. Nem itt
kell bejelenteni.

Bencze Eva iesvz6
Az Mdtv. lehet<is6get ad a k6pvisel6-testiilet feloszlat6srlr6l ddnteni, ebben az esetben

min6sitett tdbbsdg sziiksdges tov6bb6 n6vszerinti szavazis, a kdpvisel<i megbizat6s

megsztintet6sdre val6 d6nt6shez. Ndvszerinti szavazisl kdm€k. Amennyiben a min6sitett

tdbbs6g meglesz, akkor a kdpvisel6+estiilet az ismertetett jogszabiilyok alapjrin feloszlat6sir6l

diintdtt.

Varga Mih6ly poledrmester

van-e valakinek kdrddse, 6szrev6tele? Amennyiben nincs ttibb kdrd6s 6szrev6tel, 6tadom a sz6t

Bencze 6va jegyzo asszonynak a ndvszerinti szavazds lebonyolitiisrihoz.

Bencze Eva iesvz6
Sz6nyegh Imre Gydrgy kdpviselo egyel6rt azzal, hogy a kdpvisel<i-testiilet az inditvdny alapjrin

feloszlassa mag6t?
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Auerbach Jiinos kdovisel6
Akkor a Varga Mihrily se induljon?

Is mit h an gzavar o t drgyo I 6tere m be n

Szonveeh Imre Gvairsy kdPvise[6
Tart6zkodom
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Bencze Eva iegyz6
Auerbach J6nos k6pvisel6 egyetdrt azzal, hogy a kdpvisel6-testiilet az inditviiny alapjrin
feloszlassa mag6t?

Auerbach Jinos k6pviselo
Igen

Bencze Eva iesyz6
dr Gyurika Istvrin Gribor k6pvisel6 egye1srt azzal,hogy a k6pvisel6-testiilet az inditviny alapj6n
feloszlassa mag6t?

dr Gyurika Istviin G6bor kdpvisel6
Igen

Bencze Eva ies../zi|
Bogn6r Gydngyi kdpvisel6 egyet6rt azzal, hogy a k6pvisel<i-testiilet az inditv6ny alapjdn
feloszlassa mag6t?

Bosn6r Gyringyi kdpr,iselo
Igen

Bencze Eva iesyz6
Kondics Istviin k6pvisel<i egyetdrt azzal, hogy a kdpviselti-testiilet az indiwdny alapj6n
feloszlassa mag6t?

Bencze Eva iegyz6
Luk6ts Gribor Akos k6pvisel6 egyet6rt azzal, hogy a k6pviselti-testiilet az inditviiny alapjrin
feloszlassa mag6t?

Luk6ts GAbor Akos kdpviselo
Igen

Bencze E
Varga Mihdly polg6rmester egyetdrt azzal, hogy a k6pvisel6-testtilet az inditviiLny alapjrin

feloszlassa mag6t?

B ze Eva iesYzo

va tesvzo

Megallapitom, hogy 5 igen, I nem szavazattal, I tart6zko

feloszlatta magiit. A kdvetkez6 idoszakban a k6pvisel6

folytatni a jelenlegi polgiirmesterrel mindaddig, amig a jo

eljrir6s le nem 26ru1. Az rij polgrl,rmester megv6lasztiisiig

til6s6ig folytatja munk6j6t ellitja feladatit.

dik szavazattal a k6pvisel<i-testtilet
-testiilet a munk6j6t tov6bb fogja
gszab6lyi krimyezet ds a viilaszt6si
6s az rlj kdpvisel6-testiilet alakul6
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Kondics Istvin k6pviselti
Igen

Varga MihAlv polqiirmester

Nem



Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l33l202l. (IX.30.) LKt. hatirozata

Litdr K<izs6g Onkormdnyzatdnak K6pviseki-testtilete min6siteft tribbs6ggel rigy
d6nttitt, hogy Magyarorsz6g Helyi dnkormrinyzatairol sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX.
tv. 55. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n kimondta, a feloszlatiist.

N6v szerinti szav azhssal'.

Sz6nyegh Imre Gydrgy kdpviseki: tart6zkodik
Auerbach Jiinos kdpvisel<i: igen
dr Gyurika Iswin G6bor k6pvisel6: igen
Bognir Gytingyi kdpvise16: igen
Kondics Istv6n.k6pvise16: igen
Lukrits G6bor Akos kepviselo: igen
Varga Mih6ly polgS,rmester: nem

Hatii.rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihrlly polg6rmester

Varsa Mih6lv pole6rmester
Van-e m6g kdrdds, hozziiLsz6l6s? Ameruryiben nincs, a kdpviselo-testtilet iil6sdt bez6rom.
Varga Mih6ly polg6rmester a k6pvisel<i-testiileti iil6st 22:00 6rakor lezdrta.
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