
JEGYZOKONYV

K6sziilt: Lit6r Krizs6g Onkormiinyzata K6pviselti-testiil etdrek 2022. febru6r 3-6n 20:40
6rai kezdettel megtartott nyilvrinos iilds6rcil.

Az iil6s helye: Kiizsdgh6za tan6csterem

Jelen vannak:

Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyz6
N6methyn6 Brand Jrllia pdnziigyi csoportvezetti
Kov6cs Zsuzsa i gazgatisi ftieltiad6
Lugossy Zsuzsanna miivel6d6sszervezri

Varsa Mihlily polg6rmester

Tisztelettel kdszdntdm a k6pvisel6-testiilet tagiait. Megdllapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hatirozatk6pes, a megvAlasaot kdpvisel6kb<il 5 f6 megielent. Kondics Istv6n 6s Lukets Gabor
Akos k6pvisel<ik igazolt t6volldtet jeteztek.

A jegyzokcinyv vezetds6re Kov6cs Zsuzsa kdztisztvisel6t, ajegyzrik<inyv hitelesitds6re Bogniir
Gydngyi kdpvisel6 asszonyt ds Dr Gyurika Istv6n G6bor kdpviselo urat k6rem fel.
Plusz pontk6nt k6rndm felvenni Miivel6d6sszervez6 tov6bbk6pzdsi terv, Az eg6szsdgiigyi
alapelliit6s eszkdzt6mogatiisa, valamint a Telepiildsfejleszt6si Koncepci6 t6rgyri napirendi
pontokat. Megk6rdezem a kdpviselti-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal
kapcsolatosan van-e valakinek hozz|sz6l sa eszrev6tele, javaslata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-testiiletet k6zfeltartes sal, szavazzon, aki a m6dositott
napirendi pontokkal egy elert.
A kepvisel6-test let 5 igen szavazaltal eg)elirt.

NAPIRENDIJAVASLAT

l.) 2022.6vi Kultur6lis programterv (XXII. Mogyort6si napok, 940 6vfordul6' EKF
Pajtaprogram)
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

2.) A Lit6ri Kiiztis 6nkormrinyzati Hivatal 2O22. 6vi kiilts6gvet6s6nek meg6llapit{sa
El6od6: Bencze Eva iegtz6

2.b) Lit6r Kiizs6g Onkorm inyzat 2022.6vi kiilts6gvet6s elfogad6sa - rendelet alkotfs
Eliia d(t : Var ga Mihdly pol gdrme st er

3.) Bels6 ellen6rz6si strat6gia 2O22 ' 2025
El6od6: Bencze Eva ieg,tzd

Varga Mih6ly
Sz6nyegh Imre Gy<irgy
Auerbach Jrlnos
Dr Gyurika Iswiin G6bor
Bognrir Gyiingyi

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpviselo
kdpviselo
kdpvisel6
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4.) A polgirmester illetm6ny6nek 6s kiilts6gl6rit6s6nek megillapitfsa
El6ctd6: Bencze Eva iegtz6

5.) A tirsadalmi megbizatrisri alpolgSrmester illetm6ny 6s kiilts6gt6rit6s megrillapitrisa
El6ad6 : Vurgo Mihdly polgdrntester

6.) Polgf rmester szabads{g iitemterv elfogadrisa 2O22. 6v
ElSctd6 : Bencze Eta.j agtz6

7.) Iskolai ktirzethatrir megillapitrisa
El(iadd : Vurgu Mi htily pol gdr me s t er

8.) Telepiil6sfejleszt6si Koncepciri
lil (iodi : Vu rga l,l i hd ly polgrirntc s t e r

l.) 2022. 6vi Kulturilis programterv (XXII. Mogyor6si napok,940 6vforduli, EKF
Pajtaprogram)
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mihily polsArmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g megtiirgyalta, felkdrem a bizottsag eln6kdt, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gyurika Istvin Gdbor P6nziisvi Gazdas6ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6g k6pvisel6ie
A bizottsdg rdszletesen megt6rgyalta a 2022. €vi Kultur6lis programterv trirgyf napirendi
pontot, 6s a m6dositiisokkal javasolja elfogadiisra a kdpvisel<i{estiilet fele.
A Mogyor6si napok programj6t 6 milli6 forint 6sszegr6l k6ri csdkkenteni 3 milli6 forintra,
mivel jelenleg piilyLzati tilmogatris rendezvdnyre nincs, mint az elmflt dvben, illetve a koncert
megrende26s6hez nem kdri a Delta egyiittes mint felldp<i megnevezds6t.

Varea Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rd6s, hozzitsz6l{s a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkoz6an? Amennyiben nincs,
kdrem a Kdpvisel<i-testiiletet, hogy kdzfeltart5ssal szayazzon, aki a p6nziigyi bizotts5g
javaslatrival egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 5 igen szavozattol eg/etdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata K6pviseI6 testiilet6nek
1212022. (II.03.) hat{rozata

Litdr Kcizsdg Onkormiinyzatrinak k6pvisel<i-testiilete elfogadja a2022.6vi programtervet
azzal a m6dositirssal, hogy a Mogyor6si napok kriltsdge 3 000 000 Ft risszegben legyen
meghat6rozva, ds a koncert felldp6 megnevez6se n6lktll legyen betervezve.

Kdpvi sel6-testiil et felhatalmazza a polgrirmestert a sziiksdges int6zkeddsek
megt6tel6re.
Fele6s: Varga Mihilly polg6rmester
Hatdridti: azonnal

Napirendt6rsval6sa
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l.b) Miivel6d6sszervez6 tov6bbk6nz6si terv

Varea Mihiily polgdrmester
Lugossy Zsuzsanna mtivel<iddsszerv ezo az elozo 6vekben elv6gzett 90 6ra tov6bbkdpzdst,
viszont nincs meg a sztksdges ktilelez6 6raszitm, azaz a 120 6ra. A napirendi pontot a Pdnziigyi
bizotts6g megtrirgyalta, felk6rem a bizottsilg elncikdt, hogy ismertesse javaslatukat.

Dr Gvurika IstviiLn Gibor P6nziisvi Gazdasiisi ds Tel eoill6s f'e ilESzt6si Bizottsris kdovisel6ie
A bizotts6g megtArgyalta Lugossy Zsuzsama miivel6d6sszervezci tov6bbkdpz6si tervdt melyet
elfogad6sra javasol a kdpvisel6-testtilet fele.

Varea Mihilly polqarmester

Van-e k6rdds, hozzAsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzot, aki a hatrirozati javaslattal egyet6rt.
A kipvisel6-test let 5 igen szovazottal eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6 testiilet6nek
1312022. (II.03.) hatirozata

Lit6r Kdzs6g 0nkorm6nyzat6nak kdpvisel6 -testiilete a 3212017 . (XII. 12.) EMMI
rendelet 3.9 (l) bekezd6se alapjin, mely a kultur6lis szakemberek toviibbk6pzds6r6l sz6l.

megtSrgyalta az Ertl Piiln6 Mrivekid6si Htiz 6s Kdnyvtrir k6pzdsi terv6t.

A feltilvizsg6lat sorrin megilllapitest nyert, hogy Lugossy Zsuzsanna mtiveloddsszervez6
az elozo dvekben elv6gzett 90 6ra tovribbkdpz6st, viszont nincs meg a sziiksdges k<itelez6

6rasziim, azaz a 120 ora, ezdrt Litdr K<izs6g Onkormdnyzata a2022. dvi kdlts6gvetds6ben
a toviibbk6pz6s fedezet6t biztos(tja.

Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester
Hat6rid<i: folyamatos

l.c) EKF Pajtaprogram

Bencze Eva ZOe

A teleptildsi dnkormiinyzatunk csatlakozott az Eur6pa Kultur6lis F6v6rosa 2020-2023-as

projektjdhez, melynek keretdben Egyiittmriktid6si megrillapod6st kotdttiink 2021-ben. igy
lehet6s6giink nyilott, hogy a meghirdetett Pajta Program keret6n beliil pitlyazatol nyirjthassunk

be. A program f6 c6lja a kuttur6hoz val6 hozzilf6r6s 6s az abban val6 rdszv6tel sz6lesit6se.

Ennek teret biztositana p6lyiizatunk szerint a KultKert ktizdssdgi 16r kialakit6sa. A teljes

piiyinatban 8.993.000, -Ft dsszeget nyertiink. A programok szempontjrib6l a piiydzat l0OY.-

Ls i6mogatottsrlgf, 6.453.000.-Ft, mely a fentiek szerint elfogadott kulturalis programtervben

szerepel.
A beruh6z6sok, illetve feftijit6sok ktizt m6r trirgyalttk az eloz6, febru6r 20-i p6nziigyi bizotts6gi

iitdsen, hogy az elnyert 2.540.000, -Ftos ktiztiss6gi t6r kialakitrisdhoz sziiksdges saj it fonast

biztositaniLiiksdges. A prilyiizat benyujtAsakor rendelkezdsre 6llt a tervez6i ktilts6gkalkukici6'

mely szerint a teNezetthez kdpest mdg megktizelit6leg 10.000.000, -Ft sziiksdges. Ez 2021 .

okt6beri 6llapot, az6ta termdszetesen az epitolpai 6rindex statisztikai adatai szerint nagyjribirl

l4%-os rir6rtdknd,vekeddsre sziiLmithatunk. A projekt megval6sit6s6hoz sziiksdges d<inteni a

kivitelez6 kiv6laszt6siir6l, ktikindsen figyelni kell, hogy ennek a ktiz<iss6gi t6mek a
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megval6sit6sa a programok helyszindt szolgrilja. A trimogatrist okt6ber 3l-ig megval6sit6ssal
kell igazolni, valamint fontos lenne figyelembe venni a m6r elfogadott kulturrilis programtervet
is.
Kdrem a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a polgiirmestert hatalmazza fel, hogy a nyertes p6ly6zatunk
inditiisiihoz sziiksdges indikativ ajrinlatot szerezze be a soron k<ivetkez<i iildsre, mert az id<i
el6rehaladt6val egyre kock6zatosabb6 v6lik a teljes projekt.

Varga Mih6ly polgdrmester
Van-e kdrdds, hozzisz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a fentiekkel egyetdrt.
A kdpvisel6lestiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6 testiilet6nek
I 4 12022. (IL03.) hatrirozata

Litdr Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testtilete felkdri a polgiirmester urat, hogy az
EKF Pajtaprogram projekt sikeres megval6sitiisa 6rdekdben a soron kdvetkezo
Kdpvisel<i-testtileti til6sre szerezze be az indikat(v aj6nlatot.

Felekis : Varga Mihiily polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

2.) A Lit6ri Kiiztis 6nkormrinyzati Hivatal 2022. 6vi kiilts6gvet6s6nek megrillapit6sa
El5ad6: Bencze Evo jegltzii

Varea MihSlv polg6rmester
A Lit6ri Krjzds Onkormrinyzati Hivatal 2022. 6vi kdltsdgvetds el6terjeszt6sdt mindenki
megkapta. Megkdrdezem Bencze Eva jegyz<i asszonyt. kiv6nja-e az irdsos el6terjesztdst
kiegdsziteni?

Bencze Eva iesyzii
Nem kiviinom kieg6sziteni

Varea Mihiilv pol,Iiilmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a bizotts6g kdpvisel6jdt, hogy
ismertesse javaslatukat.
Dr Gyurika Istviin Giibor Pdnztisyi Gazdasas i is Teleptilisfei lesztdsi Bizottsrie kdpvisel6ie
A bizotts6g megtirgyalta A Lit6ri Kiizris Onkormrinyzati Hivatal k<ilts6gvet6sdt, melyet
elfogad:isra javasol a k6pviselo-testiilet fele.

Varsa Mih6ly polgiirmester
Van-e kdrdds, hozzdsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartdssal szay azzor,, aki a hatdrozati javaslaft al egyet6rt.
A kdpvisel(i-testiilet 5 igen szavazattal eg)et6rt.
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Lit6r Ktizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1312022. (II.03.) LKt. httirozata
a Lit6ri Ktiziis Onkorm6nyzati Hivatal 2022.6vi ktilts6gvet6s616l

Lit6r Krizs6g Onkormrinyzatrinak Kdpvisel6-testiilete a Lit6ri Kcizcis Onkormrinyzati
Hivatal2022.6vi kdltsdgvet6s drbl az al|bbi hatirozatot hozza.
A Lit6ri Kdzris Onkormrinyzati Hivatal Lit6r 6s Kirrilyszentistviin Onkormiinyzat
kdltsdgvet6seiben egy-egy cimet alkot.
A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiaddsai
1.) A kdpviseki+estiilet a Lit6ri Kcizds 0nkormiinyzati Hivatal 2022. 6vi kdlts6gvetdsdnek
kiaddsi 6s bev6teli fo<isszeg6t 88.472.113 Ft-ban hat6rozza meg.
2.) A bev6teli f66sszeg el6irdnyzatonk6nti bemutatAsii az 1 . sz6mri mell6kl eltartalmazza.
3.) A kiad6si f6cisszeg el6iriinyzatonkdnti bemutatrisiit a 2. sziimri melldklet tartalmazza.
4.) A kdpvisel6-testtilet a Lit6ri Krizcis Onkormriny zati Hivatal2022. dvi k6ltsdgvetdsdnek
88.472.113 Ft kiad6si 6s bev6teli 16<isszeg6n beliil:

Miiktid6si kiad{sokat
- szemdlyi jellegri kiad6sokat
- munkaad6kat terhel6 jiiruldkokat
- dologi ds egy6b foly6 jellegii kiadisokat

Felhalmoz6si kiadisokat
- beruh6z6si kiad6sokat
- feltj itisi kiad6sokat

Miikiid6si bev6teleket
- mtik6ddsi cdlu pdnzeszkdz 6tvdtelt
- sajdt bev6teleket

Finanszirozisi bev6telt
- kdzponti, irflny iloszervi tttmogatast
- maradviiny ig6nybevdtelt

kiilts6gvet6si l6tsz6mkeret6t
rillapitja meg.

2022.01.01.

86.931.603 Ft-ban
69.173.933 Ft-ban
9.332.091 Frban
8.425.579 Ft-ban
1.540.510 Ft-ban
1.540.510 Ft-ban

0 Ft-ban
120.000 Ft-ban

0 Ft-ban
120.000 Ft-ban

88.352.113 Ft-ban
82.983.709 Ft-ban

5.368.404 Frban

10 f5ben

5.) A kiilts6gvet6si mdrleget kdzgazdashgi tagol6sban a 4/A. ds a 4/8. szilrr,u mell6klet
tafialmazza.
6.) A l6tszrimkeretet az 5. szrirnri mell6klet mutatja be.

7.) A kdltsdgvet6s v6grehajt6sdnak szabalyait Litdr ds Kir6lyszentistviin Onkormrinyzatok
k6ltsdgvetdsi rendelete tartalmazza.

Felel6s: Bencze Eva jegyz6
Hat6rid6: folyamatos

2.b) Lit6r Ktizs6g 6nkorm {nyzat 2022.6vi ktitts6gvet6s etfogadrisa - rendelet alkot6s
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Az eg6szs6giigyi alapellitris eszkiiztf mogat6sa

Bencze Eva iesvzo
Litdr K6zs6g 6nkorm6nyzat 2022. €vi kdltsdgvet6s elfogad6sa rendelet alkot6ssal jiiLr. Mielott
erre r6t6m6nk, szeretndm, hogy a napirendi pontot kiizdtt megt6rgyalnank az Egdszsdgiigyi



alapell6tes eszkdztiimogatiisa t6rgyfi napirendi pontot. Szeretn6m trij6koztatni a kdpvisel6-
testi.iletet, hogy Dr Horv6th Balizs kdrelemmet fordult az Onkormilnyzathoz. Mindannyiunk
szdmira ismert t6ny, hogy a COVID 19 koronavirus j6rv6ny lassan k6t 6ve jelen van
mindennapi dletiinkben. Az egdszsdgiigyben dolgoz6k napi harcot vivnak az6rt, hogy
visszaszoritsiik a megbetegeddsek sziimiit, kiizdenek a virussal megfert<izridtek gy6gyitas66rt,
illetve a lakossiig egdszsdgiigyi 6llapotiinak megorz6s66rt. Mindezen feladatok ell6t6s6ban nagy
szerepe van az eg6szs6giigyben dolgoz6k munkrij6ra. A virus megielendsdvel jelent<is

trjbbletmunka is keletkezett. A gy6gyit6s terdnjelentds szerepe van a moderniz6lt, fejlett orvosi
eszkrizciknek is ezdrt egyeztettem Dr. Horv:ith Balizs h6ziorvossal, aki jelezte. hogy egy boka-
kar-index k6sziil6k beszerzdse nagyban megk6nnyitend munkdjdt. Az ut6bbi id6ben
megnrivekedtek a szivprobldmiik, magas az 6rsziiktilettel kiizd6 p6ciensek sz6ma. Fontos a

sziir6vizsgrilatok elv6gzdse, hiszen ezzel betegsdgeket el<izhetiink meg. A Boka Kar Index
vizsgrilattal kimutathat6 a perifdrirls 6rbetegs6g. vagy k6zismert nevdn az 6rsziikiilet, m6g
tiinetmentes iillapotban is. A mind a ndgy vdgtagon egy id<iben ttirt6n6 vdmyomiismdrds
megbizhat6an eltire jelzi a szdliitdst ds szivinfarktust. A Boso ABI 100 PWV boka-kar index
mdro k6szt.ildk 6ra brutt6 1 .600.000. -Ft.

Dr Gyurika Istvan GAbor P6nziigyi Gazdasiigi 6s Telepi.ildst'eilesztdsi Bizottsiig kdpvisel<jie
A p6nziigyi bizottsrig tdrgyalta a napirendi pontot, 6s javaslata a kdpvisel6-testiilet fele, hogy
2022. mi\rs 3l -ig vrlrjuk meg a piiytrzati kiirdst, addig cdltartal6kba tegytik az I 600 000 Ft-
ot. Termdszetesen a bizottsrig a lakossiig jobb alapelLitrisa biztosit6sa drdek6ben nem zrirk6zik
el az eszkdz beszerz6sdt6l.

Varga Mihrilr pole6rmester
Van-e k6rd6s, hozzirszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartiissal szayazzon, aki a p6nztigyi bizottsilg javaslatrival egyetdrt.
A kdpviselii-test let 5 igen szovazdtlal eg/etdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvise16 testiilet6nek
L6 12022. (II.03.) hatdrozata

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzatiinak kdpviselo-testiilete arr6l hatbrozott, hogy az eszkdz
beszerz6sdvel a lakoss6g jobb alapell6tris biztosit6siit tiimogatjuk azzal, hogy a
beszerz6shez sztiksdges forrist els6sorban p6lyivati riton kell biztositani.
Amennyiben 2022. mijrs 3 1-ig a Magyar Faluprogram keretdben, illetve mds pSly|zati
kiir6sban orvosi eszkdz beszerzdsdre p6lyinat nyilik nyrijtsuk be a p6lyezafit,6s addig az
1 600 000 Ft-os eloiriinyzati keretet cdltartaldkba helyezi a kdpvisel5-testiilet.

Felel<is: Varga Mih6ly polgrirmester
Hatriridti: lblyamatos

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzat 2022. 6vi ktilts6gvet6s elfogadfsa - rendelet alkotds

Bencze Eva iegyzd
A p6nziigyi bizottsrig 2022. januir 20-iln megtrirgyalta az dnkormiinyzat k6lts6gvetdsdt,
melyben a beruhi2risokba, 6s a fehijitrisokat t6telesen vdgig elemezte. Javasolta a bizottsdg,
hogy a Rider frinyir6 traktor beszerzdsdre tervezett 2 500 000 Ft-os el6irrinyzatot helyezztik
iiltalinos tartal6kba. Kezdemdnyezte a bizottsdg, hogy a telepiilds t.izemeltetdshez megl6v6
eszktiz<iknek a felt6r6srival helyszini szemldvel tdrt6n<i megtekintdsdt kdvet6en alakitsunk ki
egy koncepci6t a gdpek iillomiinyiira vonatkoz6an. szeretn6m tajdkoztatni a k6pviselci-

6
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testiiletet, hogy a Magyar Falu program keretdn beltil ism6telten benyrijtunk phlytrzalol a
kommuniilis eszkdz<ik beszerz6sdre melyben szerepel egy billen6s plat6s g6pjrirmti, egy
l6ncfiirdsz, motoros kasza lombsziv6-ftij 6, 6s fiinyir6. Ez egy 15 millio forint keretes piiy6zat.
Ezen feli.il a k6zs6ggazdilkodiishoz amenny iben a piiyizati forr6s nem lesz eredm6nyes rigy az
el<iiriinyzatok kdzotl2 000 000 Ft -os el<iirdnyzatb6l tervezztik a fenti kisg6pek beszerz6sdt.

Az 6voda int6zm6ny udvar6n kialakitand6 iv6kft ki6pitdsdhez sziiksdges el<iir6nyzati keretet
1 000 000 Ft dsszegben kiv6nja a bizottsig meg6llapitani.

Mrikrtddsi kiadiisokon beli.il a szolg6ltatisi tevdkenysdgndl a Mogyor6si napok rendezvdnydndl
az eredeti kdlts6gvetdsi kalkuliici6hoz k6pest 3 000 000 Ft risszeggel javasolja csrikkenti a

brutt6 6 000 000 Ft <isszegii ekiir6nyzatot.
Az 6voda tdrsuldsi iildsen is elmondtam, hogy az int6zmdny zavartalan mrikrid6s6hez az
dnkorm6nyzatnak el<jzetesen 21 334 450 Ft-os t6mogatest kell biaositani, mely tar1.almazza az
6voda pedag6gusok megtart6sa 6rdekdben a vetitdsi alap szorzo alapilletmdny m6dosit6st. fgy
a magasabb szorz6kkal kalkulilt bdrez6st tudjuk biztositani. Az intfzmdny szem6lyi
kiadrisainak krilts6gvet6sdn6l tov6bbi foniisfedezetet terveztilnt a munk6ltat6 rdszdre a

differenci616s lehet6sdgdnek 6rdek6ben.

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzat{nak K6pvisel6-testiilet6nek
17 I 2022.(11.03.) LKt. hatdrozata
a Lit6r Ktizs69 6nkorminyzat 2O22. 6vi ktitts6gvet6s616l

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatri,nak Kdpviselo-testiilete Litdr Kozsdg 0nkorm inyzat 2022.
dvi kdltsdgvetds drol az alihbi hatirozatot hozza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai
1.) A k6pvisel6-testiilet Litdr Kdzsdg dnkormiinyzat 2022. 6vi kdltsdgvetdsdt
928.025.635 Ft bevdteli 6s kiadisi f6dsszegben hat Lrozza meg.
2.) A bevdteli fod,sszeg forrdsonkdnti megoszliis6t az 1. sz m'(r mell6klet, a bevdtelek
szervezetenkdnti bont6siit a 2. szimu mell6klet tartalmazza.
3.) A kiadrisi f<itisszeg kiemelt el<iirrinyzatonkdnti bemutat6siit a 3. szimt melldklet, a

kiadrisok szervezetenkdnti bontiisit a 4. sz6mri mell6klet tartalmazza.
4.) A k6pvisel6-testiilet Litdr Kdzs6g Onkormiinyzat 928.025.635 ezet Ft 2022. 6vi
kdlts6gvet6s6nek kiadrisi 6s bevdteli fodsszegdn beliil:

Miiktid6si kiaddsokat
- szem6lyi jellegii kiad6sokat
- munkaad6kat terhelti j6rul6kokat
- dologi 6s egy6b foly6 jellegti kiadiisokat
- egydb miik. c. tamogat6sok rillamhrLt. beliil
- egy6b t6mogat6sok (szocirilpolitikai ell6t6sok)
- mrikdddsi c. egy6b t6mogatas allamhed. kiviil

454.461.310 Ft-ban
52.908.428 Frban

7.187.371Ft-ban
95.000.117 Frban
173.651 .974F|-ban

3.626.500 Ft-ban
7 .241 .57 5 Ft-ban

Varea Mih6ly polg6rmester

A kdpvisel6+esttilet Lit6r Kdzs6g dnkorm inyzar 2022. dvi k6ltsdgvetds6t 928.025.635 Ft
bevdteli 6s kiad6si f66sszegben hat{rozza meg. A hat6rozati javaslattal kapcsolatosan van-e
kdrdds, hozzitsz6l6s? Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartassal szavazzon, aki a hatfuozati
javaslattal egyet6r1.
A kipviselilest let 5 igen szavazottal eg,tetdrt.



It

-elvondsok szolidarit6si hozzi\iLrulis

Felhalmozdsi kiadisokat
- beruhriz5si kiadrisoka
- feltj f trisi kiadrisokat

A tartal6kot (6. szimri mell6klet)

Miikiid6si bev6teleket
- 6llami t6mogatrist
- int6zmdnyi miik6d6si bevdtelt
- kdzhatalmi bev6teleket

Felhalmozisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi tiim. 6.h.-on beliilr6l
- lelhalmozisi bevdtelek
- felhalmoz6si kdlcsdn megtdrtil6s6t

Maradviny ig6nybev6telt
Belftildi 6rt6kpapirok bev6teleit

4.230.7 47 Fr-ban

306.935.935 Ft-ban
83.008.682 Ft-ban

223.927.253 Fr-ban

110.614.672 Ft-ban

381.553.170 Ft-ban
269.451 .860 Ft-han

12.001.310 Ft-ban
100. 100.000 Frban

200.899.179 Ft-ban
175.739.187 Ft-ban
25.099.842 Ft-ban

50.15OFrban

270.643.286 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

5.) Az 6nkormrlnyzat felhalmoz6si kiad6sait r6szletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az <jnkorm6ny zal tartallkait a 6. melldklet tartalmazTa.
7.) Az tinkormrinyzat kdltsdgvet6si m6rleg6t kozgazdasiqi tagol6sban a 7lA. €s a 7lB.
melldklet tartalmazza.
8.) Az <lnkorm6ny zat 2022.€vi lftszhmirt a 8. melldklet tart almazza
9.) A ktiltsdgvetds v6grehajt6s6nak szab6lyait Lit6r Ktizs6g Onkorm hnyzatinak
k6ltsdgvetdsi rendelete lartalmazza.

Felel<is: Varga Mih6ly polg6rmester
Hatiirid6: folyamatos

Ktiz6ptrivf fejleszt6si terv

Bencze Eva iegyzti
Miutiin az dnkormiinyzat kdltsdgvetds6t hatbrozattal a kdpvisel6-testtilet elfogadta, ezt
krivetoen szeretndm, ha riitdm6nk a kcizdpt5vri f'ejleszt6si tervre 2022-2025 id6szak
vonatkoz6siban. 2022. -re meghatiirozott fejlesztdsi beruh6zrisok r6szben 6thriz6d6
fejlesztdseket is gener6lnak, ilyen p6ldriul ,,v<irijsfrildi lak6teriilet" ,.Cseraljai lak6teriilet",
kdzmrivesitdsdnek zrir6 elk6pzeldsei, a csapaddkviz elvezet6sre kdsztilo tervek lehet6s6get
adnak a k6sobbi kivitelezlsekre piiyivatok benyrijtiisira. A gazdas6gi terviinkben kiemelt
fontossiigri a Litdr vizikdzmri- infrastruktrira fejlesztds melyet a Nemzeti Fejlesztdsi

Finansziroziisi kiadrisokat
- belfttldi 6rt6kpapirok kiadisait
- A.h.-n beliili megel6legezdsek visszafizet6se
- kcizponti, irrinyit6szervi tAmogatas

166.628.390 Ft-ban
74.940.000 Frban

8.704.681Ft-ban
82.983.709 Ft-ban

rlllapitja meg.
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Programiroda Nonprofit Kft riltal kiirt kdzbeszerzdsi elj6riis lefolytat6sa ut6n v6rhat6 annak
kivitelez6se, korminy zati ddntdst kdvet6en.

Varea Mih6ly Dolsarmester
Tdbbszdr beszdlttnJ< a teleptil6s g azdas{gi ovezeteinek fejleszt6s6rol igy a2023-as ev terveiben
a Kenderesi rit mindkdt oldalera sziiks6ges lerne megtervezni majd kds<ibbiekben kidpiteni csak
a gerinc viz 6s szennyvizet. igy az ipai, kereskedelmi szolgiiltat6k 16sz6re befektetdsi teriiletet
tudnink kijeldlni.

Van-e k6rdds, hozzirsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem
kdzfeltartrissal szavazzor, aki a kdzdpt6vri fejlesztdsi tervet elfogadja.
A kpviselS+estiilet 5 igen szavazoltol egletdrl.

Lit6r Ktizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
18/2022 (11.03.) Lkt, hat{rozata

Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzatrinak Kdpvisel6+estiilete arr6l hat6rozott, hogy
elfogadja Litdr K6zs6g Onkorm6nyzatri nak 2022. 6vi kiizdptrivt fej lesztdsi
terv6t.

Az Onkormiinyzat a felhalmoz6si kiad6sait j ellem zben ptiy 6zati forrrisokb6l,
es az elozo 6vek maradv6nyrib6l biaositja.

Hatririd6: folyamatos
Felel6s: Varga Mihiily polgiirmester

2022. 6vi ktilts6gvet6si rendelet elfogaddsa

Varsa Mihiilv polg5rmester

A k6pvisel6testiilet az Onkormilnyzat 2022. 6vi k6lts6gvetdsdben a kiadrisi ds bevdteli
f66sszeget 933 514 039 forintban 6ltapitja meg. A rendelet tervezettel kapcsolatosan van-e
k6rdds, hozz6sz6l6s?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a 2022. dvi k<ilts6gvet6si rendelettel
egyet6rt.
A kipvisel4-test let 5 igen szavazattal eg/etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 12022.(11.08.) iinkorm:inyzati rendelete

Lit6r Ktizs69 6nkorm:inyzat 2022. 6v i ktilts6gvet6s616l

(j e gtzdkanyv m e I ld klete kint c s at o lva)

4.) Bels6 ellen6rz6si strat6gia 2022 - 2025
El6ad6: Bencze Eva jeg,tz6

Bencze Eva
A bels6 ellen<irzds riltal6nos stratdgiai cdlja, hogy hozzi$|ruljon az Onkormrinyzat rlltaI kitrizdtt

strat6giai cdlok el6r6s6hez. Az el6terjesadst mindenki megkapta. Nem kiv6Lnom kieg6sziteru.
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Varga Mihrilr pols6rmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizottsag megtArgyalta, felk6rem a bizotts6g kdpvisel5jdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Dr Gvurika Istvrin Gribor P6nziisvi Gazdasiisi ds TeleDU lds feilesztd i Bizotts6s kdovisekiieS

A bizottsrig megtargyalta a Bels6 ellen<irz6si stratdgia 2022 - 2025 t6rgyri napirendi pontot,
melyet elfogad6sra javasol a k6pviseki-testiilet fele.

Varsa Mihiilv polgSrmester

Van-e kdrdds, hozzitsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzleltartrissal szavazzon, aki a hatdrozati javaslattal egyet6rt.
A kipvise16-testiilet 5 igen szavazaltol egtetirl.

Lit6r Ktizs69 Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
1912022. (II.03.) LKt. hatfrozata

Litdr K6zs6g Onk ormfunyzata 2022. - 2025.dvekre vonatkoz6 bels<i ellen6rz6si stratdgiai
terv6t elfogadta.

FelelSs: Bencze Eva jegyzb
Hat6rid6: folyamatos

4.) A polg{rmester illetm6ny6nek 6s ktilts6gt6rit6s6nek megrillapitisa
El 6ad6 ; Be nc'ze Eva.j e gtz(i

Bencze Eva iegyz6
A polg6rmester illetmdnydt 6s annak kriltsdgtdritds6t az Mdtv. 71. $ (4) bekezd6se szabilyozza,
az iiland6lakoss6gszim alaplin. Az illetmdny mdrt6ke a 7l . $ (2) bekezddsben meghat6rozott
dsszeg 1.300.000, -Ft 60 %o-a azaz brutt6 780.000, - Ft, a 2001-5000 f6 lakossiigsz6mt teleptilds
polg6rmestere eset6ben.
A polgrirmester tisaeletdijilt 2022. jarL'titr l. napj6t6l brutt6 780.000, - Ft-ban javaslom
elfogadiisra.

Var-sa Mihf lv polgirme ster
Szem6lyes 6rinteftsdget jelzek illetm6nyemre ds kdltsdgtdritdsem me96llapitiisdniil. K6rem a
kdpvisel6+estiiletet, biztositsa rdszemre a szav azits lehet6s6gdt.

A kdpviseli-testiilet rdszdrdl 5 igen szavazattal, hozzdjdrult, hogt nem zdrja ki a polgdrmestert
szavazds lehet6sigdrdl.

Varra Mihet polg6nnester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsiig megtrirgyalta, felk6rem a bizotts6g k6pvisekij6t, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gvurika Istvrin Gribor Pdnziievi Gazdas6qi ds Telepiildsf'ei lesztdsi B izottsris kdpviseloie
A bizotts6g megt6rgyalta a polg6rmester illetmdnydnek meg6llapitiisiit, melyet elfogadrisra
javasol a k6pvisel6-testiilet fele.
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Sz6nyegh Imre alpolg6rmester
Van-e k6rdds, hozzitszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szavdzzon, aki a hat6rozati javaslattal egyet6rt.
A kdpvisel6+estiilet 5 igen szavazattol eg'etdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
2012022. (II.03.) LKt. hatirozata

Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete a f66ll6sri polgArmester
illetm9nyft20.22. januiir 1 . napjAt6l az Mdtv. 7l . $ (4) bekezd6s d) pontja alapjrin
brutt6 780.000. - Ft-ban rrigziti.

A kdpvisel6-testtlet felk6ri a legyzot, hogy a sztiksdges dokumentiici6kat
kdszftse el.

Felelos: Bencze Eva j egyz6
Hat6rid6: azonnal

Bencze Eva iegyz<i
Az Mcitv 71. $ (6) bekezddse alapjiin a lorill6sri polgrirmester havonta az illetmdnydnek,
tiszteletdij6nak 1S%o-i$an meghat6rozott dsszegri kiiltsdgt6ritdsre jogosult. Fentiek alapjrin
brutt6 117.000, - Ft-ban javaslom a polgarmester k<iltsdgtdritds6t rcigziteni.

Varga Mihdly polgirmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizotts69 megtiirgyalta, felkdrem a bizottsiig kdpvisel6j6t, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gyurika Istvrin GrlLbor P6nztigy-itG4zd4siigi ds Telepi.ildsfeilesztdsi Bizottsrig k6pvisel6ie
A bizotts6g megt6rgyalta a polgrirmester krilts6gt6ritdsdnek meg6llapitris6t, melyet elfogad6sra
javasol a k6pvisel6-testiilet fele.

Szon Imre al ol rmester
Van-e kdrd6s, hozzttsz6lls a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a hatiirozati javaslattal egyetdrt.
A kdpviseli-test let 5 igen szavazatlal eWetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
2112022. (II.03.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete a fd6ll6sti polg6rmester
kriltsdgt6ritds6t havi illetm6nydnek 15 %o-itban, 117.000, - Fl-ban, azaz

szirzlizenhdtezer fori ntban rti gziti.
A kciltsdgt6ritds 2021 . jamir 1. napjrit6l illeti meg a polgArmestert.
A k6pvisel6-testiilet felk6ri a Jegyzot, hogy a sziiksdges dokument6ci6kat
k6szitse el.

Felel<is: Bencze Eva j egyz<i

Hatiirid<i: azonnal



5.) A tdrsadalmi megbizatrisri alpolgirmester illetm6ny 6s kiilts6gt6rit6s megrillapitdsa
El(iad6 ; Varga Mihdly polgdrmester

Bencze Eva iegyzo
A t6rsadalmi megbizat6sri alpolg6rmester tiszteletdijet az Mritv. 80. $ (2) bekezd6se alapjrin
kell a kdpviselo-testtiletnek megrillapitania, mely szerint a tirsadalmi megbizat6si
alpolgArmester tiszteletdija a trirsadalmi megbizatiisri polgiirmester tiszt eletdij6nak 9lo/o-itt azaz
351 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
A t6rsadalmi megbizal6sri alpolgArmester a tiszteletdija egdsz616l vagy meghat6ro zolt r€szdrol
a k6pviseki{estiilethez intdzett ir6sbeli nyilatkozatival lemondhat. Jelenleg a t6rsadalmi
megbizatrisI alpolg6rmester tiszteletd(ja 60 000 Ft/h6.

Szonyeqh Imre Gyorsv aloolsirmester
Szemdlyes drintettsdget jelzek illetm6nyemre 6s k6[ts6gt6rit6sem meg6llapit6s6nril. K6rem a

k6pvisel6-testtiletet. biztositsa rdszemre a szavazds lehet6s6gdt.

A kdpvisel6-testtilet riszir6l 5 igen szavazattal, hozzdjdrult, hogt nem zdrja ki az
alpol gdr m e s I e r t s zat, az/ts le he t 6 sd gd 16l.

Varsa Mih6lv polgirmester
Szonyegh Imre Gydrgy alpolg6rmester nem kiv6n dlni a jogszab6ly adta lehet6s6ggel, 6s

tov6bbra is a jelenleg megrillapitott tiszteletdijrit kdri.
Van-e kdrdds, hozzttsz6lls a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartrissal szayazzon, aki a hatfuozati javaslattal egyetdrt.
A kdpvisel6-testiilel 5 igen szdvdzattal egleldrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorm inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2212022. (II.03.) LKt. hat{rozata

Litdr Kiizsdg OnkormiiLnyzata Kdpvisel6+estiilete a tirsadalmi megbizatrisri
alpolgrirmester tiszteletdijAt tovabbra is havi brutt6 60 000 - Ft-ban 6llapitja meg.
A kdpvisel6-testilet megbizza a polgiirmester 6s a jegyzri asszonyt a sziiks6ges
intdzkeddsek megt6tel6vel.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonnal

Bencze Eva jegyz6

Az Miitv. 80. $ (3) bekezd6se alapjin az alpolg6rmester havonta a tiszteletdijiinak l5%o-6ban
meghatarozott risszegri kdltsdgtdritdsre jogosult. Jelenleg 9 000 Ft a kdltsdgtdritds.

Varga Mihiily polg6nnester
Sz6nyegh Imre Gy<irgy alpolgdrmester a kdltsdgt6ritdsdre vonatkoz6an sem kiviln 6lni a
jogszabiily adta lehet6sdggel. 6s toviibbra is ajelenleg megrillapftott kdltsdgtdritdsdt kdri.
Van-e kdrd6s, hozzitsz6liLs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartiissal szay azzon, aki a hatrirozati javaslattal egyet6rt.
A kipvisel6-testiilet 5 igen szavazattal eg1/etdrt.

t2
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Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2312022. (II.03.) LKt. hatfl,rozata

Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete a tdrsadalmi megbizatiisri
alpolgrirmester k<ilts6gt6rit6sdt tovribbra havi brutt6 9 000, - Flban rillapitja meg.
A k6pvisel6-testtilet megbizza a polgdrmester ds a jegyz6 asszonyt a sztiks6ges
intdzked6sek megt6teldvel.

Felel6s: Varga Mihrily polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonnal

6.) Polgirmester. szabads{g iitemterv elfogad{sa 2022. 6v
Eliiad6: Bencze Et'a iegtz6

Bencze 6va iegyz6
T6j6koztatom a kdpvisel6-testtletet, hogy Varga M ihiiy 2022.6vi szabads69 iitemterue a2022
6vi helyhat6srigi v6lasztrisokat figyelembe vdve id6ariinyosan kertlt beiillitiisra.

Varea Mih6ly pols6rmester
Szem6lyes 6rintettsdget jelzek szabadsiig Utemterv elfogad6s6val kapcsolatban. Kdrem a
k6pvise16-testiiletet, biztositsa r6szemre a szavazds lehet6sdgdt.

A kipviselflestiilet rdszdrdl 5 igen szavazattal, hozzdjdrult, hogt nem zdrja ki a polgarmestert
szavazds lehet6sdgi 16l.

Varga Mih6ly pqlg6rmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsig megtrirgyalta, felkdrem a bizottsag kdpvisel<ij6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Dr Gyurika Istv6n (iAbo r Pdnztigyi Gazdasdsi ds felepiildstbi leszt6si Bizottsris k6ovisel6ie
A bizottsrig megtirgyalta a polg6rmester szabadsiig iitemtervdnek elfogad6sa tiirgyu napirendi
pontot, melyet az el6terjesztds alapj6n elfogadrisra javasol a kdpvisel<i-testi.ilet fele.

Varea Mih6ly nolsdrmester
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,

k6zfeltart6ssal szavazzot, aki a hatdrozati javaslattal egyetd(.
A kdpvisel6lestiilet 5 igen szavazattal eg/etdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata K6pviselGtestiilet6nek
2 4 I 2022.(ll.O3.) LKt. htt 6r ozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete megtergyalta, ds az eloterjesztds

szerint elfogadta Varga Mihrily polg6rmester 2022. 6vre vonatkoz6 szabads6gol6si

iitemterudt.

Felel6s: Bencze Eva legyzo
Hat6rid6: azonnal

7.) Iskolai ktirzethat6r megrillapit6sa
ElSudo: Varga Mihdly polgdrmester



t4

Varqa Mih6ly polg6rmester

A neveldsi-oktatrisi int6zm6nyek miikdd6s6rol sz6l,6 2012012{Y II.3 I . ) EMMI rendelet 24. $ ( 1)

bekezd6s6ben foglaltak szerint a tankeriileti k<izpont t6j6koztatja a telepiil6si iinkorm imyzatokat
a kijelcilt kdrzetek tervezet6r6l. A Rendelet 24.$ (l) a bekezddse alapj rin a teleptildsi
cinkormiinyzat a v6lem6ny6r6l vagy a kdrzethat6r m6dosit6s6t kezdemdnyezo javaslat6r6l
februiir 15. napj6ig trijdkoztatja az illetdkes tankertileti kdzpontot. A Veszprdmi Tankertileti
Kdzpont megktildte az illetdkessdgi tertiletdn tal6lhat6 k<izneveldsi intdzmdnyek 202212023.
tan6vre vonatkoz6 lelv6teli kiirzete tervezetdt.

Balatonalmddi j:i16s:

Lit6r - Kdtelez6 felv6telt biztosit6 iskola:037162 Balatonfiizf6i Irinyi Jdnos Altal6nos Iskola
6s Alapfoku Miivdszeti Iskola 8184 Balatonfiizf<i, Irinyi J6nos utca 2.

Nem iillami fenntarl6 r6szv6tele a kdtelez6 felv6telt biztosit6 iskola feladatainak ell6tdsriban:
Lit6r (teljes kdzigazgatilsi teriilet): 201743 - Lit6ri Reform6tus Altalanos Iskola 8196 Lit6r,
Pet6fi u. 8.

Van-e kdrd6s, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartrissal szavazzon, aki a hat6rozati javaslattal egyetdrt.
A kdpviselS-test let 5 igen szavazsttal eg/etdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2512022. (II.03.) LKt. batirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzatrinak Kdpviselo - testiilete v6lemdnyezte, 6s j6v6hagyja
Balatonalm6di jiiriis lelv6teli kcirzet6t Lit6r tekintet6ben, az al6bbiak szerint:

A nemzeti k<iznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. tdrv6ny 50.$ (8) bekezddse alapj6n a
korm6nyhivatal meghatdrozza 6s ktizzdteszi az iskoliik felv6teli kdrzetdt, ennek alapjiln:

Balatonalm:idi i:ir:is
Litdr: Kritetez6 felv6telt biztosit6 iskola: 037162 Balatonfiizfri Irinyi Jrinos Altal6.ros
Iskola ds Alapfokti Mrivdszeti Iskolal84 Balatonftizf6, Irinyi Jrinos utca 2.

Nem iillami fenntart6 r6szv6tele a kdtelezo felvdtelt biztos(t6 iskola feladatainak
ell6t6sriban:
Lit6r (teljes kozigazgal{si tertilet): 201743 - Litdri Reform6tus Altalenos Iskola 8196
Lit6r. Pet6t] u. 8.

A K6pvisel6-testiilet megbizza a polgArmestert a sztiksdges int6zkeddsek megt6tel6vel.

Felel6s: Varga MihdLly polgiirmester
Hatdridri: 2022. februAr 15 .

8.) Teleniil6sfeileszt6si koncepclo
El6ad6. Varga Mihdly polgitrmester

Varga Mih6lv Dolgarmester
A napirendi pont ekiterj eszt6s6hez 6tadnrim a sz6tBencze Eva jegyz6asszonynak
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Bencze Eva iegyz<i
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsiig, valamint a f<i6pitdsz rir rdszletesen megtdrgyalt. A
Helyi Epit6si Szabiilyzatunk, valamint a Telepiil6sszerkezeti terv 2014. 6vben kertilt
elfogad6sra, 6s az elmrilt id6szakban tdbb alkalommal rdszleges m6dosit6sokat hajtottunk
v6gre. Ezen idtiszak alatt a teleptildseket kdtelezt6k a Telepiil6sk6p v6delm6r<il sz6l6 rendelet
megalkot6siira is, mely 20l7.6vben kertilt elfogad6sra, a Telepiildskdpi arculati kdzikdnyvvel
egyiitt. El6sz6r menjtink vdgig a lak6dvezetek t6rgyiiban.
Az elmult 6vben akdzigazgatisi tertilettinket drintrien tcibb megkeresds drkezeft Hivatalomhoz,
melyekr6l fontos lenne a Kdpviseki-testiiletnek elsrisorban stratdgiailag, m6sodsorban pedig a
rendezdsi terv tekintetdben 6tgondolni.
Az egyik terilet az rigynevezett 6ltalam elnevezett mivel mdg nem volt diint6s a tertilet
elnevez6s6r6l - Vdrdsftildi lak6ktirnyezet. A teleptildsiink ddl-nyugati iriinyriban
magdntulajdonban ldvci lak6teriiletek kialakitisa trirt6nt. A legr6gebb 6ta kezdemdnyezett
magiin teriilet kialakitilsa sor6n t<ibb, mint 20 kivett mag6nter{ilet keriilt kiatakitrisra, melyeket
tulajdonosaik 6pit6si telekkd szeretn6nek alakitani a jriv6ben, ez6rt ttjbb alkalommal
megkerest6k a Hivatalt, az ingatlanok villamosenergia ell6t6s6nak. valamint a viz 6s

szenny v izh{ldzat k i al akit6s6nak tdrgyriban.

Varea Mih6ly polg6rmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsrig megt6rgyalta, felkdrem a bizottsdg k6pvisel<ij6t, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gyurika Istv6n Giibor Pdnziigyi Gazdas6gi ds Teleoiil6sfei lesadsi Bizottsris k6pvisel<iie
A pdnziigyi bizotts6g felkdri a polgiirmester urat, hogy a Bakonyk arczt Zrt -vel vegye fel mindl
hamarabb a kapcsolatot egy egyeztetdsre, hogy mi6rt 6l1t le ezen a tertileten, azaz a Vtirrisftildi
lak6k<irnyezet tekintetdben a vizjogi enged6lyeknek az engeddlyes elj6r6sa, mivel nagyon sok
tulajdonos szeretnd miir elkezdeni a beruhriziist ds min6l hamarabb lak6krimyezettd alakitani az

ottani teriileteket.

Varsa Mihiily polgArmester

Van-e kdrd6s, hozzAsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltart6ssal szavazzol, aki a pdnziigyi bizottsiig javaslatAval egyetdrt.
A kepvisel6+estiilet 5 igen szavazattol egtetirt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
26 I 2022.(11.03.) LKt. h ati rozata

K6pvisel6-testiilet arr6l ddntott, hogy a telepiil6s d6l-nyugati ir6ny6ban, -Vdrosfttldi
lak6kdmyezet-magrintulajdonban lev<i lak6teriiletekre vonatkoz6an Varga Mihrily
polgrlrmester a Bakonykarszt Zrt -vel vegye fel a kapcsolatot egyeztet6s cdlj6b6l, hogy

mi6rt 6llt le a vizjogi engeddlyek benyrijtesahoz sziiksdges Bakonykarsztos tizemeltet6i
hozzitjitrulls, mivel nagyon sok tulajdonos drintett a kdzmrivesitds megval6sitaseban,

tovilbb6 a tertilet lak6k<imyezett6 alakitesAban.

Hatririd6: azonnal, inform6ci6 a februlr 24'i soron kdvetkez6 iildsre

FelelSs: Varga Mihiily polgiirmester
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Bencze Eva iegyz<i
A Cseralja, illetve a B6di M6ria Magdolna utca folytat6s6ban kialakitisra keriilt krizel 30 db
mag6ntulajdonban ldv6 6pit6si telek, melyeknek a kcizmri ell6totts6ga mag6ner<ib6l '
lak6ingatlanok villamosell6tiisa, v iz-6s szennyvizh6l6zat kialakit6sa - megtdrtdnt. Ahhoz, hogy
a terulet a telepiilds 100%-os lak6rdsze legyen, m6g sziiksdges az isth6l6zat a hozzri kapcsol6d6
csapad6kviz elvezetds, valamint a kdzvi169itiis kidpitdse.
Az el6zetes egyeztetdsek sor6n mdr folyamatban van a Teleptil6srendezdsi szerz6d6s, mely
viirhat6an a febru6ri iildsre a Kdpvisel6-testi.ilet el6 keriil. Ennek mint6j6ra szeretn6m, hogy az
I . pontban megjel<ilt tulajdonosokkal is elokdszitdsre keriiljdn a szerzodfs.
En megkeresem a mag6ntulajdonost legyen szives tiijdkoztatni, hogy hol tartanak a
dokumentumok, azok az iigyiratok, amelyek ahhoz sztiks6gesek, hogy 6t tudjuk venni a viz 6s

szennyv(z tekintetdben elk6sztilt vezetdkeket. Az ott lak6knak lassan m6r haszniilatbav6teli
eljrir6sok lesznek ds nekiink mdg az rtcitkat is el kell nevezni, es a hhzszimozitst megoldani.
Erre kdrndk a k6pvisel6-testiilettril felhatalmaz6st, hogy megkeressem a magiintulajdonost,
hogy legyen szives rendelkez6semre bocsrijtani a n6la lev6 dokumentumokat.

Varga Mihiily polgiirmester
A napirendi pontot a Pdnztigyi bizottsrig megtri,rgyalta, felk6rem a bizottsiig kdpvisel<ij6t, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gyurika lstvrin Gibor Pdnziisyi Gazdasrigi 6s Teleptil6sfeilesztdsi Bizottsiig k6pviseloie
A bizotts6g javaslata, hogy felhatalmazza Bencze Eva jegyzri asszonyt arra, hogy megkeresse
a magrintulajdonost, hogy legyen szives rendelkezdsdre bocs6jtani a nrila lev<i dokumentumokat
a Cseralja, illetve a B6di Mriria Magdolna utca folytat6s6ban kialakitiisra kertilt k6zel 30 db
mag6ntulajdonban ldvo 6pitdsi telekkel kapcsolatosan. T6j6koztatiist k6rjen, hogy hol tartanak
a dokumentumok. iigyiratok, melyek ahhoz sztiksdgesek, hogy 6t lehessen venni viz 6s

szennyviz vonatkozris6ban az elk6sziilt vezetdkeket.

Varca MihAlv pols6rmester
Van-e kdrdds, hozzitsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltartrissal szayazzotr, aki a pdnztigyi bizotts6g javaslat6val egyetdrt.
A kipvisel6-testiilet 5 igen szavazattol eg)eldrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testtlet6nek
27 12022.(11.03.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg 0nkorm6nyzat kdpviselo{esttilete arr6l drintcitt, hogy felhatalmazza Bencze
Eva legyzi5 asszonyt arra, hogy megkeresse a magiintulajdonost, hogy sziveskedjen
rendelkezdsre bocsrijtani a nilla levo dokumentumokat a Cseralja, illetve a B6di Mriria
Magdolna utca folytatiisdban kialakitrisra keriilt kdzel 30 db mag6ntulajdonban l6vri
6pitdsi telekkel kapcsolatosan. K6rjen trij6koztatiist arra vonatkoz6an, hogy hol tartanak
a dokumentumok. ilgyiratok, melyek ahhoz sztiksdgesek, hogy 6t lehessen venni viz 6s
szennyviz vonatkoz6s6ban az elk6sziilt vezetdkeket.

Felelos: Bencze Eva.jegyzo
Hatiirid6: azonnal
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Bencze Eva iegyz6
ALit6r 046/12-es hrsz-ri ingatlan tulajdonosa megkereste a Hivatalt azzal a k6rdssel, hogy ezen
teriilet belteriiletbe von6sa megtdrt6nhessen. Ez a teriilet a ,,V<ir<isltildi" lak6kdrnyezettel
szomsz6dos.

Varga Mihrily polg6rmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottsAg megtargyalta, felkdrem a bizottsrig kdpvisel6j6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Dr urika Istv6n Ciibor P6nzti Gazdasii i 6s Tel tildslt lcsztdsi Bizotts6 visel6
A hosszt t6vri tervekben tiimogatni tudja a bizottsiig a 046/12 hrsz-f ingatlan beltertiletbe
voniis6t. Ennek feltdtele az, ameddig van bedpitetlen hasonl6 mrir kijeldlt lak6teriilet, de akir
gazdas6gi teriilet, akkor nem lehet azok bedptil6sdig tjat kijeltilni. Ilyen pedig mind lak6tertilet,
mind pedig gazdas|gi teriilet eset6n rengetek van a telepiil6sen.
M6srdszt az orszrigos tervr6l s26l6 tdrvdny kimondja, hogy a teleptil6s tcirvdnyi mez6gazdas6gi
6vezet6nek maximum 5%-6t lehet csak m6s teriiletfelhaszn6l6sra m6dositani. Ez pedig m6r
kimeriilt a most el6kdszit6s alatt [6v6 m6dosit6sokkal.

Varsa Mih6ly pols6rmester

Van-e k6rdds, hozzirszolirs a napirendi ponta vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kerem,
k6zfeltart6ssal szayazzon, aki a pdnziigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kdpvisel6+estiilet 5 igen szavazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pviseld-testiilet6nek
28 12022.(11.03.) LKt. hatdrozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilete megtArgyalta a Liter, 046112 hrsz-t
ingatlan beltertiletbe vonisi kdrelm6t, 6s az allbbiak szerint drintdtt:
A hosszri t6vri tervekben t6mogatni ludja a 046112 hrsz-ri ingatlan beltertiletbe voniis6t.
Ennek felt6tele az, ameddig van be6pitetlen hasonl6 m:ir kijel<ilt lak6tertilet. de akrir
gazdasiryi teriilet, akkor nem lehet azok bedptildsdig fjat kijekilni. Jelenleg mind
lak6teriilet, mind pedig gazdas6gi tertilet van a teleptilds szerkezeti tervdben kijekilve.
Miisrdszt az orszigos tervr6l sz6l6 tdrv6ny kimondja, hogy a telepiil6s ttirv6nyi
mezogazdasdgi <ivezetdnek maximum 5%o-ir/- lehet csak m6s teriiletfelhaszniiliisra
m6dositani. Ez pedig m6r kimertilt a most e[6k6szit6s alatt l6v6 m6dositdsokkal. A
telepiil6s fejlesztdsi koncepci6 folyamatos feliilvizsg6latrival kcivetni kell a viiltoziisokat,
6s amennyiben ennek lehet6sdge megnyilik, tgy fenti teriilet beltertiletbe von6siit a

Kdpviseki-testi.itet rijra t6rgyalja, amennyiben a tulajdonos kdrelm6t toviibbra is

fenntartj a.

Felelos: Varga Mihrily polgrirmester Bencze Eva legyzo
HatArid<i: folyamatos

Bencze Eva iesyz6
A Rendezdsi terviink szerint a Dozsa Gyrirgy utca Szilves teriilet, mely a Templom utca felol

nyilik, a teriilet stratdgiai helyzet6t fontos lenne feltilvizsgiilni, mivel a telepiildsen m6r

megkezdett 6pitdsi telkek kialakitrisa t6rt6,rlt. Ezzel a teriilettel kapcsolatban tdbben

megkerestek a tulajdonunkban lev6 ingatlanukkal kapcsolatban. Az elso a 633/3 hrsz-ir ingatlan
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tulajdonosa v6teli sz6nddkkel kereste meg Onkormiinyzaturkat, a 633/2 hrsz-ri 6nkormrinyzati
tulajdonban ldv6 ingatlan tekintetdben.

Varga Mihaly polg6rmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizottsiig megtrirgyalta, felkdrem a bizottsrig kdpvisel6j6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Dr Gyurika Istviin Giibor P6nziigyi Gazdas6ei 6s Telepildsfei lesztdsi Bizottsris k6oviseloie
Pdnztigyi bizottsrig javaslata, hogy Lit6r K<izsdg Onkorm inyzathrak nem 6ll sz6nd6kiiban
6rtdkesiteni a tulajdon6t k6pe zo, Litdr,63312-es hrsz-ri ingatlant, viszont v6teli szinddkrit fejezi
ki a Litdr, 63313 hrsz-t ingatlan tekintet6ben. Megbizza a polg6rmestert, hogy az ingatlan
forgalmi 6rt6k6nek megilllapit6siihoz, valamint az ingatlan tulajdonos6val tort6n6
kapcsolatfelv6telhez sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Varga MihAlv polgdrmester

Van-e kdrdds, hozzitsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzleltart6ssal szavazzon, aki a p6nziigyi bizotts69 javaslat6val egyet6rt.
A kipviselii-test let 5 igen szavazattal egtetdrl.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
29 12022.(11.03.) LKt. hat:irozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel<i a testiilete megtiirgyalta a Lit6r, 63313 ltrsz-
ri ingatlan tulajdonosiinak v6teli sz:i,ndekdt, az Onkormiinyzat tulajdon6t kdpez6 Lit6r,
63312 hrsz-i ingatlama vonatkoz6an, 6s az al6bbiak szerint d6,ntdtt:
Litdr Kcizsdg Onkormiinyzat6nak nem iitl sz6nddk6ban drtdkesiteni a tulajdondt k6pez5,
Lit€r, 63312-es hrsz-ri ingatlant, viszont vdteli sz6nddkiit fejezi ki a Litdr, 633/3 hrsz-ti
ingatlan tekintetdben.
Megbizza a polg6rmestert , hogy az ingatlan forgalmi 6rt6kdnek meg6llapit6s6hoz,
valamint az ingatlan tulajdonosilval tdrtdn6 kapcsolatfelv6telhez sziiksdges
int6zked6seket tegye meg.

Felelos: Varga Mihiily polg6rmester
Hatdrid6: azonnal

Bencze 6va iegyzo
A ktivetkezo megkeresds a Litdr 63215 hrsz-ri ingatlan 6tminositds6re vonatkozik. Jelenlegi
jogszabilyok alapj6n magiintulajdonu zrildteriilet nem lehet csak abban az esetben, ha rillami
vagy dnkormrinyzati tulajdonban van.

Varsa Mih6[y polgirmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizofisag megrirgyalta, felk6rem a bizottsiig kdpvisel6jdt, hogy
ismertesse javaslatukat.

Dr Gvurika Istvan Gebor Pdnziiey i Gazdasriei 6s Teleoti l6sfeilesztdsi Bizottsiie kdpviscloje
A pdnziigyi bizotts6g egyetdrt azzal, hogy jelenleg az lit iitmin6sitdse nem lehetsdges
jogszabiily szerint, a hat:ilyos rendez6si terv esetleges k6s6bbi m6dosit6sa sor6n amennyiben
a tulajdonosok tovribbra is fenntartj6k k6relmtiket, akkor azt a kdpvise16-testiilet rijra tiirgyalja.
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Varsa Mihalv polsdrmester

Van-e kdrd6s, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem.
k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a p6nziigyi bizottsrig javaslat6val egyetdrt.
A kdpvisel6+est let 5 igen szavazottal eg/etdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormf nyzata K6pvisel6-testiile t6nek
3012022. (II.03.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg Onkorminyzatinak Kdpviselti testiilete megt6rgyalta a Litdr, 63215 hrsz-t
ingatlan iitmin6sit6s6re vonatkoz6 k6relmet, 6s az al6bbiak szerint d6ntdtt:
Az ritb6l fels6bb szintri jogszabily alapj 6n mag6ntulajdonf zrild teriilet nem lehet, csak
abban az esetben, ha az 6llami, vagy dnkormrinyzati tulajdonban van. A jelenlegi
rendezdsi terv alapjrin az ingatlannak kiszab6lyozott kdzttnak kell lenni, teh6t kdz6rdek
c6ljrib6l v6tellel, illetve kisajAtitesi elj6r6ssal, forgalmi ingatlan 6rt6k meg6llapit6sa ut6n,
<inkorm6nyzati tulajdonba kertilhet. Tovdbbd a Templom utca 6s az rij feltAr6 tt rdsze kell
legyen krizritkdnt.
Lit6r Kdzsdg 6nkormrinyzata K6pvisel<i+esttiletdnek nem sziind6ka a hatrilyos rendez6si
terv m6dositiisa, ezdrt jelenleg a tertlet 6tmin6sit6se nem lehetsdges.
A K6pvisel6+esttilet megbizza a polgdrmestert a sziiksdges int6zkeddsek megtdtel6vel.

Fele[6s: Varga Mih6ly polg6rmester
Hatririd6: azonnal

Bencze Eva iegyz6
A Cseralja melletti, belteriileti 52313 hrsz-it teriileten is ktjzel 20 db dpit6si telek kialakit6sa
lehetsdges. A Cseralja 6s a V<ir<isftildi 6pit6si telkek kdzt mez6gazdas6gi besorol6sban l6v6 Lke
2-es besorol6sri 059122-es hrsz-ri teriileten is tdbb mint 20 db dpitdsi telek kialak(t6sa
lehetsdges.

K6pvisel6-testiilet a fejleszt6si terv ezen r6sz6t tudomisul vette.

Bencze Eva iegvzo
Mezogazdasigi tertiletre vonatkoz6an a 059/38-as hrsz-ri kiilteriileti teriilettel kapcsolatosan

miir a K6pvisel6-testiilet kezdemdnyezte a Teleptil6srendezdsi terv m6dosit6s6t, a

1 l8/2021.(1X.30.) Lkt. hatiirozataval. A tulajdonos k6ri az eljilriis leziirris6hoz sztiksdges min6l
el6bbi polgrirmesteri int6zkedds megtdtel6t, hogy a Kdpvisel6-testiilet d<intds6vel a terveit
megval6sithassa.
A Cseralja vizf'titlozat ki6pit6sdt a Bakonykarszt Zrt. leellenorizte, a vezetdkcsatlakozrisi jog.

illewe a szolgalmi jog bejegyz6s telepiildsrendez6si szerz6ddssel sziiks6ges.

A Vtirdsftildi, illetve a 059/14-es hrsz-t teriileten m6r megtdrtdnt az elozetes tervegyeztet6s,

igy ezek tekintet6ben fontos lenne az el6rel6p6s. Mindannyiunk sz6m6ra ismert t6ny, hogy a

Litdr, vizik6zmii infrastrukttra fejlesztdse krizponti k<jzbeszerzdsi eljrirriLs alatt van.

Varga Mihilv oolqarmester
A napirendi pontot a P6nziigyi bizottseg meglargyalta, felkdrem a bizotts6g kdpv

ismertesse javaslatukat.
iselojdt, hogy
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Dr Gyurika Istviin Gribor Pdnziigyi Gazdasiigijs Tqlcplil6sfeilesztdsi Bizofts.is k6pvisel6ie
Bizoftsrig javaslata, hogy a fddpitdsz rirral 6s a Bakonykarszt Zrt-vel tovtibbi egyeztel6s
sziiks6ges. Az Allami F66pit6sz itltal 2021. szeptember 27. napon szakmai z616 v6lem6ny6ben
kifogrist emelt, hogy a mez<igazdasS,gi tertiletre vonatkoz6 al6tiimaszt6 munkardszeket
dolgoztassuk ki, majd ezt kdvet6en keriiljcin rijra a K6pvisel6-testiilet fel6.
Ism6telten felkdrjiik a polgdLrmester urat, hogy a Planteus Kft-n6l a sztiksdges feliilvizsg6lat
megrendeldsdrol int6zkedni sziveskedjen.

Lit6r Kiizs69 6nkorm{nyzata K6pviselS-testiilet6nek
3112022. (II.03.) LKt. hatiroztta

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzatiinak k6pvise16-testiilete arr6l ddntdtt, hogy N6meth Ferenc
fo6pit6sszel, tov6bbi egyeztetds sztiks6ges a Lit6r, 059/38-as teriilet bedpithet<isdgdrol,
valamint a Bakonykarszt Zrt-vel szintdn sziiksdges egyeztetni arr6l, hogy a jelenlegi
rendszer lehetSvd teszi-e kiilteriileti ingatlanok iv6vizzel tdrt6n6 ell6triLsrit, illetve
szennyv iz elvezetds6t.
Az Allami F6dpit6sz 2021. szeptember 27 . napon tett szakmai zrir6 v6lem6nydben
kifog6st emelt, hogy a mezSgazdasiryi tertiletre vonatkoz6 alAlltmaszi.b munkardszeket
dolgoztassuk ki.
Kdpvisel<i-testiil el megbizza a polgrirmeste(, hogy rendelje meg a sziiks6ges
munkardszek elkdszitdsdt a Planteus Kft-ndl, majd ezt k6vet6en keriiljdn rijra a
Kdpviseki-testtilet feld az iigy.

Felel6s: Varga Mihiily polg6rmester
Hatriridri: azonnal

Bencze Eva iegyzo
Vdgtil pedig az ipar, gazdashgi 6s kereskedelmi szolgiiltat6 tertiletr6l.
A Litdr, 071 6s 067-es hrsz-ri ingatlanok tulajdonosa -el6z<j, illetve jelenlegi - mrir
kezdem6nyezte a teriiletnek ipari, illetve gazdasdgi ds kereskedelmi szolg6ltat6 teriileti
besorol6stit. A Kdpvise[6-testtilet 2020-ban hozott ddntdse alapjdn a teriilet gazdas69i erd<ibol
t6rt6n6 6tmin6sitdsdt krjvet6en mezogazdasdgi besorolist kapott. A tulajdonos a kdmyezetben
l6vo saj6t mezlgazdasiqi teriileteinek gazdasigi erd6be sorolis6val biaositotta a telepiilds
szimira az rikol6giai egyensrilyt.
A K6pvisel6testiilet el6 is beterjesztett teriilet tov6bbi hasznosit6sa c6ljilb6l sziiks6ges a
mez6gazdasiqi besoroliisok feliilvizsg6lata. Javaslom, hogy az eliSzi3 ponthoz kapcsol6d6an a
Planteus Kft-t bizza meg a testtilet, hogy a tulajdonosi kdrdsekben meghatiirozott c6lokat,
tevdkenys6geket milyen villtoz6sokkal tudjuk megteremteni.

Varea Mihdlv polg6rmester
A napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g megriirgyalta, felk6rem a bizotts6g k6pvisel6jdt, hogy
ismertesse javaslatukat.

Varea Mih6ly poleiirmester
Van-e k6rdds, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a p6nziigyi bizottsiig javaslatival egyet6rt.
A kipvisel6-testilet 5 igen szavazattal egteldrt.
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Dr Gvurika Istvan Giibor P6nzusv i Gaz.d ds Teleoiildsfei lesztdsi Bizottsris kdoviseloie
Bizotts6gunk megt6rgyalta a k6relmet, 6s az aldbbiakat javasolja elfogad6sra a K6pviseki-
testiilet fe[6:
a tulajdonos riltat k6rt hasznosit6si cdlok el6rdse drdekdben vizsg6ltassuk meg a Planteus Kft-
vel, hogy milyen m6rtekben 6s milyen besoroliisba lehetsdges ennek a mez6gazdasitgi
tertiletnek az 6tmin6sitdse Gksz, illetve Gip besorolAsba. HalArozzuk meg azokat a korl6tokat,
amelyeket a speci6lis tevdkenysdgek -6pitdsi tcirmel6k, zdtd hulladdk, 6pit<ianyag t6rol6s -
engeddlyezhet6k. Felk6rjiik a polgrlrmester urat, hogy ezekre a teriiletekre vonatkoz6an kezdje
meg az egye^eldst a Planteus Kft-vel.

Lit6r Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3212022. (II.03.) LKt. hrtirozata

Litdr Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete a Litdr, 071 hrsz-ri, valamint a 067-es
hrsz-ri ingatlanokkal kapcsolatos k6relemr<il az al6bbiak szerint ddntdtt:
a tulajdonos 6ltal kdrt hasznosit6si c6lok e[6r6se 6rdek6ben keriilj6n megvizsg6ldsra a

Planteus Kft-vel, hogy milyen m6rtekben 6s milyen besorol6sba lehetsdges ennek a
mez6gazdasiryi tertiletnek az iitmin6sitdse Gksz, illetve Gip besoroliisba. A K6pvisel6-
testiilet haterozza meg azokat a korlitokat, amelyeket a speci6lis tevdkenys6gek -6pit6si
tdrmel6k, zdld hulladdk, 6pit6anyag t6rol6s - enged6lyezhetrik.
Megbizza a polg6rmestert, hogy ezekre a teriiletekre vonatkoz6an kezdje meg az

egyeztetdst a Planteus Kft-vel, majd t6j6koaassa a K6pviselo+esttiletet a megtett
intdzkeddsekr6l.

Felel<is: Varga Mihdly polgrirmester
Hat6rid6: azonnal

Bencze Eva ieevz6
A teleptildstnket az elmrilt id6ben tctbb befektet<i is megkereste, akik elstisorban fahulladdk
feldol9oz6 hasznosit6 tevdkenysdget, napelemes rendszer ki6pitdsdt szeretn6k megval6sitani,
illetve 6ltallnos ipartertilet utrin drdekl6dtek.

Varea Mih6ly ools6rmester

2022. januitrjiban a Nitrokdmia Zrt-ve\ egyezletti megbeszdldst folytattunk a kdzigazgati,si
teriilettinkdn ldvri iparteriiletek feltdrdsival kapcsolatban. Kdztis cdljainkkal kapcsolatban

megfogalmaz6sra kerult, hogy a rendez6si terviinkben ldv6 iparteriiletek fejlesa6s6t kciztis

gondolkoddssal a Rendezdsi tervtink kds6bbi feliilvizsg6lat6val segitjiik.

Mir tdbb alkalommal besz6lttink, 6s a koncepci6 szempontj6b6l fontosnak tartom, hogy a k<izdpt6vti

gazdasigi elk6pzel6seink kdzt szerepeljen a Kenderesi [t jobb oldakin m6r kijeltilt Gksz-es teriiletek

f,urrnoriteru, di sziiksdgesnek l6tom, hogy az ezek mdgtitt ldvo tertiletek Kdkk6i diil6, Papp diiltik-

mezogazdasfugi leriileteit is vizsgSljuk meg abb6l a szempontbtil, hogy szolgriltat6kat, illetve ipart

tudjunk ezekre a helyekre telepiteni.

A HIpA Nemzeti Befektet6si Ugynoksdg fel6 a lit6ri viziktizmii beruhfz6s t6rgyaLisakor az iigyndks69

arra k6rt benniinket, hogy jelezziink feldjtik vissza, amennyiben az iinkorminyzat rendelkezik olyan

teriiletekkel, melyek alkiimasak gazdasagfejleszt6si c6lokra. Javaslom, hogy ezzel a feladattal is bizzuk

meg a planteus (ft+, hogy k6szitse el6 v6laszunkat. tirja fel a lehets6ges teriileteket.
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K6pvisel6-testiilet a fejleszt6si terv ezen r6sz6t tudomisul vette, a telepiil6sfejleszt6si
koncepciri, 6s a rendez6si terv feltlvizsgrilat:it egyiitt javasoljrik kezelni.

Varsa Mih6ly ools6rmester
Van-e kdrdds, hozzitsz6lits? Amennyiben nincs, az iil6st lez6rom.
Varga Mihrily polgiirmester a kdpviselti+esti.ileti til6st 2l .50 6rakor lezii(a.
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