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Litdri Reformritus
Altalanos Iskola igazgat6ja
lelkip6sztor
gondnok

Varea MihAly oolgdrmester
Nagy tisztelettel k<iszdntdm Szab6 J. R6bert esperes urat, Gyenes Viktor igazgat6 urat, Halmy
Gyula gondnok urat, k6pvise16 asszonyt, kdpvisel6 urakat.
Meg6llapitom, hogy a k6pvisel<i-testiilet hat6rozatk6pes, a megviilasztott 7 fd k6pviseltib6l 7 f<i

megjelent.
A jegyz6k6nyv vezet6s6re S6rdi J6nosn6 kdztisztvisel<it, a jegyz<ikcinyv hitelesitds6re Bognir
Gydngyi 6s Dr. Gyurika Istvdn Gribor kdpvisel6 t6rsaimat k6rem fel.

Megk6rdezem a k6pvisel6-testtiletet, hogy a javasolt napirendi ponttal kapcsolatosan van-e

valakinek hozz6sz6l6sa 6szrev6tele, javaslata?

Amennyiben nincs javaslat, k6rem, kdzfeltart 6ssal, szavazzon, aki a javasolt napirendi ponttal

egyet6rt.

A kdpvisel1lest let 7 igen szavazattal egletirt.



l.) Lit6ri ReformStus Altal6nos iskola b6vit6s6hez kapcsokidri parkol6 kialakitdsdhoz
sziiks6ges tulajdonosi hozz6jirulds.
Elliad6 : Yarga Mihdly polgdrmester

N a p i r e n d t rl r gy a I6 s a

1.) Lit6ri Reformdtus Altalinos iskola b6vit6s6hez kancsol6dri rrarkol6 kialakitds6hoz
sziiks6ges tulaidonqsi hozziirirul6s.
El(i add : var ga Mihdly po I gdrm e st e r

Varga Mihiily polgiirmestq!
A Lit6ri Reform6tus Altalinos Iskola bovit6sdhez kapcsol6d6 parkol6 kialakit6sa iigydben
azzal a kdrdssel keresett meg a Litdri Egyhitzkrlzs6g vezet6s6ge nev6ben Szab6 J. R6bert
esperes-lelkiprisztor. hogy t6mogassuk a Litdr, belteriileti 55214 hrsz-ri, term6szetben Lit6r,
Pet6fi Siindor ttca 2l.sz. alatt fellelhet6 tertileten az iskola b6vitds6t azzal, hogy az ij
dpi.iletdhez ldtesitend<i parkol6 meg6pitdsdhezhozzbj rul sunkat adjuk, fenti helyrajzi sz6mon.
A Nyilatkozat al6iriisdnak nincs kiildndsebb akadiilya, ds a bovit6shez kapcsol6d6an sziiksdges
is meg6piteni a parko[61.
A napirendi pontra vonaloz6an v6rom az dszrevdteleket, javaslatokat.

Gyenes Viktor Litdri Reform6tus Altalinos Iskola igazgat6ia:
Szeretndm tdj6koztatni a Kdpvisel6-testiiletet. mint az mindannyiuk szitmdra ismert tdny, az
iskola btivitds6nek terve 2016. 6v 6ta fut. Az eredeti terveben term6szetesen szerepelt a parkol6
kialakit6sa is, de akkor m6g a Litdr, Pet<ih S. u. 8.s2. alatti ingatlan, azaz a kastely tdvar
teriiletdn tdrt6nt volna a megval6sitiisa. A kialakitand6 parkol6helyek sz|mi.1- az int6zm6ny
befogad6 kdpess6ge hal rozza meg. Jelenleg 20 db parkol6hely kialakitdsa sziikseges.
Atgondoltuk a lehet6s6geket, 6s rigy d<intcitttink, hogy az udyar tertilet6b<il nagyon nagy
terijletet elvinne a parkol6. Jelentrisen lecstikkenne a haszn6lhat6 zctldfeltilet nagysiga,
cscikkenne a gyermekek szdmira ig6nybe vehet6 szabad mozgilstdr.
A jelenleg megjeldlt, Lit6r, 552l4-es hrsz-u teriilet mellett tdbb pozit(v 6rvet is fel tudunk
sorakoztatni:
- a jogszab6lyoknak megfelel, hiszen 90 m-en beliil van,
- nagysriga lehetciv6 teszi a megfelel<i szriLrnri parkol6hely kialakit6s6t, 6s a kdzelben
elhelyezked6 Magtrir dpiiletn6l is megold6dna a parkoliis lehetris6ge, hiszen jelenleg itt nincs
lehetosdg parkoliisra, viszont az 6piilet alkatmank6nt dnkormrinyzati rendezv6nyek
helyszinek6t funkcion6l, tov6bbii
- megold6dna az int6zmdnyben dol9oz6 koll6grik parkoliisa is. Az cinkormiinyzaha nem hArulna
tdbbletkriltsdg, hiszen a piiyizat a parkol6 kiatakit6s6nak k6ltsdg6t is tartalmazza.

A tulajdonosi nyilatkozatra a legr<ividebb id<in beliil sziiksdgiink van, hogy tovabb tudjunk
ldpni.

2

NAPIRENDI JAVASLAT



Varga Mih6lv oolgdrmester
J6 az elk6pzelds, trimogatni ketl. Megold6dna az int6zmdnyben dolgoz6k parkoldsi gondja,
tov6bb6 a gyermekeket g6pkocsival iskol6ba hoz6 sziil<jk sem az amugy is keskeny utca szdl6n
6llndnak meg, akad6lyozva ezzel a forgalmat.

LukAts Giibor Akos k6pviselo:
V6lem6nyem szerint a politechnika dptilet melletti elhanyagolt tertilettel is kellene kezdeni
valamit.

Gyenes Viktor Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskola isazsat6ia:
A beruhizds sor6n tdrkcjves iilrda kertilne kialakitiisra, teljes tereprendezds tdrt6nne,
megval6sulna a csapaddkviz elvezet6se, valamint a vil6g(tris is megtjulna.

Varea Mihaly polg6rmester

Lehet <issze kellene kapcsolni a k<izviligitris b6vit6s6vel, mert az ott lak6k k6rtdk, hogy a

Rak6czi-Pet6fi utca sarkera helyeztessiink el egy kdzviliiLgitrisi Limpatestet.

Lukets Gabor Akos k6pvisel6:
Szerintem nem kellene <isszemosni a kdt dolgot. A kdzviligitris bovitdse az dnkorm6nyzat
feladata, ink6bb erre a feladatra majd egy m6sik alkalommal t6rjtink ki.

Auerbach J6nos kdpvisel6
Nem kdrd<ijelezem meg, bizlos hozzidrt6k kdszitettdk el a terveket. de ha a rajzon j6l l6tom,
egy nyitott vizgytjti kertilt megtervezdsre, nem lehetne helyette egy ftild alatti vizgyiijtot
kialakitani 6temel6vel?

Dr. Istvtin Gribor kd viselo
Egyetdrtek a polg6Lrmester rirral, a nyi latk ozatol al| kell imi, a jogszab6lyoknak teljes
m6rt6kben megfelelnek a tervek.

Sztjnyegh Imre Gy6rgv alpolg6rmester:
Amikor elk6sziil a parkol6, a Pet6fi S6ndor utciban ki kellene helyezni a ,,Megallni tilos tabl6t,
kiv6ve iskolabusz" kieg6szitdssel.

Bencze Ev a iesyz6:
Ne feledkezziink meg arr6l, hogy szakiigi tervez6k kdszitik a terveket. A feltdteleket pedig a

kdzlekeddsi hat6s69 fogja megszabni. Term6szetesen amennyiben a K6pviselo-testiilet szeretnd
majd toviibb szabdlyozni a forgalmat, mint ahogy ez az Elod utca eset6ben is tcirt6nt, ugy
nyilvriLn lesz erre lehet5sdg, egyeztetve a kiizlekeddsi hat6s6ggal.

Auerbach J6nos kdpvisel6:
T6rjtink vissza egy kicsit a politechnikai 6ptiLlet kiirnyezetlre. Fel kell sz6litani a tulajdonosokat,
hogy tarts6k rendben az ingatlanjukat, a kinyril6 bokrokat vissza kellene vilgni. Ki kellen
m6retni a teriiletet, 6s megbizonyosodni, hol van a k<iztertlet hat6rvonala.
Tov6bb6 itt szeretndm megk6mi lgazgat6 urat, hogy a sziil6knek hivj6k fel a figyelm6t a

kcizlekeddsi szabrilyok betart6sira, hiszen reggel 7 6ra, valamint ddlutdn 3 6ra ut6n szinte
lehetetlen krizlekedni az iskola kdmy6k6n.

3



Bencze Eva iegyz6:
Megn6zztik az dpiilet k<irnyezetel, geoddtdval kimdretjiik a teriiletet, 6s megtessztik a sziiksdges
intdzkeddst a lak6k kdrnyezetdnek rendben tart6sa c6lj6b6l. Szeretndm megjegyezni, hogy
egydbkdnt ezt minden 6vben tdbb alkalommal megtessztik, felhivjuk a lak6k figyelmdt az
ingatlanok rendben tartdsiinak fontossiigdLra.

G enes Viktor Litdri Reform6tus Altal6nos Iskola i al6 a"

Szeretndk visszatdrni a napirendi ponthoz. Megk6szcin<im a Polgarmester [r, valamint a
K6pviselri-testtilet pozitiv hozzititll|sirt,6s a nyilatkozat aliriis6nak tiimogat6srit. Az6rt jdtttink
el, hogy segitsiik Onciket d<jntdsiikben, a felmertiki kdrd6sek, dszrev6telek megv6laszol6sriban.
Siirgosen tov6bb kell l6pniink, ez6rt fontos a nyilatkozatot lehet6s69 szerint mindl gyorsabban
aLiirni.

Luktits G.ibor Akos kdpviselii:
Ha j6l drtem, akkor cdlszerfi lenne a hatiirozat meghozatal6t kdvetoen al6imi a tulajdonosi
hozzitlirrulisr6l sz6l6 nyilatkozatot?

enes Viktor Litdri Reformritus Altalinos Iskola i at6 4..

Igen, megk6sz<inndnk, 6s mdg a mai napon haladhatndnk tov6bb.

Varea Mihiily polsarmester

A l5 6ves fenntartes v6llal6s6val kapcsolatban esetleg dszrev6tel?

\ercze Eva legyzi5:
Ez a 15 6v fenntartiisi id6 a t6mogatottra vonatkozik, egydbkdnt nem kertilt m6dositAsra,
megegyezik az eloz6 nyilatkozatban szerepl6 tartalommal. Mint azt az elej|n tisztiiztuk, nem
keriilt m6dositrisra a tulajdonosi hozziijiiruliis, csup6n a parkol6 kialakitris6nak helyszine
v6ltozott meg a Litdr, 55214-es hrsz-ri teriiletre.

Varga Mih.iLly polg6rmester
Ez a r€sz a pi ytnat fontos pontja, v6rtam a k6r6st. Term6szetesen jogi szakdrto is megn6zte a
nyilatkozatot, mert a tdrv6nyessdget ndzem minden esetben. ennek kivenok megfelelni, ehhez
ragaszkodom.
Van-e k6rd6s, hozzttsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs. k6rem, kdzfeltartrissal szavazzon, aki tAmogatja a Nyilatkozat al6ir6s6t a

tulaj donosi hozzdj irulisr 61.

A kipvisel6-testiilet 7 igen szavazattal egtetirt

Lit6r Kiizs6g 6nkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3312022. (II.9.) LKt. hatirozata

Litdr Kcizsdg Onkormiinyzata K6pviseki-testiilete megtergyalta a Litdri
Egyhrizkdzs6g vezet<isdge nev6ben Szab6 J. R6bert esperes-lelkiprisztor 6ltal
benytjtott, Nyilatkozat tulajdonosi hozzrij6rul6sr6l sz6l6 dokumentumot,
mely a Litdri Reform6tus Altal6nos Iskola b6vitds6hez kapcsol6d6 parkol6
kialakitdsa iigydben keletkezett, 6s az alibbiak szerint ddntdtt:
Trimogatja a Nyilatkozat atriir6srit, melyben Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzata
kdpviseletdben, Varga Mih6ly polg6rmester tulajdonosi hozzbjitrulistrl. adja a
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Litdr, belteriileti 552/4 hrsz-l ,, termdszetben Litdr, Petofi S6ndor utca 21.s2.
alatt fellelhet<i teriileten az iskola b<ivit6sdhez sziiksdges parkol6 megdpitdsdt.
Megbizza a polgarmestert a nyilatkozar azonnali al6iris6val.

Felel6s: VargaMih6lypolgrirmester
HatriridS : azonnal

Amennyiben nincs ttibb kdrd6s 6szrev6tel az iildst lezrirom.

Varga Mih6ly polgiirmester a k6pvisel6-testiileti iildst 9.00 6rakor lezirta.

Varga Mih6t
J5ec"...- "1-
Bencze Eva

jegyzopolg6rmes

. Litc.
''t,.

,t#:
Jegyz<ikdnyv hitelesit<ik:

?o5.'nn t.u+,
Bogn6r Gy<ing'yi

k6pviselo
J4,-1,S1,,",

kdpvisel6
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