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K6sziilt: Litdr Kcizsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testtletdnek 2021. oktriber 28-rin 18:00
rirai kezdettel megtartott Kdzmeghallgatrisr6l

Az iil6s helye: Ertt P6ln6 Mr.ivelod6si Hriz 6s K<inyvtrir

Varga Mih6ty
Sz6nyegh Imre Gydrgy
Auerbach Jdnos

Dr Gyurika Istviin G6bor
Bogn6r Gy6ngyi
Kondics Istv6n
Lukiits Gdbor Akos

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvisel6
kdpvisel6
kdpvisel<i
kdpvisel6
kdpvisel<i

Meghivottk6nt jelen voltak:

Varsa MihAly Dols6rmester
Tisztelettel kdszdntdm a krizmeghallgatiison megjelenteket, meghivott venddgeket,
intdzm6nyvezet6ket Rencsevics Mih6lyndt a Gondos Panni Csalid- 6s Gyermekj6ldti Kiizpont
6s Szociiilis Szolgiilat kdpviseletdben. Borb6ly Zolt6n rendorkapit6ny urat, Papp Csongor
cimzetes rend6r alezredes urat Balatonalmiidi kapitiinysdgvezeto helyettes6t, Rad6cs Attila urat,
a Bakonykarszt Zrt miiszaki igazgat6jitt. N6meth Ferenc f66pitdsz urat.
Megiillapitom, hogy a kdpviseki{estiilet hatfuozatk6pes, a megv6lasztofi 7 fob<il 7 f<i jelen van.
A jegyz<ikcinyv vezet6s6re Kovdcs Zsuzsa k<jztisztvisel6t, a jegyz6kdnyv hitelesitdsdre
Sz6nyegh Imre Gydrgy ds Luk6ts G6bor Akos kdpviselo tiirsaim kdrem fel.
Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy van-e kdrdds, hozzhszolirs a kiktilddtt meghiv6val
kapcsolatosan.

Lukrits Gribor Akos kdpvisel6
K6m6m a napirendi pontokhoz felvenni a Lildr 92 hrsz-f ingatlanon lak66piilet rit6pit6se,
brivitdse 6voda dptilettd t6rgyri dpit6si enged6lyezdsi tervdokumentiici6 elk6sz(t6s6hez forrris
biztosit6sa, valamint a Haszniilt munkagdp beszerz6se tiirgyri napirendi pontokat.

Sz<jnyegh Imre Gvorsy k6pviselo
Plusz napirendi pontkdnt k6mdm felvenni Helyi v6llalkoz6s tiij6koztatiis kdrdse t6rgyri
napirendi pontot.

Auerbach J6nos kdpvisel6
Kdmdm a t|llkoztatdst a lakoss6g rdszdre arr6l, hogy hol tart az iskolai feljelentds iigye.

Jelen vannak:

Bencze Eva jegyzo
NdmelhyndBrandJtlia pii.csop.vez.
Kov6cs Zsuzsa ig.f6ea
Borb6[y Zolt n t. alezredes Balatonalm6di Rendrirkapitrinysrig
Papp Csongor r. alezredes Balatonalmridi Rendorkapit6nys6g
Ndmeth Ferenc f6dpit6sz Planteus Kft
Fekete Tamiis Telepiildsi Ert6ktrir Bizotts69 eln<ike



Varea Mih6ly pols6rmester
Ezzel nem szeretn6k most foglalkozni, m6g nincs lezdrva semmi.

Auerbach Jrinos k6pvisel6
Akkor ajegyz6 asszonyt6l is szeretn6m kdrdezni, hogy kapott a hivatal valami 6rtesitdst?

Bencze Eva iegyz6
Menjiink tovibb a napirendi pontokkal kapcsolatosan

Auerbach Jiinos k6pvisel5
Ne menjiink tovribb.

Varga Mih6ly polg6rrmester

Nyugodtan mond meg, hogy nem.

H a n gzova r a kdxme g h dlgtttis o n

Varea Mih6ly polg:irmester

Legal6bb is dn nem tudok r6la. Hivatalba jdtt egy papir, kdsz ennyi

Bencze Eva iegyz<i
Menjiink tov6bb a napirendi pontokkal kapcsolatosan 6s a hatiirozatkdpess6get rillap(tsuk meg.
V6laszolni fogok majd a kdpvisel6 ur k6rddsdre a hatrirozatkdpess6g meg6llapit6sa utiin.

Varea Mihiilv pols6rmester

Megkdrem a K6pvisel6-testiiletet, hogy kdzfeltartassal szavazzon, aki a m6dositott napirendi
pontokkal egyetdrt.
A kipvisel4+estiilet 7 igen szavazattal egtel,!rt.

A Ktizmeghallgatds javasolt napirendje

1.) Beszdmo16 a ktizrend161 6s ktizbiztonsrigrril
El(iad6: Balatonalmddi Rend6rkopitdnl'sitg Kipt'isel6je

2.) Kenderesi rit forgalomszab6lyozrisa
El6od6 : Vargo Mihdly poIgdrntester

3.) a.) T:ij6koztat6s a Helyi Ert6kt:ir Bizottsdg munkrljr{rr5l,
b.) A telepiil6s 940. 6ves megeml6kez6s el6k6szit6se 2022

El6ad6: Fekete Tamds Helyi Ertiktdr bizottsdg elnbke

4.) Telepiil6sk6p v6delm616l sz616 rendelet m6dositrisa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

5.) Lit6r 92 hrsz-ri ingatlanon lak66piilet rlt6pit6se, b6vit6se 6voda 6piilett6 tirgy[ 6pit6si
enged6lyez6si tervdokumentSciri elk6szit6s6hez forrds biztosit6sa
El6 ad(t : Yar ga Mi hrily po I gdr me s te r

6.) Hasznrilt munkag6p beszerz6se
El5od6: Vorga Mihdly polgdrmester
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8.) Tdj6koztat{s a Po196rmester 2020. november 1-t6l v6gzett - pand6mi6s id6szak, majd
a k6pvisel6-testiilet munkrij616l
El6ad6: Varga Mihltly polgdrmester

9.) Lakossfgi 6szrev6telek, k6rd6sek 6s a vilaszok
E I 6ad6 : Vorga Mi hir ly po I gdrm e st e r

Napirend el6tt

Bencze Eva iegyz6
Vrilaszoln6k Auerbach J6nos kdpvise16 ur kdrdds6re. Az eljirds szempontj5b6l lez6r6sra keriilt
az iskola ilgye, rend6rkapitdnys6gt6l az rinkorm6nyzat rdszdre meg6rkezett az inform6ci6, hogy
az elutasit6sra keriilt.

Varga Mih61y pols6rmester
Hogy van, hogy err6l nem tudok? Err<il nem tiijdkoztattak

Bencze Eva ieqvzo
Ezt visszautasitom, de err6l most nem szeretndk vit6t nyitni

Dr Gyurika Istv6n G6bor kdpviselti
Eln6z6st k6rndk. 6n viszont szeretn6m megdrteni. Ha polgrlrmester rir tiij6koztatva lett, akkor
mi6rt mondta, azt, hogy nincs leziirva?

Dr Gyurika Istviin C6bor k6pvise16
Jegyzri asszony most mondta, hogy trijdkoztatta r6la.

Varea Mihdly polsermester
Ertsdtek miir meg, egydrtelmli nem tudok miist mondani

Napirendtrirgyal6sa

l.) Beszrimo16 a ktizrend16l 6s kiizbiztonsigrril
E 16 od6 : Bal otona I mitd i Re nd6 rkapitdnys dg kd pv i s e l6j e

Varga Mihdly pols6rmester
Atadom a sz6t Papp Csongor rend6r alezredes rimak, aki tiijdkoztatrist nyrijt. Lit6r Kdzsdg
krjzrend 6s k<jzbiztonsiigi helyzetdr6l, majd az esetlegesen felmertil6 k6rddsekre,
6szrev6telekre, illetve felvetett probldm6kra ad vilaszt.

Pann Csonsor cimzetes rend6r alezredes Balatonalm6di
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kapitiinys6gvezet6 helyettes

7.) Helyi vrillalkozris trij6koztatris k6r6se
El6ad(t. Varga M i hdly polgdrmester

Varsa Mihiily polgiirmester
Mondom, hogy nem tudok r6la.



Koszontdm a megielenteket, ds kdsztjndm a meghivrist.
Besz6mol6m a 2020. janufu l. 6s 2020. december 31. kdz<itt eltelt idoszakot rileli fel.
A teljes beszrimol6 a jegyz6krinyv melldkletdt tartalmazza.
Az elmrilt dvben a briLniigyi szolgrilat a rend6szeti szakteriilettel szoros egyiittmrikrjddsben
megfelel<i kcizbiaons6gi 6llapotot sikeri.ilt fenntartani Litdr telepiilds teriiletdn.
Az dv minden id6szakdbanj6l biztositottuk a rendezvdnyeket, leltigyelttik a kdzteriiletet 6rint6
megmozdul6sokat. Sem a rendezvdnyeken, sem azok ktirzetdben rendkiviili esemdny nem
tdrt6nt.
A telepiil6s k6rzeti megbizottja Vaszari Attila r.flzls. tragikus k<iriilmdnyek krizdtt 2021 . jflius
22-dn elhaliiozott, helyettesitdsre Maczali Gribor r.zls. lett megbizva. 2021 . december 0l {61
pedig Ndmeth Zoltrin r. fttirm tervezztik Litdr kdzsdg krirzeti megbizotti feladatait kitja el.
A rendrirsdg legfontosabb c6lkitiizese az, hogy a sajiit magunkkal szemben t6masztott minosdgi
munkav6gz6st, szakmai 6s emberi hozzititllitst a 2021. esztendcj sor6n is kdpesek legyiink
megval6sitani. A jelenlegi helyzetet figyelembe v6ve Litdr teleptilds kcizbiztonsiigi helyzete
j6nak mondhat6.
A szolg6lat ell6t6sa sor6n j6 kapcsolatot alakitottunk ki az dnkormdnyzattal. lakossiggal,
melyet szeretndk tovabbra is ezen a szinvonalon tartani. ilpolni. Szeretndm megkdsztinni
Onctknek az eddigi munkiinkhoz nytjtott anyagi segitsdgiiket, trlmogatiisukat.
K6rem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet, a beszrimol6t elfogadni sziveskedjenek.
Termdszetesen, amennyiben van kdrdds, rigy arra szivesen v6laszolok.

Borb6ly Zoltrin r. alezredes Balatonalm6di Rend6rkapitiinysris rend5rkapitAny
Tisztelt Polgiirmester tt, tisztelt K6pvisel6-testiilet, tisztelt helyi lakosok. Ktiszdnldm Ondket a
Balatonalm6di Rend6rkapitrinys6g vezetdse nevdben. Engedj6k meg, hogy megk6sz6njem az

Onkorm6nyzatnak, a kdpvisel6-testiiletnek azt a thmogatAstrt, amit munkatersaim, ds szemdly
szerint dn is kaptam az elmrilt idoszakban. Az az erktilcsi 6s anyagi tamogatAs, amit biztositanak
sziimunkra, meghatbrozza mindennapjainkat, a rend6ri szolgiiLlatelliit6st. Nagyon fontosnak
tartom a helyi rendordk elismer6sdt, az elmtlt idoszakban ttibb kolldgankat is tudtuk j utalmazni.
Ez azert fontos, mert a telepiildsen dolgoz6 koll6g6k 6rzik a lakoss69nak a j6indulatrit.
Nekiink fontos az itt 6l6k biztons6ga. K6sz<in<im a ti.irelmet, hogy meghallgattak, munkiijukhoz
kitartrist kiv6nok.

Varea Mih6[y pols6rmester

Van-e kdrd6s, hozzisz6lirs? Amennyiben nincs kdrd6s, k6rem, hogy kdzfeltartiissal szayazzon,
aki a beszdmol6val egyet6rt.
A kdpvisel6lestiilet 7 igen szavazattal eg/etirt.

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13412021. (X.28.) LKt. hatfrozata

Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzatiinak Kdpvisel6-testiilete elfogadja a besz6mol6t
Litdr teleptilds kcizrendjdre ds k<izbiztonsiigrira vonatkoz6lag.
Kdpviselri-testiil el felhatalmazza a polgiirmestert a sziiksdges intdzkeddsek
megt6tel6re.
Felel6s: Varga Mihiily polgiirmester
Hatiirid6: azonnal
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Varea Mih6ly pole6rmester
K6szrinjiik a besz6mol6t. P6r sz6t szeretn6k k6mi a rend<irkapit6ny trt6l is.



2.) Kenderesi It forgalomszabilyozrisa
Eliia&i : Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mihilv polg6rmester
A napirendi pont el6terjesadsdhez ritadom a sz6t Bencze Eva jegyz6asszonynak

Bencze Eva iegyz6
Mindenki szdmira ismert a valamikori Errimtii [t, amir6l beszdln6nk. Ez Kenderesi it neven
van bejegyezve. A Kenderesi riton mindenki tudja, hogy nagyon sok munkiilatok folytak,
jelenleg is beruh6z6s zajlik. A forgalomba helyezdsi elj6r6s befejez6d6tt a kerdkp5rttra
vonatkoz6an, eddig az elj6r6sok szerint 30 km/h-s sebessdgri t6blival kellett szabrilyozr,i ezt az

ttszakaszt. Tovdbbi egyeztet6sek tdrtdntek, ezen a szakaszon 6s felvet6diitt az a k6rd6s, hogy
lehets6ges lenne ezt a sebessdget egy magasabb 50 km,/h-s sebess6gre emelni. Sajnos azt
tapasztaltam, hogy az aut6sok egy6ltalin nem tudjrik vagy nem akarj6k betartani a 30 km/h{.
Egyeztetiink a kdzlekeddsi hat6s6ggal, a Megyei Kdzrit kezel<ivel, 6s a Balatonalmddi
Rendrirkapit6nys6got is megkerestem ez iigyben. Az6rt, hogy es6lyt adjunk az rithalad6
forgalomnak, hogyjobban be tudjrik tartani az 50 km,/h-s sebess6get, szeretn6m, ha a k6pviselo-
testtilet tamogatni. Ezen k(vtil a Magyar Villamosmrivek iizemegysdg kdrnyezet6ben viszont
tov6bbra is fenntartan6nk a 30 km/h-s sebess6get, ds egy gyalogos veszdly triblit szeretndnk
elhelyezni erre a szakaszra. Azt gondolom, hogy igy tudniink biztons6gosabban ezt a teriiletet
elletni mind az ott kiizleked6 aut6sok, kerdkpdrosok 6s a kds6bbiekben pedig az iizemi
tertiletekr6l kihajtist.

Varga Mih6ly polgirmester
Van-e k6rdds, hozzttsz6lits? Amennyiben nincs, kdrem, hogy k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a
hat6rozati javaslattal egyetdrt.
A kdpvise16lestiilet 7 igen szovdzattol eg/etdrl.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13512021. (X.28.) LKt. hatirozata

Litdr Ktizsdg Onkormrinyzatrinak Kdpvisel6testiilete arr6l hatiirozott, hogy
visszavonja a 7 412019.(V .28.) LKt hat6rozatban foglalt, aLitdr 017 helyrajzi
sz6mt Kenderesi ritra vonatkoz6an elrendelt Kresz triblik kihelyezds6t ds

helyette az tt forgalomcsillapit6sa 6rdek6ben 2021. december 1-jei hat6llyal
visszavon6sig tdrtdn6 id6tartammal az alibbiak szerinti forgalomkorl5tozds
bevezetds616l ddnt:

a) 50 km/h sebess6gkorldtoz6s a Kenderesi fton,
b) az MVM iizemegys6gek k<imyezetdben 30 km./h sebessdgkorl6toz6s
ds,,Gyalogosok" vesz6lyt jelzo tibla kihelyez6se,
c) a Kresz t6bl6kkal tdrt6n6 forgalomcsillapitiis mellett rendrirsdgi
egyiittmrik6dds kezdemdnyezdse rendszeres sebess6gmdr6s cdlj6b6l a
gyorshajt6k kiszr.ir6sdre.

A Kdpvisel<i-testiilet felhatalm azza a Polgdrmestert, hogy a sziiks6ges
forgalomtechnikai eszk<izdk beszerz6se, telepit6se tiirgyiiban elj6rjon ds

Balatonalm6di Rend<irkapit6nys6giival a kapcsolatot felvegye.
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Hatririd6: folyamatos
Felel6s : Varga Mihily polgrirmester



3.) a.) Trij6koztatris a Helyi Ert6kt6r Bizottsrig munkrij:irtil,
b.) A telepiil6s 940. 6ves megeml6kez6s el6k6szit6se 2022

El6ad6: Fekete Tamds Helyi Ertdktdr bizottslig elnoke

Fekete Tamils Telepiildsi Ert6kt6r Bizottsrig elndke
Polgrirmester tr, tisztelt K6pvisel6+estiilet, tisztelt meghivottak, litdri lakosok, szeretettel
kSszdntdm Ondket, ds kdszdndm, hogy kdzmeghailgatiis keret6ben besz6lhetek a Tetepiildsi
ErtdktAr Bizottsrignak a munkrijrir6t.
2013 november6ben ddntdtt a K6pvisel6-testiilet a Telepiildsi Ertdkter Bizottseg felillitis616l.
Litdr kdzsdg Kdpvisel<i-testtlete 2013 november6ben ddntdtt a Litdri Telepiildsi ErtdktAr
Bizotts6g fel6llitds6r6t. A bizottsiig feladat ds hatask<irdt a magyar nemzeti 6rt6kekrol ds a
hungarikumokr6l sz6l,6 2012. dvi XXX. trv., valamint a magyar nemzeti 6rt6kek 6s

hungarikumok gondoz6s6r6l szolo | 1 4 12013. Kormdnyrendelet tartalmazza.

K<iz6rthet6en ez annyit jelent, hogy az orszigos jelent<is6gri hungarikumok gyiijt6sdnek
mint6jiiLra a helyi jelentosdgii 6rtdkek is keriiljenek <isszegyrijtdsre teleptildsenk6nt. Ezen helyi
drtdkek kateg6ri6k szerint gyfjtend6k, melyek agrrir- 6s 6lelmiszergazdas6g, ipari 6s mriszaki
megoldisok, termdszeti k6myezet, egdszsdg ds 6letm6d, kulturelis <ir<iks69, turizmus, dpitett
k<imyezet, valamint sport. Ezek a kateg6ri6k lehet6s6get biztositanak minden helyi civil
szervezetnek 6s mag6nszem6lynek, hogy javaslatot tegyenek a kdzsdg ds a kdz<iss6g szhmira
fontos drtdkr6l a TEB fel6. Ezt egy hivatalos javaslatt6teli nyomtatvany kitdltdsdvel tehetik
meg, mely el6rhet6 az <inkorm6nyzati hivatalban vagy elektronikus form6ban is letdltheto.
A bedrkezett javaslatokat a TEB f'eladata elbfralni, etfogadni vagy elutasitani. Sziimos
telepiildsen pezsg<i kulturilis miihelymunk6l ds piirbesz6det eredmdnyezett az drtdktiirak
fel6llit6sa, igy Litdren toviibbra is v6rjuk a helyiek 6rt6kjavaslatait, keressenek benntinket
bizalommal!
N6hrlmy gondolattal megemldkeznek a TEB eddigi munlajarol. az ellogadott javaslatok16l:
A TEB 2013-as feldllitris6t6l Ertl Priln6 Marika n6ni vrillalta a Biz. elnriki feladatait, melyet
egdszen 2014 dv vdgdn bek<ivetkezett hal6kiig a t6le ismert energikus lendiilettel vegzett. Az
els6 dvben sziimos helyi 6rtdkt6rba mdlt6 javaslatot soroltak fel, amelyek kijziil a Litdri
N6ptdnc, a Jeles Napok Litdren rendezvdnysorozata, valamint a helyi gasztron6miai
kiildnlegess6g, a K6posztis Hajt6ka drtdktdri j avaslata keriilt kidolgozrisra, majd elfogad6sra.
2015-ben a kdpvisel<i+esttilet felkdrds6re fogadtam el 6s folytattam az 6ri6s elod, Marika ndni
megkezdeft munk6j6t. Aki esetleg nem ismeme, Fekete Tam6s vagyok. okleveles trirt6ndsz.
helytdrtdneti kutat6, harmadik generici6s litdri lakos.
Mdg a 2015-ds dvben ellogaddsra keriiltek tov6bbi drtdktdri javaslatok. ezek az |pitett
kcimyezet kateg6riiiban a Lit6ri Reform6tus Templom, kiiktn 6rt6kk6nt a kriz6pkori templom
Magyarorsz6gon egyediilil16 oszlopszobros kapuzata, melyb6l kdzs6giink cimere is szirmazik.
Elfogad6sra kertilt szint6n ezen kateg6ririban a litdri kuria dpiilete, amely 1948-as iillamositiisa
6ta a helyi 6ltal6nos iskol6nak ad otthont.
Kulturrilis <ir<iksdg kateg6ri6ban keriilt elfogad6sra B6di Mriria Magdolna vdrtanris:iga 6s

kultusza, amely szintdn igen meghat6roz6 szerepet ttilt be Lit6r valliisi-kultur6lis dletdben.

Az elmult 6vekben is tcibb javaslat kidolgoz6sa van m6r folyamatban, mint pdldriul a H6si
Emldkpark, rim k<tziiltik is kiemeln6m az elmrilt id6szakban lakoss6gi vit6t is kiv6lt6 Magtar
k6rd6sdt. A Magtrir helyi drtdktrirba val6 6rt6kt6ri javaslata m6r Marika ndni eln6ks6ge alatt is
felmeriilt, mint a falu szimdra dvekig kultur6lis funkci6t betiilt6 cinkormrinyzati tulajdont
6piilete. Sok6ig szolg6lt otthon6ul a Helytdrt6neti Gyrijtemdnynek, ki6llit6t6r is volt, s a

Mogyor6si Napok vagy a falukardcsony helyszinekdnt is szolgiilt. Sajnos az EKF piiytuata
kdrtil kialakult vissz6s helyzet nem tette lehet<ivd ennek a tdrtdnelmi 6piiletiinknek a
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rekonstrukci6j6t sem Tenchez, sem tejhAz form6ban. Remdnyeink szerint ez az dpiilet m6lt6
p6rtfog6sra talil majd az elkdvetkez<i faluvezetds 6ltal. A Magtdr egyike Litdr legr6gebbi
kriz6piileteinek, a krizdpkori alapokra dpiilt XVIII. sz6zadi reform6tus templom, az 1820-as

6vekben 6piilt reform6tus par6kia 6s az 1800-as 6vek elej6n dpiilt kast6ly, helyesebben nemesi
kriria utrin a negyedik legrdgebbi 6ptilete Litdrnek, amely az 1860-as vagy 1870-es dvekben
dpiilt. Ennek a m6ra szinte romos, lepusztult dptiletnek m6lt6bb funkci6t kellene betriltenie,
mint egy egyszerii k<izsdgi rakt6r, ahol az elmrilt kb. 8 dvben felhalmozott lomokat ds a kdzsdgi
munkag6peket t6roljdk. Polgiirmester irrt6l drkezett ezirilnyri igdret az EKF prily6zat
terepbejrir6sa 6s a konkrdt ptrlyizati munka kapcs6n.

Az elmrilt k6t 6v pand6mi6s helyzete nem tette lehetovd a TEB sziimira az aktiv kulturrilis
tev6kenysdget, emiatt a kor6bbiakhoz viszony(tott tevdkenys6giink igen korlitozott m6don
folyt. A2022-es 6wel Lit6r ism6t kerek tdrtdnelmi 6vfordul6kat tinnepelhet: 1082-es els6 iriisos
emlitds6nek 940. 6vfordul6jrit, valamint 1732-ben tdrtdnt fjjAtelepitds6nek 290. 6vfrodul6jrit.
A kdvetkez6 6vet egy folyamatos rendezvdnysorozat megval6sitdsival szeretndnk kiemeltt6
tenni, ezek az Ertektdri Estdk elSad6s 6s beszdlget6s sorozata, Tcirtdnelmi falusdtdk i6falu,
Ujtelep;, Nemzet<ir toborz6s ds Nemzetrjr Emldktrira (mrlrc. 15.), Trirrik. kir6ndut6sok (R6mai
villa, Mrlriavdlgyi fonris, Papvrisriri szril<ihegy), 940. 6vfordul6 kapcs6n a kdzdpkori falu es a

tdr6k korban elpusztult Papv6s6ra falu lenne a rendezv6nyek egyik kdzdppontj6ban. valamint
a misik kdzponti t6ma a mai ktizs6giink val6di elodj6iil szolgril6 1732-es ijjAtelepitds ds a litdri
reformiitus egyhLz 6s iskola lenne, melyhez a dirikok szimfua ismdt magas szinvonahi
programokkal kdsziiliink. Amennyiben lehet6sdgiink lesz 16, akkor Lit6r lak6inak is szeretn6nk
kik6mi a v6lemdny6t, <itleteiket, hogy mindenki szttmira 6rt6kes ds tartalmas programok
val6sulhassanak meg ezen kerek 6vfordul6k megiinnepl6sdre. Ehhez k6rjiik szives
t6mogat6sukat 6s egyiittmrik<iddsiiket!

Varea Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds. hozzitszolits]

Kdrdds, houtisztilds nem hangzott el, a beszdmoldt a kdpviselflestiilet tudomdsul vette.

4.) Telepiil6sk6p v6delm616l sz616 rendelet m6dositr{sa
E I li ad6. Var ga Mi hti ly po I gdr m e s t er

Varea Mihiily polsArmester

A napirendi pont el6terjeszt6s6hez iitadom a sz6t Ndmeth Ferenc fridpitdsz rimak

Ndmeth Ferenc 6pit6sz
Tisztelt Lit6riek! A Pdnziigyi bizotts6gi iildsen nagyon sok kdrd6s hangzott el a teleptil6skdp
v6delmdr6l sz6l6 rendelettel kapcsolatban. A tiirvdny alkot6k c6lja, hogy mindl inkribb helybe
legyen utalva a telepiil6s k6p6t meghatrirozo |pitdszeti egyiittesnek a meghat6roz6sa.
A teleptil6sk6p v6delm6rol sz6l6 rendeletben az alibbi m6dositrisok keriiltek be:
A k6pviselS{estiilet a telepiil6skdp vddelm6rcil sz616 tdrvdnyben Ibglalt cinkorm6nyzati
k6pvisel6-testiileti hat6srigi hatriskrirdket a jegyzore ruhdzza ii.
A tetofed6s anyag kdzd bekeriilt a barna dgette agyagcserdp, azaz a tetofedds anyaga csak
hagyom6nyos natur, vdrds, illetve piros, bama 6getett agyagcserdp, valamint ahhoz illeszkedo
szimi 6s strukturrijt egydb pikkelyszeni fed6s (tegola is) valamint termiszetes pala, n6d lehet,
kdzfunkci6t ell6t6 dptiletek esetdn kivdtelesen az el6patinesitott korcolt f6mlemez is
alkalmazhat6.
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Tovribb6 teleptil6skdpi bejelentdsi elj6rist kelt lefolytatni Litdr teljes kdzigazgatisi teriileten -

k<iztertiletr6l vagy kdzforgalom cdlj6ra ritadotl magiinteriiletrtil vagy kdzforgalom 6ltaI hasznelt
teriiletr6l Lithat6 - reklim, reklimhordoz6, c69ismerteto felirat elhelyez6se esetdn.
A telepiildsk6pi bejelentdsi elj6r6sban az <inkorminyzati fodpft6sz mrikodik k<izre.
A rendeletben meghatirozott telepiil6sk6pi k<ivetelm6nyek teljesitdse drdekdben - a hatiilyos
eljrir6si t6rvdny alapj|n - ktitelezdsi eljrirrist kell lefolytatni ds szi.iksdg eset6n ktitelez6st kell
kibocs6tani, valamint a tdnyall6s tiszttotsa sor6n be kell szerezni az dnkorm6nyzati fodpitdsz
szakmai 6ll6sfoglal6s6t.

Varga Mih6ly polg6rmester
A napirendi pontot a pdnziigyi gazdasitgi ds telepiildsfej leszt6si bizotts6g tergyalta. felkdrem a
bizottsrig elnrik6t, ismertesse javaslatukat.

Lukets GAbor Akos Pdnziigyi bizottsiis elnrike
A p6nziigyi bizottstig tiLrgyalla a telepiildskdp vddelmdr6l sz6l6 rendelet m6dositrlsa t6rgyt
napirendi pontot. A rendelet tervezetet elfogad6sra java
solja a kdpviselS-testtilet fele azzal a m6dosilissal, hogy a kdpvisel6-testt.ilet a telepiildskdp
vddelmdr6l sz6l6 tcirvdnyben foglalt cinkormiinyzati kdpviseki-testiileti hat6segi hateskdrdket a
jegyzlre rtrhtuza i$.

Varga Mihiily polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzitsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a teleptildskdp vddelm6rril sz6l6
rendelet m6dositiisiival egyetdrt a pdnztigyi bizottsrlg javaslata alapjrin.

A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazattol eg/etdrt

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1712021. (X. 29.) iinkorm6nyzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616l sz6l6 2312017. (XII.29.) tinkormdnyzati rendelet
m6dosit{srir15l

5.) Lit6r 92 hrsz-ri ingatlanon lak66piilet it6pit6se, b6vit6se rivoda 6piilett6 trirgyri 6pit6si
enged6lyez6si tervdokumentdciri elk6szit6s6hez forrds biztositisa
E I (i ad(t : Var ga Mi hdly po I gdrm e s t e r

Varea Mih6lv polg6rmester

Atadom a sz6t Bencze Evajegyzo asszonynak a napirendi pont el6terjesztdsdhez.

Bencze Eva iegyzo
A Csivitel6 Ovoda 6s Bdlcs6de melletti teriilet kisajriLtit6si eljdriiLssal az dnkormiinyzat
tulajdondba kertilt. A tertiletre m6r benyrijtottunk egy Magyar F alu pitlyinali programot,
b6vitdsi c6lb61 az ovodira. Elkdsziiltek az fpitdsi tervek, Epitdsiigyi Hat6stigi elj6riison van,
ahhoz, hogy ezt tudjuk folytatni a k6pvisel6-testtiletnek forr6sokat kell biztositani, hogy a

szak6gi tervek is elk6sziiljenek, ds igy hosszri t6,vra dp(tdsi enged6llyel tudjunk majd
rendelkezni erre a b6vit6sre 6s ha fjra lehet<is6g lesz forriisra akkor ezzel m6r tudunk toviibb
indulni. Ennek az dsszege brutt6 1,2 milli6 forint dsszeggel terheln6 a kdltsdgvet6siinket,
amennyiben a k6pvisel6-testiilet t6mogatja.
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Varga Mih6ly palJdr!!esLel
A napirendi pontot a pdnzi.igyi gazdasiryi ds telepiildsfejleszt6si bizotts6g trirgyalta, felk6rem a
bizottsrig elndkdt, ismertesse javaslatukat.

Luk6ts Gebor Akos Pdnziisyi bizottsrig elndke
A p6nztigyi bizottseg tergyalta a Litdr 92 hrsz-ri ingatlanon lak6dpiilet 6tdpitdse, bovitdse 6voda
6piilettd t6rgyu 6pit6si engeddlyez6si tervdokument6ci6 elk6szit6s6hez foniis biaosit6sa t6rgyt
napirendi pontot, ds elfogad6sra javasolja a kdpvisel6-testiilet fele az 6vodab<ivitds dpitdsi
engeddlyez6si tervdokumenrici6jinak teljesk6rii elk6szit6sdre a brutt6 1,2 milli6 forintot.

Varea Mihiily polsarmester

Van-e kdrdds, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltartdssal szavazzon, egyet6rt a
javaslat6val.
A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazattal egtetdrt.

pdnziigyi bizottsiig

Lit6r Kiizs69 Onkorm 6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13612021. (X.28.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzatrinak kdpviselti-testiilete megt6rgy alta Liter 92
hrsz-f ingatlanon lak6dpiilet rit6pit6se, b6vitdse 6voda 6ptilett6 tdrgyu dpitdsi
engeddlyezdsi tervdokument6ci6 elkdszitds6hez forriis biztosit6sa trirgyt
napirendi pontot, melyben arr6l hatarczott, hogy az 6vodab6vitds 6pit6si
engeddlyezdsi tervdokument6ci6jrinak teljeskdni elkdszit6sdre brutt6 1,2

milli6 forintot biztosit a tartaldk terhdre.

Kdpvisel6-testtil et felhatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges int6zked6sek
megtdteldre.

Hat6ridti: azonnal
Felel<is: Varga Mihrily polg6rmester

6.) Haszn{lt munkag6p beszerz€se
El5ad6: Varga Mihdly polgrirmester

Varga Mih6ly polg6rmester
Tij6koztatom a megjelenteket, hogy egy 6vve[ ezel6tt <inkormiinyzatunk p6ly6zott, 6s a
Beliigyminiszt6rium 15 milli6 forinttal tiimogatta egy fj munkag6p beszerzdsdt. A K6pviselo-
testiilet tovilbbi 8 milli6 forintot szavazol1. meg a g6p megv6s6rl6s6hoz.

Luk6ts Gebor Akos kdpviselo
Amilrt ez a napirendi pont a pdnztgyi bizottsrigi iildsen ei6jritt, az az6rt voh mert az elozo
testiileti iildsen beszdltiink an6l, hogy az idei dvben megv6s6rolniink ezt a traktort. Tavaly
decemberben megkaptuk re a tamogat6st l5 milli6 forint cisszegig, a k6pvisel6-testiilet plusz 8

milli6 forintot m ighozziiett atrhoz, hogy ez a gdp megv6srirl6sra kertiljtin, 6s hol tartunk ebben
az iigyben, ugyan is az elmrilt testiileti iil6sen arr6l beszdltiink, hogy ezen a testiileti iildsen 6s

p6nziigyi bizottsigi iildsen lesz ez a napirendi pont.
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Varsa Mih6ly pol g6rmester

Nem egyszerii a kcizbeszerz6s f6k6nt hasznrilt munkag6pre. Ez folyamatban van, tettiink arr6l
is, hogy nehogy elveszitsiik a p6nzt, ebbril egy profi g6pet tudunk majd venni.
Meghosszabbitottuk az elj6r6st, ezt novemberben szeretndm lez6mi, hogy ne hirz6djon el az
tigy, legyen meg a g6p hiszen nekiink is nagyon sokszor kellene.

Lukats Gebor Akos k6pvisel<i
Haj6l6rtem akkor nem sziiks6ges december 31-ig elk<ilteni ezt az 6sszeget, tehAt nem vagyunk
bajban, akkor vagyunk bajban, ha el kell kdlteni?

Varga Mih6lv polgdrmester

Igen, nagyon sokat kell rajta dolgozni, mert nem egyszeri a ktizbeszerz6se, f6kdnt haszn6lt
g6pndl. Nem fogjuk elvesziteni a 15 milli6 forintot, j<iv<i 6vre is 6t lehet vinni.

Luk6ts G6bor Akos kdpvisel6
Nekiink csak egy kdrd6stink lett volna, hogy nincsen veszdlyben a p6ly6zat, tehat azt mondja a
polgiirmester rir, hogy van enril egy ddntds, hogy rit tudjuk vinni a jtivri 6vre, nem kell az idei
dvben megv6s6rolni.

Varea Mih6ly polqirmester
Igen, igy van.

Tovdbb hozzdszdlds nem hangzott el. A kipvisel6+esti)let a tdjikoztatdt tudomdsul vette

7.) Helyi v:illalkozis thj6koztatis k6r6se
El5ad6 : Varga Mihdly polgiirnester

Varca Mihiilv polgArmester

Atadom a sz6t a vdllalkozrLs k6pvisekij6nek.

S6mpir Zsolt helyi viillalkoz6s kdpvisel<iie
Kdszcindm szdpen, 6n S6mprir Zsolt vagyok helyi lakos, a Poro Trade Kft-nek a kdpviselet6ben
vagyok most itt. A P6nziigyi bizotts6gi tildsen szerettem volna egy k6rddst feltenni, a kdrd6s
pedig a k<ivetkezo, illetve iitfog6 ismeretet is adn6k hozz6. Ennek a cdgnek a TLC Kft mellett
van a szdkhelye, a TLC 6s az iitalam kdpviselt cdg k<izdtt egy dnkorm6nyzati tulajdonban lev<i

1426 l'rsz-tt [t. Ezt szeretn6nk megvilsiirolni. 6s ezt a megviisiirliist olyan okb6l szeretn6nk
megtenni, hogy a TLC 6pit6se soriin m6sfdl, k6t ds fdl mdterrel n6tt a talaj, terepszint, 6s err6l
a megndvekedett feliiletr6l olyan mennyis6gii csapaddkviz ztidul 16 erre a szomsz6dos
ingatlanra, hogy ezen az tton tudj6k csak megval6sitani a vddekez6st, a csapad6kviz elvezetdst,
illetve a hangvddelmet is. K6rddsem az lenne, hogy a 2020. decemberben beadott vdteli
aj6nlatot a polg6rmester [r mikor vhlaszolja meg, illetve ezt a veteli ajrinlatot szeretndnk
megemelni ds tov6bbra is fenntartj6k a viisiirldsi igdnyt.

Varea Mihalv Dolsermester
Tudunk r6la, mivel nekem is mondtiik, hogy meg szeretndk viis6rolni a TLC Kft is. Ezt majd
megt6rgyaljuk, tehdt fogunk r61a beszdlni. Meg fogom keresni <iket, 6s akkor k6pviselo-testiilet
eld fogom vinni, hogy hol tart az iigy ds mennyi risszeg6rt tudn6nk drtdkesiteni. Mint ftr6l van
sz6, nem egyszerii, mert mintisiteni kell, tehet ezt meg kell majd eltitte tenni, termdszetesen
akkor hogyha a megdllapodds megt6rt6nik.

10



Varga Mihiily polgiirmester
Testiilet el6tt nem volt, teh6t az a helyzet,hogy aTLC Kft is igdnyli, majd 6ket is megkeressuk,
majd elddntjiik kinek tudjuk eladni, de a min6sit6s meg fog tcirt6nni.

Luk6ts G6bor Akos kdpvise16
Milven mintisitds?

Varsa Mih6lv Dols6rmester
Utat, teret nem lehet eladni az orsz6gban, csak min6sitdssel. Ki kell venni a kataszterb6l, ds

utAna lehet megtenni.

Dr Gr,urika Istv6n Giibor kdpviselo
Ez miir l0 h6napja h[z6dik, mi6rt nem kertilt be a testtilet el6?

Varea Mih6ly oolsArmester
Mi6rt nem siirgetik? Nem volt olyan dllapotban, akkor midrl vigyem be? Nincs drtelme addig
M6g nem k6s6 semmi sem mert esetleg tdbb lett az 6ra.

S6mp6r Zsolt helyi v6llalkoziis kdpvisel6ie
Igazdl},6l csak annyir6l lenne sz6, hogy ez a c€g 1,2 milliard forint iirbevdtehi c6g. Aki litdri
lakost alkalmaz, 6s folyamatosan b6viil, 6s nem 6rzi a liimogatiist, hogy tamogatvalenne, azzal,
hogy ti idej6u, 6s ide fizeti az iparizdsi adot. Az ipanizdsi ad6, ha j6l tudom kell a pdnziigyi
bizotts6gnak, az dnkorm6nyzatnak, hogy tudjon g6pet v6siirolni, hogy ki tudjak p6to1ni, az

6vodrinak, iskolinak 6s egy6b helyekre.

Varsa Mih6lv polgirmcster
Ez nem igy van, mert 6n voltam ott, amikor mondtilk, hogy mi a helyzet, iilland6an
panaszkodtak szint6n a TLC Kft-re, hogy nagyon magasra dpitik a terepszintet 6s ez6ltal
veszdlyhelyzetbe keriiltek. Nem mondhatja, hogy nem tdmogattuk, mert soron kivtil kiadtuk az

dpit6si engeddlyt, hogy tudjanak dpitkezni.

Zavar keletkezett o kipviseld-testiileti iildsen

Varea Mih6lv pols6rmester
Akkor a traktor iigy is 6s az 6nkotmirryzathoz 6rkezett fttal kapcsolatos kdrdds, rendben van?

Luk6ts Gabor Akos k6pviseki
Ha biaosit minket, hogy a forriist nem bukjuk el akkor rendben.

Varea Mihdlv polsermester
Hrit elmondtam, ha figyelt6l, hogy meg lett hosszabbiwa.

Dr Gvurika Istvrin Gribor kdpvise16
P6nziigyi bizotts6gi iil6sen azt mondta a polgarmester rit, hogy nem lett meghosszabbitva, csak
le lett adva a k6rv6ny a meghosszabbit6sra.

II

Lukrits G6bor Akos kdpvisel6
Nekem csak a polgirmester rir fele lenne egy kdrd6sem. Nekem ez uj. Ez a ddtum 2020.
decemberi? Ez a kdpvisel6-testiilet el6tt nem volt, mi nem tudunk r6la, hogy ilyen kdr6s.



Hangzavor

Varga Mihiilv polgdrmester

Ne vitatkozzatok mert meg lett irva a Beltigyminisztdrium fele a hosszabbitesi kdrelem. J6l
mondom Jegyz6 Asszony? Rem6lem megkapjuk a hosszabbit6st.

Luk6ts Gribor Akos k6pviselo
Most dn 6rtek valamit f6lre. A pillanatnyi 6ll6s jogilag, hogy december 31-ig el kell krilteni ezt
az d,sszeget a g6p v6s6rl6sra. Van -e olyan fajta dokumentum, 6s erre azt mondta az el5bb, hogy
igen, ami alapjin tov6bb vihetjiik a j<ivri 6vre. Amikor ezt az elSbb kimondta, 6n megnyugodtam
ebb<il a szempontb6l. A falu 6rdeke, hogy a 15 milli6 forint itt marad. Ezdrt kdrdezem, mert egy
6ve hrirz6dik ez az iigy.

Dr Istvrin G6bor kd visel6
Pdnztigyi bizottsigi tildsen nem igy hangzott el.

Varga Mih6ly polg6rmester
De dn ezt mondtam.

Bencze Eva iesvzo
Egyetlen egy dolgot szeretndk a munkagdppel kapcsolatosan elmondani. Van egy p6lydzatunl,
a pi y|zatnak az elsziimoliisi hat6rideje 2021. december 3l . Az elmrilt testiileti iildst k<ivetri
ddntdst vrirtuk, hogy hogyan alakul tovribb, 6s polgdrmester rimak a felhatalmaz6sa megvan,
hogy a tov6bbiakban tegye meg azokat a l6pdseket, hogy a forrris megval6suljon, esetleges
kdzbeszerz6si elj6r6st is meg fogjuk inditani. Ezdrt a Beliigyminiszt6riumhoz kdrelemmel
fordultunk, amely az elmult kdt hdtben ment el, egyel6re mdg v6laszt a Beliigyminisztdriumt6l
nem kaptunk ene a k6rv6nyre, hogy lehetos6g lesz-e ezt a forr6st a kiivetkez6 id6szakra elvinni.
Ez lett volna az egyik.
Eln6zdst k6rek mindenkit6l, de a testiileti til6s elej6n azt gondolom. hogy szemdlyemre egy
nagyon kellemetlen sz6csata alakult ki. Szeretndm tis46,zni, hogy szavahihetri ember vagyok.
Es dn megk6rem a kolleg6kat, nem igaz6b6l j ellemzo az, - s6t legink6bb nem jellemz6 - hogy
a k6pvisel6-testiileti til6sen a kolleg6kt6l segits6get k6rek, amiben szem6lyemmel kapcsolatos
t:rszlivand6 k6rdds lenne. Megkdrtem a kolleg6kat, hogy legyenek szivesek elmenni a

Hivatalba, 6s a fi6komban lev6, vagyis az iigyiratban lev6 aktet elhozni. Az elso k6rd6s az til6s
elejen az iskola fa kdrddse volt. En azt mondtam, vilasz k6ppen, hogy az elj6rris elutasitds
szerint lez6rult. Kellemetlen volt mert a polgilrmester tr azt mondta nem tijdkoztattam. Igen,
trij6koztattam, ds al6irrisrival az iigyiratot dokumentiilta 2021. szeptember 9-dn. Ezt szerettem
volna letisztazni.

Varea Mih6lv pols6rmester

Igen, de ez meg lett fellebbezve, mdg nincs ddnt6s. Nem akarok ezzel foglalkoznr.
foglalkozzatok azzal, amivel kell.

Bencze 6va iegyz6
Err6l meg sajnos 6n nem tudok a Hivatal rdsz6r6l, hogy ez a hivatalos rendSrsdgi iigyirat ezt
kdvetrien megfellebbez6sre keriilt. Sajnos 6n ebbe nem tudok tiijdkoztatiist adni mert niilam
iktatott iratkdnt m6g nem szerepel.

Varea Mih6ly poleiirmester
K6rem sz6pen nincs d6ntds. Ugy6szs6gen van az t.igy

12



Dr Gyurika Istviin Giibor kdpviselo
Ez egy testtilet. Ne a Polgiirmester tir mondja meg, hogy mivel foglalkozzunk. Kimondta, hogy
nem lett lez6rva, 6s most itt van papiron, hogy aliiirta szeptemberben, hogy le van ziirva az iigy.

Varsa Mihrilv pol srirmester
Kapit6ny ur, sziveskedjen meger6siteni, hogy mi tdrt6nt, hogy iigydszsdgre lett adva, a
fellebbez6s megtdrt6nt.

Borbely Zoltrin r. alezredes Balatonalm6di RendrirkapitrinvsAe rendorkapit6nv
Igen, polgrlrmester rir fellebbezett az tigyben.

Varea MihAly polgirmester
Mi6rt baj ez?

Lukats G6bor Akos k6pvisel6
Nem az a baj, hogy toviibb vitte az iigyet, hanem az, hogy azl mondta nem tud r6la, ds ott van
az aliirdsa.

Varsa Mihiily poleiirmester

Tessdk tudomiisul venni, hogy m6sodfokon nincs mdg d<int6s. Itt egy jogisz kollega, aki meg
van bizva, de nem tudom akar-e hozzA sz6lni, de nincs 6rtelme. Az tgy mdg nincs lezhrva.
Addig van lezAwa, amit elmondlam.

Tovribbi hozzrisztilds a nopirendi ponlrd vonatkozdon nem volt.

Szente J6zsefnd litdri lakos
Elndzdst, nem j6l drzem magam, magas a vdmyom6som, de ett6i m6g tudok hangosan beszdlni.
Azdrt jdttem amikor elment a Varga J6nos nyugdijba, az6ta van nekiink az iirkunk, 6n azt
vdrom, hogy valamelyik aut6 belefusson az fuokba. De akkor a mi bristyrinknak is annyi, 6s azt
az 0rkorminyzattal foguk megcsin6ltatni. En mfu 73 6ves vagyok ds nem fogok az irokba
bukd6csolni.

Varsa Mih6lv polsdrmester
Eln6zdst k6rek, de a protokollt be kell tartani. Az iil6st tovribb fogom folytani. K6s6bb legyen
szives elmondani, 6s akkor j egyz6kcinyvbe vessz[ik.

Szente J6zsefnd litdri lakos
Nem mondok el semmi, nem fogok ia iild6g6lni, mert magas a v6myomiisom. En ezdrt jcittem
el.

Bencze Eva iecvz6
Elndz6st k6rek sz6pen, azt szeretndm mondani, hogy ha ilyen probl6mija van! nagy szeretettel
vrirjuk a hivatalba. Ezzel nem kell krizmeghallgat6sig eljutni, tessdk bejrinni a hivatalba.
tigyfdlfogadrisi idoben, vagy engem keresni. En nem igdrem, hogy a holnapi nap ki fogok
menni, de a jdvo hdten meg fbgom ndzni.
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8.) Polg6rmesteri besz{moki
El6ad6: Varga Mihdly polgirmester

Varsa Mih6ly oolqirmester
Ndh6ny gondolatban szeretndm <isszefoglalni az elmrilt id5szakban tort6nteket. Elsti kdrben a

2021. 6vi k<ilts6gvet6si szrimadatokr6l adndk rrivid informiici6t.
2021. februrir h6napban fogadta el a k6pvisel<i-testtilet a 612021.(11.25.) rendelet6vel a 2021.

6vi kdltsdgvet6sdt. A kdpvisel6-testtilet az <inkorm6nyzat 2021. 6vi kiaddsi ds bevdteli
fti<isszegdt 757.469.344 forintban 6llapitotta meg. Mrikcid6si kiad6sok eliirinyzata dsszesen:

363.930.744 forint. Az dnkormrinyzat felhalmozisi kiad6sai dsszesen: 280.502.077 forint.
A K6pvisel6-testtilet az rinkormrinyzat tartaldkiit 29.391.842 forintban hagyta j6vri.

A katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6 kapcso[6d6 egyes trirvdnyek m6dosftris616l s2616 tdrvdny
alaplin 2020. november 1. napj6t6l polgdrmesteri dtintdsek sziilettek, egdszen 2021. julius
h6nappal bezfullag. A d<int6sekr6l k6sztilt hat6rozatok a honlapon nyilv6nosan
megtekinthet<ik. A v6szhelyzet ideje alaft az Onkorm6nyzat folyamatosan biztositotta kt tele26

feladatainek ell6t6st, a kormrinyrendeletnek megfelel6en.
AHivatal202l. jrinius k6,zepdt6l folyamatosan visszaiillt a kor6bbi tigyfdlfogaddsi rendre. Ujra
visszanyitottak Lit6r kdzs6g teriilet6n talilhat6 j6tsz6terek 6s szabadtdri sportldtesitm6nyek,
sportprilyak, tovribbd a Kdzparkhaszn6lat enged6lyezettd vitlt, eziital a tArsasagi, k6zcissdgi

kapcsolatos rijradp(t6se megtdrtdnhet.

Tisztelt Megielent Lakosseg! Valamennyi jelenl6v6 szitmdra ismert, hogy telepiil6siinktin
jelenleg is trtbb beruhriz6s van folyamatban. Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata ttibb nagy volumenri
beruhiiziist, fejleszt6st kezdett meg, vagy val6sitott meg az elozo dvekben piiyizali forr6sb6l,
amelyek rithriz6dtak a 2020-2021 . 6vekre is, illetve el6re mutatnak az elotttink 6116 6vekre.

Litdr Kdzsdg Onkormrinyzatii nak ,l foglalkoztatds ds az |letminSsdg javitdsa csalddbardt,
munkaba dlldst segit6 intdzmdnyek. kozszolgdltatdsok.fej lesztdsivel" cimf t6mogatotl ptrly itzata

keretdben megval6sul6 rij bdlcs6de 6pitdse t6rgyri projekt fizikai befejezdse 2019. 6vben

megtdrtdnt ugyan, de a projekt sikeres pdnziigyi elsz6molisiira, z616 helyszini ellen6rzdsdre

iddn augusztusban keriilt sor. A trimogat6s tisszege kdzel 224 mlllio Ft.

A 2019.6vben benyrijtott ,,Helyi identitdst ds ki)zassdgi eg)iittmiiki)ddst segir6 Jbjlesztdsek
tdmogatdsa" cimri LEADER helyi felhivilsra 2020. dvben t6mogat6 ddnt6s sziiletett, iddn pedig

a fejlesa6s keretdben a Kdzparkban bribos kemence 6ptilt kiegdszit6kkel (sparhelttel 6s

t6lal6asztallal), a lakossiig leheto legszdlesebb kcirdnek tdjdkoztatrisa 6s informiici6val val6
elliitiisa 6rdek6ben pedig a teleptil6s 6 darab frekvent6lt pontj6n esztdtikus ds tart<is fa kciztdri
inform6ci6s tiibla keriilt kihelyez6sre. Mindemellett a temogatott projekt keretdben tiimogat6sra
keriilt a 2019. 6vi XIX. Mogyor6si Napok rendezv6ny is.

2020. 6vben folytat6dott a kor6bban megkezdett, Kir6[yszentistviin Kcizsdg Onkormdnyzallnak
Litdr K6zs6g 6nkorm6nyzat6val konzorciumban ,,Kerdkpdr t ldtesitdse Litir-
Kirdlyszentistvdn telepiildsek kazott" cimmel ker6kpirosbar6t fejlesztds megval6sitiisa. A
ker6kprirut 6pitds kivitelezdse mind a kirilyszentistvdni, mind a litdri szakaszon befejez6d<itt,

az iinnep6lyes iitad5sra id6n okt6ber 15-6n keriilt sor.

Szintdn hosszu, ttibb 6ves folyamat eredmdnyek6ppen iddn fejezodtitt be a2016. dvben elnyert
timogat6sb6l megval6sul6 szennyviztisztit6 telep fejlesztdse 402 milli6 forint trlmogatiissal.

A Csivitel6 6voda 6s Bcilcs6de neveldsi int6zm6ny szomszddsigiiban miikrjd<i, Elod u. 5. sziim

alatti vegyes funkci6jri 6piiletben l6v<i f6zokonyha b6vitdse, bels<i riLtalakitiisa trirgyI t6mogatott
projekt megval6sit6sa id6n fejez6dcitt be. Az 6pit6ipari kivitelezdsi tev6kenysdggel btiviilt a
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konyha kapacit6sa, rij konyhatechnol6giai eszkciz<ik keriiltek beszerz6sre. Litdr Kiizsdg
Onkorm6nyzata a belso Atalakitris 6pitoipari kivitelezds6rt br 62,2 milli6 Ft dsszegben, a
konyhatechnol6giai eszkrizrik6rt br 15,9 milli6 Ft risszegben kdtdtt szerz6d6st.

A,2019. dvi tAmogatott ,,Onkormdnyzati feladatellitdst szolgtil6 fejlesztdsek tdmogatdsa"
titrgy.6 pitly{zal keretdben a Kdzsdghina kiils<i feltjitiisa (homlokzati leltjitrisa ds nyil6sz6r6k
cser6je) iddn tavasszal megval6sult br 34,7 milli6 Ft ellendben. A fejlesztds folytat6sakdnt a

tet6t6r h6szigetel6s6re, valamint a kiils6 irattiir dptilet teljes fehijitrisara 75%-os tiimogat6si
intenzitas mellett 23,2 milli6 Ft timogat6st nyerttink.

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata a k6zteriiletek karbantart6siihoz. kcizpark" jdrdrik, jiirda rnelletli
zrjldterdletek, eml6khell,ek fenntartiisrihoz, gondoz6srihoz. a csapadikviz elvczct6 6rkok
tisztitAsAhoz, ritkarbantart6si munkrilatokhoz is a telcp0listzemeltetdsi fcladatokhoz
kapcsol6d6an egy munkag6p beszerz6sdre l5 milli6 forint t6mogatrist nyert el.

K<izmrivel6d6si drdekeltsdgncivel6 t6mogat6sb6l az Ertl Prilnd Mrivel6d6si H6z ds K<inyvtdr
kdzdssdgi szintdr technikai, mriszaki eszk6zilllomiiny6nak gyarapit6sSra keriilt sor br I ,l milli6
Ft cisszegben, 333 ezer Ft trirnogatis mellett.

A Magyar Korminy a kisteleptildseken il<ik szrim6nak nrivelcsc, dletminosigdnek.javitasa,
valamint ezzel 6sszefiigg6sben ezen telepiil6sek fejlesztise iigytlben kidolgozta is 2019. dvben
elinditotta a Magyar Falu Programot. Lit6r a 2020. dvben megjeleut 1-elhiv6sok kiiziil otrosi
eszkrizbeszerzdsre, a Bajcsy-Zs. Endre utcai jrirdafetrijitris anyagt6mogat6srira, 6vodai
jiitsz6udvar fejlesztdsdre nyert el t6mogat6st, tisszesen br i I milli6 Ft risszegben. 2021. dvben
pedig az Eperfa utcai temet6 kerit6sdre, rendezv6nyekhez kapcsol6d6 eszk<izbeszerzdsekre 6s

a Templom utcai j6rda fehijitas anyagt6mogat5srira kapunk t6mogatdst, <isszesen br 9,7 milli6
Ft <lsszegben.

Az idei 6vben augusztus h6nap kdzepdn megtartott XX. Mogyor6si Napok rendezvdnyhez
kapcsol6d6an 1,3 milli6 forint t6mogatilst kaptunk hang-, fdny-, szinpadtechnika trimogat6srira,
valamint fell6p6 el6ad6 zenekar fell6pdsi dijdra.

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata a 2021. 6vben r6szlegesen m6dositotta a telepiildsrendezds
eszk<izeit, amelyek egyr6szt az 6voda ingatlan6nak 6s az Almos-El<id-Arprid utc6k 6ltal hat6rolt
tcimbnek 6vezetm6dositas6t 6rintett6k az 6voda, brilcs6de b6vithetosdg6nek drdekdben,
mSsrdszt a miivekiddsi h6z 6s a szomsz6dos ingatlanoknak olyan dvezetre m6dositiis6t, mely a
mrivel<id6si h6z b6vitds6t 6s fejlesztds6t teszi lehet6v6, tovdbbd az Ond-El6d utca krizritti
tdmbnek a krirnyezetdben l6v6 kertvrirosias tcimb<jknek megfelel<i 6vezetre m6dositiiset, v6gtil
az utols6 m6dositris a Nap utca v6gdn ldvo lak6ingatlan bedpithetosdg6nek egydrtelmrisitdse,
kiil<in<isen a hosszri 6s keskeny Nap utca zsekutca jellegdnek megsztintetdse 6rdekdben a 302
hrsz-ri ingatlan egy rdszdnek krjzlekeddsi teriiletbe von6s6val. A hosszadalmas el6kdszit6si,
v6lem6nyez6si eljdrdst kdvet6en az iillami f6dpitdsz z616 vdlemdnye alapj iin keriilt sor a

telepiil6srendezdsi eszkcizcik m6dosit6sira a2021.09.30.-i K6pvisel<i-testiileti iildsen.

Kisebb volumenii telepiil6sfejleszt6sekr6l rtividen. Lit6r Krizsdg Onkormdnyzat6nak a

,,Tisztitsuk meg az Orszdgol/" projekt kert6ben megval6sitand6 telepiildsi <inkorm6nyzatok
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Kiemelt tinkorm6nyzati beruhilziisr6l rdviden. A 2020-2021. dvekben tovdbb folytat6dott az

elmflt 6vek sor6n tett el6k6szitS munkrlk utrln a TLC KFT. tj lit6ri iizemcsarnok l6tesitdsi
projektje. A Korm6ny a 9312019. (1V.23.) Korm. rendelet alapjan az [j tizemcsamok
megval6sitiisiira ir6nyul6 beruhdzrist nemzetgazdas6gi szempontb6l kiemelt jelent6sdgri

beruh6ziisnak min6s(tette. A beruhiz6 tiijdkoztatilsa alapj6n id6n decemberben megkezdodhet
a beruhiiziis hasmiilatbavdteli engeddlyez6si elj6r6sa.



sz{mara kiirt illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6siinak t6mogatiisa 2020. tbrgyi p6ly 6zata
forr6shiiiLny miatt nem rdszesiilt tAmogatiisban, az <inkormiinyzat saj6t forriisb6l val6sitotta meg
a Lit6r, Eperfa utcai temet5 mdgdtti teriileteken elhelyezett hullad6kok. zdldhulladdkok
felsz6mol6s6t.
Nyilt csapaddkviz-elvezet6si 6rokszakaszok feddsdvel kcizlekeddsbiaons6gi fejlesztdsek
val6sultak meg, egyr6szt a Kiizsdghriza Bem J6zsefutcai gar6zsbejar6jAt6l a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utcai keresztezod6sig tart6 bal oldali 38 fm irokszakasz fed6s6vel a vizelvezetds
biztositilLsiival. valamint a Csivitelci Ovoda ds Btilcs<ide neveldsi intdzmdny Almos utcai oldaliln
az Almos utca 2-ttil az Arpird trtclig tarto 32 fm iirokszakasz fed6s6vel.

Iv6vizrekonstrukci6r6l r<ividen Ordmmel adok t6jdkoztat6st, hogy a Litdren dvek 6ta egyre
fokoz6d6 probl6m6t jelent6 elavult azbeszt iv6vizhhl6zat kiv6lt6s6ra, a lit6ri iv6vizrendszer
felrijitds6ra nyrijt lehettisdget az a Korm6nyt6mogat6s, amely ,,Litdr kbzsdgen megvak5sul6
kommunrilis vizikdzmii fejlesztdssel dsszeftigg6 .feladatok elvdgzise" t6rgyiiban sziiletett a

gazdas6gfej lesztdshez kapcsol6d6 tdrsdgi infrastruktrira fej lesztdsekr6l. Az iv6vizmintisdg-
jav(t6 infrastrukturiilis fejlesztds mriszaki dokumentiici6ja elkdsziilt, amely alapjrin az
innovici6s ds technol6giai miniszter jelent6st ds javaslatot tell 2021. szeptember 15-ig a

beruhriz6s el6kdszit6sdr6l, forr6sigdnydr<il, megval6sit6s6r6[. Bizakodva ds nagy remdnyekkel
vrirjuk a fejlemdnyeket az iv6vizrekonstrukci6 iigydben.
Bizom benne, hogy besziimol6mmal sikeriilt 6tfog6 kdpet adni a teleptildsen az elmtlt
idoszakban megval6sult fejleszt6sekrcil ds j<iv<ibeni tervekrol.
A 201 l. dvi CLXXXIX. tdrvdny, mely Magyarorszdg onkormdnyzatair6l sz6l, hatirozza meg
a kdtelezrien ell6tand6 feladatok krir6t. Az eloz6 pontban m6r a telepiildsfej lesztdsrril
r6szletesen besziimoltam, a k<ivetkezS pont a telepiilds iizemeltetds. Ide tartozik a kdztemet6vel
kapcsolatos feladatok ell6t6sa. A nyilv6ntart6sokat folyamatosan kezeljiik. Aki a megeml6kezds
id6szak6ban a temet6be 6rkezik, tapasztalhatja a temet6 rendezetts6g6t. Ahhoz, hogy a
folyamatos gondoz6s megtrirtdnhessen, sziiks6ges a hozz tartoz6k adatainak megismerdse, 6s

ezSllal az esetlegesen elhanyagolt sirhelyek gondoziis6val kapcsolatos kapcsolatfelvdtel.

A kdzvil6git6s biztosit6sa ds karbantartdsa tekintetdben mrir tdbb 6ve kiils6 szolgiiltat6val
6llunk szerz6ddsben.
Ktiztertileteink karbantartiisdt a telepiil6s lizemeltetdsen dol9oz6 kolldgrik folyamatosan

elv6gzik.
A szelektiv hulladdkszillitasi szolg6ltatris hrizt6l men<ien biztositott, beledrtve az dves egyszeri
lomtalanit6st, 8 alkalommal ttirtdn6 zdldhullad6k elsz6llitisrit, valamint a papir-pedpalack-
iiveg-csomagol6anyag kdthetente tcirtdn6 begyiijtdsdt. Itt szeretn6m t6jdkoztatni ajelenldv<jket,
hogy a soron kdvetkez6 zrildhulladdk sz6llit6s november l0-dn lesz.

Az elmrilt id6szakban kiemelked6 munkiit folytatott telepiildsiink6n a Med-Intemist Kft Dr
Horv6th Balins hitziorvosunk vezet6s6vel. Ez riton is szeretndm megk6szdnni a pand6mi6s
helyzetben nytjtott lelkiismeretes kitart6 munk6j6t.
Az dnkorm6nyzati trirvdny szerint kdznevel6si tev6kenys6get a telepiil6si <inkormiinyzatnak,
mint kdzfeladatkdnt az 6vodai elliitast kell biztositania. A Csivitel6 6voda 6s B<ilcs6de
kdzintdzmdnyt t6rsuliisi formiiban, Kirrilyszentistvrin telepiil6ssel k<izrisen Litjuk el. Az
intezmenyt202l. szeptember6t6l Vendelynd Keszei Miiria megbizott intdzmdnyvezet6 vette iit,
a nyugddba vonul6 Rokalynd Csizmadia Margitt6l.
Marg6 td,bb, mint 40 6vig dolgozott az intdzmdnyben, ds mindent megtett a telepi.ildsen dl<i

kisgyermekek nevel6se 6rdekdben. Itt szeretndm ismdtelten megkciszcinni munkiij6t.
A telepiildsiink6n mrik<1d6 mrisik k6mevel6si intdzmdny fenntart6ja a Reformitus
EgyhrlLzkcizsdg. Egyre n<ivekv6 gyermekldtszrimmal oktatjiik az iskola vonz6skrirzetdbe tartoz6
gyermekeket, az idei dvben p6rhuzamos osztrily indit6s6ra keriilt sor. Az iskoldban az oktat6s
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magas sz(nvonal,h, az itt tanul6 gyermekek tanulm6nyi versenyeken, megmdrettetdseken
vesznek rdszt, igen sikeresen.

Kultrir6r6l rdviden elmondom, hogy a 2020-as 6v legnagyobb hinyadriban a tervezett
programok lemond6sra keriiltek. 2020 jrilius6ban m6r lehet6sdg volt az Erzsdbet tiiborok
megtartiisira ptiyizal ttj6n, szigoni jrlrvdnyiigyi szab6lyok betart6siival. 2020. okt6berdben a

tervezett programok m6g megtarthat6ak voltak, ezek voltak a Zene viliignapja, Mesettra.
Magdolna filmvetitds, okt6ber 23-i tinneps6g, valamint a Ktizmeghallgatris a Mrivekiddsi
Hizban.2020. november m6sodik feldt6l az 6sszes program egdszer 202l jtniusiig elmaradt.
Csak online tdrben volt lehettisdg a programszervez6sre. Igy az Advent id6szakriban online
mesefelolvas6ssal kedveztiink 6ki addsban a csal6doklak. Szintdn online 616 kcizvetitdssel
keriilt sor a 2021. m6rcius l5-i megemldkezdsre. Tov6bbri ebben a zdrt id<iszakban keriilt sor a
Petrifi Szinh6z ., Maradj otthon, mojd nti megtiink" cimri szabadtdri eloadiisiira a Hrisi
Emldkmiin6l. A jrirvrinyhelyzet adta lehet<isdgek kiaknSzrisrib6l sziilethetett meg,
telepiildsiinkdn is, egy ktil6nteges esem6ny: a rendhagy6 szabadtdri t6rlat, a COVIDELLA
ki6llitds, majd t6rlatvezetds megrendezdse a Krizparkban. 2021 juniusriban az Erzsdbet tiibor -
6s Zoldhg ndpt6nctiborral indulhatott ism6t az 6let. A Mogyor6si Napok augusztusi id6pontra
val6 rithelyezdse sikeresen zArult. Szeptembert<il a Mrivel<id6si Hiiz rendszeres csoportjai is
visszat6rhettek az dpiiletbe. Megtartott rendezv6nyek: augusztus 20-i kenydrszente16s ds iinnepi
miisor, Szilvafesztivttl, Zene vil6gnapja alkalmrib6l id6n 3 kiil<tnbctz<i miifajri koncert
Felntitt mesekocsma, Mesetira ritvonal b6vitdsdnek felavat6sa csal5doknak.
Nyugdijas Klub Osszejcivetele a Miivel<id6si H6zban, okt6ber 23-i megemldkezds az
Emldkmrindl ds a ,,Zen6vel irt Tdrt6nelem cimri szinpadi el<iadris.

Okt6berben benyrijt6sra kertilt a Veszprim-Balaton Kulturlilis Fdvdrosa 2023 cimhez
csatlakozva a Pajta-Program ptlyizat. Az elbirril6s sikeressdg6t6l fligg6en, a jriv6 dvi
programokat kiv6nja biztositani 10 milli6 Ft keretcisszegb6l az Eur6pa Kultur6lis F6v6rosa
koncepci6hoz igazodva. Tov6bbi tervezett programok 2021 6v v6gdig Papp Lajos professzor-
talkshow, valamint az Adventi vasAmapok programjai, 6s a Falukar6csony.

Nagy tirdmmeI tdlt el, hogy ujra s zervez6dott aLitdri Sportegyesiilet. A hatalok a bajnoksiigban
Veszpr6m megye, III. osztiily Keleti csoporljiban szerepelnek. A kezdet nehdz volt, de az eldrt
eredmdnyek alapj6n miir a k<izdpmez6nybe tartozunk.

t1

A telepiildsen a vesz6lyhelyzet ideje alatt is folyamatosan gondoskodtunk az arra rS.szorul6k
ell6trisar6l a Hivatal kiizremrikdddsdvel. Segitette munk6nkat a Gondos Panni Csaliid-ds
Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Szoci6lis Szolg6lat, hogy min6l 6tfog6bb k<irben tudjuk kezelni a

telepi.ilds lak6inak sztiksdgleteit.
Ebben az dvben tal6n a legnagyobb tertiletet 6rint6 beruhiiziis a foz6konyha etalakit6sa. Itt
gondoskodni kellett a beruh6ziis ideje alatt a brilcs6dei-6vodai gyermek6tkeztetdsrril, valamint
a szocirllis dtkez6k napi egyszeri melegdtkeztet6s6r6l. A szocirilis dtkeztetdssel kapcsolatos
feladatok az iit6pit6s ideje alatt a Hivatalhoz kertiltek rit.

A Lit6ri Reform6tus AltaLlnos Iskola a beruhiiziis ideje alatt miis kiils6 szolgriltat6val oldotta
meg az iskol6s gyermekek dtkeztetdsdt, 2021 . okt6ber 1 . napj6ig.
A frizrikonyha etalakiteset krjvetrien fokozatosan indult meg az irfii'zm',nyek ellitrisa. Cdlunk
az, hogy a teriiletiinkhriz tartoz6 intdzm6nyek 6s szoci6lis dtkeztetds ellitrisa is a helyi konyh6n
tdrtdn6 f6z6ssel keriilj6n biaositrisra. Ez|ltal a konyhab6vit6ssel kapcsolatos prilyrizatunkban
v6llalt feladatokat is teljesiteni tudjuk. A kor6bbi dveknek megfelel6en a Beliigyminiszt6rium
fel6 piiydzatot nyrijtottunk be szoci6lis c6hi trizifa program keretdn belnl. Ebben az 6vben Litdr
K6zsdg Onkormtlnyzata 59 mr kemdnylombos trizifa tiimogatasban r6szesiilt. A visrirolt tiizifrit
2022. februiLr 15. napjiig osztjuk ki a riszorul6k r6szdre a helyi rendelettink alapj6n.



A Civil Szervezetek t6mogattis6ra az idei 6vben is kiiriisra ker[lt a pLlybzat. A civil szervezetek
6ltal bedrkezett piiyAzalok az igdnyelt temogat6si 6sszegnek megl'eleloen biztositdsra kertiltek.
Fontos szerepet triltenek be a teleptildsiink 6let6ben a civil kdzcissdgek, ezdrt tev6kenys6gt.ikh6z
kapcsol6d6 kiadisaikat t6mogatjuk. C6lunk az egyesiiletek 6ltal mindl szinesebb,6s mindl t<ibb

ember sz6m6ra el6rhet6 v6ltozatos programok szervezdse, lebonyolit6sa.
K6rem Ondket amennyiben kdrddseik vannak azt kdrem tegy6k meg.

9.) Lakossrigi 6szrev6telek, k6rd6sek 6s a viilaszok
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Dr Gyurika Istvdn Giibor kdpviselo
En Gyenes Viktor iskolaigazgat6val beszdlgettem az elmrilt napokban, akinek ezek szeint az

iigy6szsdgen van a feljelent6se. A k6rd6sem az lenne, hogy a politechnika 6ptiletnek a
szigetelds6vel kapcsolatosan, be6zik folyamatosan az dptilet. A legelso jelz6se az igazgal6nak
2020. januhr 29-6n volt. Akkor mi arr6l beszdlti.ink is, hogy meg kellene val6sitani ezt a
rendbet6telt. 2020. juniusriban ism6t irt az igazgato [r egy levelet ezzel kapcsolatosan, hogy
valamilyen m6don, mint tulajdonosnak ezt meg kellene val6sitani. Majd 2020. jtliusriban is
kapott a polgdrmester ur levelet t<jbb oldalr6l is, hiszen nem csak a politechnika dpiilettel van
gond, hanem a kast6ly dptilet melle aj6rda az bestillyed, ott is be6z6s van, erre se kapott v6laszt.
2020. november6ben ismdt ktild6tt az igazgatl [r Onnek levelet, 6s erre se kapott v6laszt.
Erdekkidni szeretndk, hogy mikor szilnddkozunk megoldani ezeket a probl6miikat?

Varga MihriIy polg6rmester
Ezeket a probl6m6kat ismerem, ds kdrtem ajanlatokat, de sokszor nincs kivitelezo.

Dr Gyurika Istvrin G6bor kdpviselci
Kdt 6v alatt?

Dr G-vurika Istvdn Gribor kdpvisclo
Igen, kdt dv alatt. Ha tudtok kivitelez6ket akkor ajrinljatok.

Dr Gyurika Istv6n G6bor k6pvise16
A Gyenes Viktor 2020. novemberi level6ben irja, hogy kdt arajAnlatot is sikertilt szerezni,

lapostetri felrijitrisra. Milesz ezzel a kdt iirajrinlattal?

Varea Mih6ly polg6rmester
Ez mdg 61, ez az ajhnlat?

Dr Gyurika Istviin Gribor k6pviselo
6n szerint 6l egy 11 h6napos aj6nlat, amire megkapta a levelet. hogy Gyenes Viktor igazgat6
tr keresett kivitelez6t, de erre se kapott semmilyen viilaszt 11 h6napja?

Varea Mih6ly Dolgalmester
Ha van, akkor szivesen megcsinriltatjuk.

Dr Gyurika Istvrin Gribor k6pvisel<i
A mi gyerekeink jrirnak oda, a berizott dpiiletbe!
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Varsa Mih6ly polg6rmester
Nem beiizott dpiiletbe. Elndzdst, megndzettem a B6di Jrinos frral, hogy aki kdszitette,6k nem
tudnak r6la, hogy ezen kereszttil iiznak be. Mondtam a Gyenes Viktor igazgat6 mak, hogy az

lenne az igazi megold6s, ha nyeregtetrit tetetn6nk 16, ds akkor eziiltal megold6dna. Meg lesz
oldva ezt is a jrirda iigye is. Elddntdttem, hogy az a p€nz, a 25 milli6 forint az iskola 6s

kcimy6k6re lesz forditva.

Dr Gyurika Istyin Gribor ktipyisela
Azt az iskol6val k<izdsen fogjuk eldiinteni, nem pedig mi. Ha m6r el<ij<itt a 25 milli6 forintr6l a

sz6, akkor rrikdrdezek. Egyhangri dcint6ssel 2020-2021-re is 20-20 milli6 forintot kiil<initeftiink
el a kriltsdgvet6s terh6re. Mi t6fi6nt ezzel a 2020-ban elkiildnitett 20 milli6 forinttal ds 2021 .

dvi 20 milli6 forinttal, amit megszavaztunk a gyerekek szttmitra?

Tomyos L6szl6 litdri lakos
Szomonian tapasztaltam, hogy az ut6bbi idoben megromlott a viszony a polgiirmester 6s az

helyi reformritus egyh6z, illetve az iskola vezetdse kdzdtt. A kdpviselotesttilet tdbb tagja is irgy
6rzi, nem tud egyiittmiikddni a polgSrmesterrel. 6sszeallitasom nem ir6nyul sem a polg6rmester
vddelm6ben. sem a reform6tus egyh6z ellen. Igyekeztem t6rgyilagosan. kiviil6ll6kdnt drtdkelni
a dolgokat. Ablakomb6l az iskola kapuj6ra l6tok. Liitom, ahogy a sziil<ik nagy szeretettel, 6s

fdltdssel v6lnak meg gyermekeikt6l ds bizalommal bizzLk az iskola nevel6ire csemetdjiiket.
Beliil kultur6lt viselkedds, viddm litszadozLis. sok szabadtdri program. A gyermekek j6l drzik
magukat. Ezt Litom. El6zetesen szeretndm kiemelni, hogy jelen drtesiil6sem ds tapasztalatom
szerint, kifejezetten j6nak min6sithet6 az iskola nevel6 munkrlja. Egyensulyban van a di6kok,
a nevel6k, iskolavezet6s, sziil<ik 6rdekei. 6rdemi, nyugodt munka folyik az int6zm6nyben.
Normaliz6l6dott az egyhdzak kdzdtti viszony is. Ez6rt nagy krisz<inet jdr mindazoknak, akik
ez6rt dolgoznak . Ez mir magiiban is nagy eredmdny. Ordmmel vettiik tudomiisul, hogy
ntivekszik a tanul6k ldtsziima 6s van lehetris6g az iskola bovitds6re, korszenisitdsdre. Nagyon
itt van az ideje. Mindenekekitt sziiks6gesnek tal6lom ndhdny dologtisztizitsit az onkorminyzat
ds a helyi reform6tus egyhriz. illewe iskola kdzdtti viszonyr6l. Az iskola teriilete az

dnkormanyzat tulajdonriban van. Ez tulajdonkdppen a legnagyobb 6rt6kii ingatlanja. A tertilete.
6pitm6nyei, szabadteriilete, fdi, sz6p park, szinte felbecsiilhetetlen, tdbb milli6rd forintos 6rtdk.
Nemcsak trirgyi 6rt6k, hanem tdrtdnelmi, kultur6lis, vall6si centrum is. Gondoljunk csak bele
B6di M6ria Magdolna vdrtanirs6giinak is a helyszine.
Ezt az ir,gatlant kapta hosszf trlvon - nem tudom pontosan 30, vagy 50 dvre - haszonbdrletbe a

helyi reformiitus egyhbz, az 6nkorm6nyzatt6l, abb6l a c6lb6l, hogy ott a k<izsdg jtiv6 iflrisrigdt
nevelje. Ingyen, ellent6telez6s n6lkiil hasznSlhatja iskola cdljtib6l.
V6ltoz6st hozott az iskolab6vitdsi lehet<is6ge. Pitlyizatot irtak ki, melynek alapfelt6tele az

dpit6si teriiletnek a tulajdonjoga. Teh6t a reformrltus egyhdznak tulajdonjogot kell szerezni arra,
a teriiletre, ahov6 6pitkezni. szeretne. Ez iitaltban visrirl6s, megvriltris, vagy ajrind6koz6s
formiijdban szokott tdrtdnni. En is els6re erre gondolndk. Varga Mihdly nem igy gondolta. Er6s
tulajdonosi szeml6lete, valamint jogi szak6rtok segitsdg6vel talilt egy kdzbens6 megold6st. Az
dnkorm6nyzati vagyon is megmaradjon, 6s az rillami trimogat6s feltdtelekdnt szabott
tulajdonjog is megval6suljon. Az dpitkezds meghatiirozott teriiletdre haszondlvezeti jogot
biztositott, valamint k6rtdrit6st igdnyelt a lebontand6 6piiletre, vagyonvesztds cimdn. Ez
forintositva 25 mil1i6, illetve k6s<ibb tizenvalah6ny milli6 forintra m6dosult. Szeretndm felhivni
a figyelmet, hogy ez nem biintet6s, hanem vagyonvesZds miatti megvrilt6s. Ebb6l ad6dhatott a

konfliktus. Ez teljesen jogszeni, de szokatlan.
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Varsa Mihaly pole6rmester
Most nincs itt a kriltsdgvetds, de ezt meg fogom ndzni.



A polg6rmestertink tulaj donk6ppen egy er6s, tulajdonosi szemldletri egydn. Ez jellemzi ds van
jelen magrindlet6ben, v6llalkoz6s6ban ds most faluvezetokdnt is. Ez cinmagdban nem rossz, s<it

lehet elony is. Viszont a k6zsdg vezet6se dlland6 kompromisszumot igdnyel. Kompromisszum
a kdpvisel6kkel, a tiirgyal6 felekkel, a lakoss6ggal. A h6tkdznapi val6s 6let 6s a jogi
szab6lyoziisok, el6iriisok sziimtalan olyan esetet hordoznak, hoznak a felszinre, amihez
idtinkdnt megalkuv6s kell. Ez n6la nehezen megy. A tdma megktizelitdse, el<iadiisa nyers. Ami
mag6nak eltttk6lt j6, nehezen tudj a megfelekien kifejten, indokolni, miisokkal elfogadtatni.
Ebb6l ad6dhatnak a probldm6k, fesziilts6gek. Ezek ut6n indult meg a nyilatkozathribonl. A
Facebook-on: - polg6rmester hefteltatja, vesz|lyezteti, idrit hriz. A Litdri Hirmond6ban a

ciifolat. Legut6bb Nyilatkozatot adott ki a helyi reform6tus kriz6ss6g 6s az iskola vezetdse.

Ennek els6 rdsze: ,,riigalomhadjrlrat ,,T:tlirazott projekt" A tuliirazott projekt. egy szubjektiv
vdlemdny. Ezen nem kell megsdrt<idni. Az viszont stlyosan s6rto felt6telezds ds riigalmaz6s,
hogy ,,bizony6ra saj6t zsebbe teszik el a pdnzt, illetve p6nzeket osztogatnak magunknak." Ez
egy nagyon rosszindulatu pletyka. Ezt nem megengedett. Jogos a tiltakoz6s. A ttl6raz6st szdpen
megcifoltdk, a v6rhat6 r6szletes kiad6sok felsorol6siival. Iskolit lehet szer6ny m6don is
dpiteni. De ha lehet5s6g van 16, - mrirpedig van - igenis 6pitsiink igdnyes, a j6v6 i[ris6gunk
sz6m6ra korszeriien felszerelt int€zmdnyl. Ha ilyent szeretn6nk, m6r nem is olyan sok az a pdnz.
A Nyilatkozatban felteszik a kdrd6st, midrt nem indulhat el az fpitkezes? Szerintiik az els6 ok,
a polgiirmesteri hetr6ltatas, ami miatt 2 h6napot. m6s esetben 5 napot csfszott a program. Itt
felmeriil a k6rdds, val6ban cstszott-e, 6s csak a polgiirmester a hibris? Ki(rtak egy p6ly6zatot,
aminek a feltdtele a tulajdonjog megszerzdse. EIk6szitett6k ezt, sz6mit6sokat vdgeztek 6s ugy
n€z ki, a tulajdonjog rendez6sdr<il megfeledkeztek. A pitlyhzatban sem sziimoltak ilyen
kdltsdggel. Eleve feltdteleztdk, hogy csak egy alhirAs a polg6rmester r6sz6r6l, 6s m 6r <ivdk is
az ingatlan. A polgiirmester nem igy gondolta. Miis a feladata, a kompetencirija az
6nkorm6nyzatnak ds m6s az iskolilnak. Az dnkorm6nyzatnak a falu egdszdnek 6rdekeit kell
n6zni 6s k6pviselni. Gondoskodni a krizs6g vagyon6r6l, lehetos6geir6l. A mtivel6dds, a kultrira,
az egdszsdgiigy, az r6szorul6k szoci6lis ell6t6sa, 6voda, b<jlcs6de miik6dtet6se,
kdzmiiell6tottsag stb. Ehhez fonrlsokat keresni. A v(rushelyzet miatt szrikiiltek a lehet<is6gek.
Az iskola egyetlen feladata, a rbbizoll gyermekek nevel6se, tanitesa, 6s az ehhez sztiksdges
felt6tetlek biaositrisa. Ndzziik val6ban veszdlyeztette-e a polgiirmester az iskola bovit6sdt
id6hrizrissal, anyagi megsarcoldssal? Egy piiy|zari kiir6snak van egy kezdeti. megnyitrlsi
hatarideje, 6s egy v6gs6 benyfjtrisi hatrirideje. Ezt biztosan nem t6pte tril, mert akkor nem nyert
volna a p{lydzat Kdzben tiirelmetlentil. fesztilten vrirt6k a m6sik oldalon a j6 hirt, ez drthet<i ds

termdszetes. Ebb<il ad6dhattak probldmrik, konfliktusok, melyet egyik fdl sem kezelt
megfelel<ien. F6leg, amikor a sz6muka nehezen emdszthet6 felt6teleh6l is 6rtesiiltek. Fizetni
kell olyan dolgokdrt, amire nem sz6mitottak, pedig sziimithattak volna.
Kdrdds, veszdlyeztette-e a projektet a megvdltdsra kdrt Ssszeg? Azt kell mondani, hogy nem.
Annak ellen6re nem, hogy ezzel a kriltsdggel nem sz6moltak. Amint a r6szletezett tilarazott
c6folatban irt6k: -szenien 6s el6rel6t6an - nem vert kdlts6gekkel is sz6moltak. Ebbe pedig
belefdr a kdrt dsszeg, an6lkiil, hogy veszdlyeztetnd a brivit6s megval6sitrisdt. Hogy az id6n nem
kezd6dik el az fpitkezds, az a Nyilatkozat m6sodik pontjak6nt szereplci t6j6koztat6s szerint, kdt
r6szletben jutnak a felhasmdlhat6 pdnzhez. Y an a2021. dvre 600 milli6, 6s szintdn a2022. 6vre
szintdn 600 milli6 Ft. Viszont a kivitelez6, csak akkor kezdi meg a munkilt, ha az dp(tkezds
teues 6sszege, a 800 valahiiny milli6 Ft rendelkezdsre 6ll. Teh6t, - e pont szerint is - nem a
polg6rmesteri k6sleked6s, hanem a kivitelezdsre szant dsszeg miisodik r6szlet6nek 2022. evi
drkez6se miatt. Addig is els6sorban a zavartalan nevel<i, oktat6 munk6ra. az 6pitkezds miatt
ad6d6 6s v6rhat6, valamint az elSre nem l6that6 nehdzsdgekre felkdsz[lve. tovribbi eredmdnyes.
most m6r kevesebb fesziiltsdggel teli id<iszakot kivinok.
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Dr Gyurika Istviin Giibor kdpvisel6
En ehhez hozziiennek, nagyon szdpen <isszefoglalta, csak ebben nem volt minden igaz.
Eln6zdst, hogy ezt mondom, de gyakorlatilag a pilyinat oldal6r6l egdsz egyszeriien nem volt
ilyen lehet6sdg, hogy kiv6ltani ezt a teriiletet. Igen is vesz6lyben volt a piiyizalnak a
megnyer6se amikor el<ijdtt ez a 25 millii forintos elem. J6v<ire indul el az dpitkez6s. Annak
semmi krize nincsen ahhoz, hogy h6ny napot k6sett polgirmester ir a palyazat aliifrris6val, 6s

hogy a pillyiizat al6irris6nak a hatrirideje eljtitt 6s O mdg azt nem irta al6, na ott voltunk nagy
vesz6lyben azzal, hogy elveszitjiik az 1,2 millli6rd forintot. Teh6t eln6z6st kdrek, de amiket
elmondott, nagyonj6 risszefoglal6 volt, de ebbe sajnos nem volt minden a val6s6nak megfelel6.
Ennek megfelel6en 6n azt tudom mondani, ne tegytik p6rhuzamba az dpitkez6s megkezddsdt 6s

a piiyiaat elnye16sdt.

Varea Mih6ly Dolsarmester
Nem akarok vele foglalkomi, leziirult egy tigy nincs drtelme ezzel foglalkozni. Elmondta a
Tomyos L6szl6 is, ez igy is van szerintem. Ugyhogy dn nem akarok ezzel foglalkozni. Ne is
tegyenek fel k6rddst, mert nem fogok rd vrilaszolni.

Kiszin B6la litdri lakos
Kdrd6sem, hogy ha a tulajdon az dnkorminyzat, az iskola a fenntarl6, a tet6 javit6s kinek a
dolga?

Dr Gt.urika Istvin Gdbor kdpr,iselo
Gyakorlatilag 2018-ban 16 milli6 forintot k6lt<jtt az iskolafenntart6 leltjit6si munk6latokra,
2019-ben 5,5 milli6 forintot, 6s utAna jott ez a politechnikai 6piilet probl6ma, ami m6r egyszer
egy megval6sult felfjit6s volt, 6s ezdrt kdrt segitsdget t6liink, amire mi igent mondtunk akkor.
Jogos, amit felvetett, de mi akkor azt mondtuk segitiink, megosztozunk a terveken, ds az6ta
nem t6rt6nt ott semmi, ez a legnagyobb probldma. 2020.6v elejdn volt ds most mdLr 2021.6v
vdge van.

Dr Horv6th Bakizsn6 litdri lakos
En k6t dolgot szeretn6k, a kett<i egyiiltalin nem fligg rissze. Kdpvisel6 ur mi6rt nem k6pviseki
testtileti iildsen ds mi6rt nem el6bb vetette fel a polg6rmester lrnak ez a k6rddst? Lehet, hogy
ekibbre jutottak volna, nem hiszem, hogy akadilyoz6 t6nyezo lenne.
Besz6lnek it peryAzat6l. Milyen p6lyizatr6l beszdlnek, hogy megnyerl6k a pdly6zatot, ilyen
6s ilyen dsszeggel ds bizony nagy vesz6ly volt? Ne vezessiik mdr f6lre a lakoss6got! Volt egy
piiyinat 2012-ben, ami megbukott. Semmilyen piiyizat nincsen. Ktildn pdnzb6l ad a

Miniszt6rium trimogatrist, amibbl az iskola projekt miikrrdni fog, nem p6lydzati alapon. Bizony
nagy probldma a kdt egyhitz kdzdtt 6s dn a magam rdszdrol nagyon sajn6lom, hogy a katolikus
egyhaz nem vehette 6t az iskola miikdd6sdt mert <i teljesen ell6tta volna az iskola feliigyeletdt,
dpit6s6t, 6s az eg€sz karbantartiisiit. Ez olyan min6sithetetlen probldma miatt tiirtdnt, hogy az

drsek urat szemk<jzt hazudtrik. Ez6fi azt mondta a vezetds, hogy ti fdlrerill, nem harcol. Ez az

igazsdg. b-n itt ezt le is ziimdm.
H6l6san kdszdndn az eg6szs6giigy nev6ben, hogy olyan nagy l6tszSmmal jelentkeztek a

v6d5olt6sra, mint a kdmy6ken mdg sehol. 85 %-os beoltotts6got el6rtiik, m6ghozz6 mindkdt
olt6s sziimbav6tel6vel. Ebben a 85 %-ban illetve Lit6ren a rendeloben 82 o/o -o oltottunk, a

fennmarad6 szdzallk pedig az iskolit, munkahelyek, vagy egydb mdsokban kdrt el6oltrisok
kapcs6n jdtt l6tre. Nagyon kdszdniim a tiirelmet, a sok szeretetet, amit a panddmia alatt 6s a
covid oltilsok tekintet6ben, a ki6rtesitdsek miatt a lakossiig annyi szeretetet adott, hogy ennyi
szeretetet 6n m6g az 6letben nem viirtam soha senkit6l, de ez megdrkezett a rendel5 ir6ny6ba,
ds megdrkezett ir6nyunJrba. Ktiszdnjtik szdpen ezt Ondknek.
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Takrics Miiria litdri lakos
Innen iizenem a helyi gy6gyszer6sznek, - 6lett a. €v gylgyszerlsze - minden tiszteletet
meg6rdemel, hogy sz6t ejtsiink 16la. Kdszdnjiik neki, meg6rdemelte a dijat.
Itt van a ftidpitdsz ur. Mondja el nekem legyen szives, hogy ki enged6lyezle azt viligitrist,
amivel a bdlcsode ki van villgitva. A volt polg:iLrmester tr aa mondta difdlkor kialszik, de
sajnos nem.

N6meth Ferenc f6dpitdsz
Erre sajnos nem tudok vdlaszolni

Varuiin6 Orosz Zsuzsanna litdri lakos
Van nekiink egy fogorvosi rendel6nk. Az a kdrd6s, hogy nem szeretne a testiilet ide egy tij
fogorvost?

Varea Mihiilv pole6rmester

Ez egy k6z6rdekri kdrd6s, erre v6laszt fogunk adni.

Miutiin nincs tribb kdrdds, dszrevdtel, igy mindenkinek megk<isz<indm a k<izremiikdddst
A Kdzmeghallgatrist 20:30 6rakor lez6rom.

Varga Mihrity
Ja.,- -J
Bencze Eva

jegyzopolg6rmes

Jegyz<ik6nyv hitelesi

Sz6nyegh Lukats Gebor Akos
k6pvisel<ikdpvisel<i
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