
JEGYZ6K6NYV

K6sziilt: Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6{esti.il etdnek 2O22. februdr 24-6n 19:00
6rai kezdettel megtartott nyilvrinos iilds6r6l.

Az iil6s helye: Krizs6ghdza tan6csterem

Jelen vannak: Varga Mih6ly
Sz6nyegh Imre Gyiirgy
Auerbach J6nos
Dr Gyurika Istv6n Gribor
Bogn6r Gyiingyi
Lukiits G6bor Akos

polg6rmester
alpolgdrmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
kdpvisel6

4 fd literi lakos

Varea Mih6ly polgiirmester
Tisztelettel krjszdntdm a k6pviseki-testiilet tagiait. Meg6llapitom. hogy a kdpvisel6-testiilet
hat6rozatk6pes, a megvAlasztott kdpvisel<ikb6l 6 f6 megjelent.
A jegyz<ikdnyv vezetdsdre S6rdi J6nosnd kdaisavisel<it, a jegyz<ik6nyv hitelesit6sdre
Sz<inyegh Imre Gydrgy 6s Auerbach J6nos k6pvisel<i urakat k6rem fel.
A pdnziigyi bizotts6gi iildsen m6r t6j6koztattam a jelenl6v6ket, hogy az ingatlanok forgalmi
6(6kbecs16se- Lit€r 633/8. 63215, 63312, 63313 lusz. - trirgyri napirendi ponthoz kapcsol6d6an
mdg nem 6rkezett meg a szakvdlem6ny, ez6rt most kdrem vegyiik le a Kdpvisel6{estiilet 6ltal
megtiirgyaland6 napirendi pontok kciziil.
Vegyes iigyek napirendi pont keret6n beliil k6mdm felvenni az alAbbi pontokat:
Egdszsdgiigyi alapell6tis eszkdarimogatdsa Med Intemist Kft
Mezogazdasiryi <ivezet kij ekil6s, koncepci6s fej leszt6si terv kij el616se

Onkorm6nyzati tulajdoni meztig azdasigi ftjldrit rendez6sdvel kapcsolatos kdrelem
Balatonalm6di SzociSlis TrlLrsul6s 2022. 6vi kdltsdgvetds tervezete

Megkdrdezem a kdpviseki+esttiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-
e valakinek hozz6Lsz6l6sa 6szrev6tele, javaslata?

Amennyiben nincs, k6rem a k6pvisel5-testiiletet kdzfeltart6ssal, szavazzon, aki a m6dositott
napirendi pontokkal egyet6rt.

A kdpviselS+esti.ilet 6 igen szuvazqttal eg)etdrt

Meghivottk6nt jelen voltak:
Bencze Eva j egyzci
Ndmethyn6 Brand JrlIia p6nziigyi csoportvezet6
Sirdi J6nosn6 is.vez.fotan.



NAPIRENDIJAVASLAT

l.) Lit6r Termel6i Piac iizemeltet6s feliilvizsgilata
El6ad6 : tr1urga Mihdly polgdrmeste r

2.) Az Onkorm nyzat 2O2l.6vi ktilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m16dosit{sa

El6ad6; Varga Mihdly polgdrmester

3.) A Kiiziis IJivatal202l. 6vi kiilts6gvet6s6nek IV. negyed6yi m6dosit6sa

ElSodo: Bencze tt'a jegtzd

4.) Lit6r Ktizs6g Onkorm dnyzat 2022.6vi Kiizbeszerz6si Terv
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

5.) Balatonalmridi Rend6rkapitinys69 trimogatisi k6relme
El5ad6. Varga Mihrily polgdrmester

6.) Orsz6ggyiil6s.i v{lasztdssal kapcsolatos iigyek
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

7.) Vegyes iigyek
El 6ad6 : Varga M i hlrly pol gdrme ste r

T6j6koztat6s Sport tigyekrol
T6jdkoztatris Civil Szervezetek piily 6zat kiirisir6l 2022.
Egdszsdgiigyi alapell6t6s eszkdztiimogat6sa Med Intemist Kft
Mezdgazdasagi tivezet kijel6[6s, koncepci6s fejlesztdsi terv kijel6ldse
Onkorm6nyzati tulajdonri mezogazdasiryi ftildrjt rendezdsdvel kapcsolatos kdrelem
Balatonalm6di Szoci6lis Trirsul6s 2O22. evi kdltsdgvetds tervezete
K6t iil6s kdzdtti jelentds
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1.) Lit6r Termel6i Piac iizeneltet6s feliilvizsgilata
EI(iad6: Varga Mihdly poIgdrmester

Var Mihal ermester
Atadom a sz6t Bencze Evajegyz6 asszonynak, ismertesse az eloterjesztdst

Bencze Eva iegyzo
A Litdr, D6zsa Gydrgy utca 1.-3. szdm alatti termel6i piac, melynek tulajdonosa Litdr Kcizs6g
Onkormiinyzata 2014. oszdn kertilt ritadrisra- A piac tizemeltet6sdt Litdr Krizs6g
Onkorm6nyzata, valamint egyiittmiikdd6si megrillapodris atapjAn a S6lyi Szril<ihegyi
Kertbarritok Egyesiilete l6tja el.
A piacunk p6lydzati tamogatiissal val6sult meg, ebben 5 dvet viillaltunk termeloi piackdnt val6
mrikdd6sre. Az cit 6v lejrirt, igy lehet6s6giink van az elmtlt idoszakban felmeriil<i igdnyek
iitgondoliis6ra, a piac tevdkenysdgdnek kib<ivitdsdre, amennyiben sziiksdges, rigy a nyitvatartils
megvdltoztat6sSra. Amennyiben v6ltoz6sok tdrtdnnek, rigy gondoskodni kell a piac
tizemeltet6sdr6l, gondoskodni kell a piaci feliigyelet ell6t6s6r6l. Els<i l6p6sben sziiksdges, hogy
a Termel6i Piac iizemeltet6s6t, miiLk<iddsi enged6ly6t m6dositsuk. Ehhez sziiksdges, a helyi
termel6i piac l6tesit6s6r6l ds iizemeltetdsdrol sz5l5 912014.(VIIL29.) dnkorm6nyzati rendeletet
m6dosit6sa a h6zirendjdvel egyttt. A rendelet hatiiyinll a helyi termel6i piac helyett viisiir 6s

piac hely legyen a D6zsa Gy. u 1-3. szrim alatti 61112hrsz-on takilhat6 6nkorm:inyzati teriilet.
A piaci teriileten folytatott kereskedelmi ds szolg6ltat6si tevdkenysdgnek meg kell felelni a
jogszabiilyban eloirt, kereskedelmi, dpit6siigyi - k<izeg6szs6gtigyi, 6lelmiszerl6nc - biztonsrigi,
dlelmiszer higi6niai, dllateg6szsdgiigyi, ndvdnyeg6szsdgiigyi, kdmyezetvddelmi, munka 6s

tfizvedelmi kdvetelmdnyeknek.
Elmtlt id<iben felvet6d<ltt k6rd6seket megvizsgiilva 6s a hatrilyos jogszabiilyok szerint az al6bbi
lehet6s6gek vannak:
Alland6 v6s6r drtdkesitdsi helye a piactdr fedett teriilete, ahol 6lelmiszer drtdkesitdsre lenne
lehet6s6g szerda 7:00-12.00 6riiig, szombati napon 7:00 - l0:00 6rdig.
Piactdren beltil szombati naponkdnt kiiltin termel<ii asztalok keriiln6nek kijeldldsre ostermekik
szdmhra.
Allard6 t e.,i, lenne meghirdetdssel a v6siirt6ren (6lelmiszer mozg6irusitdsi enged6llyel,
pavilonnal rendelkezo kereskedok) szerda ds szombati napokon a piactdri nyitvataftesi
idtiszakkal p6rhuzamosan.
Iparcikk drt6kesitds a piact6ren fedett teriileten, a vds6rtdren (mozg66rus pavilonos) minden
h6ten csiitdrttjki napon 8:00-15.00 6r6ig tdrtdnik.
Alkalmi vilsiir keretdn beltil biztositaniink a haszndltcikk kereskeddst a v6s6rtdr teriiletdn
negyeddvente: m6rcius, jrinius, szeptember, valamint november utols6 h6t csiit<irt<iki napon
15:00-18:00 6r6ig.
A telepiil6sen 6lland6 lakcimmel, illetve tart6zkod6si hellyel rendelkez6k 16sz6re adok-veszek,
cserebere (bolhapiac) a vrisar teljes teriiletdn biztositott lenne, negyeddvente: mdrcius jfnius,
szeptember, valamint november utols6 hdt csiitdrttiki napon l5:00-18:00 6r6ig.
Alkalmi iinnepi vaser tartris, iinnepkehez k<it<idve Adventi viisiirok szombati napon 7:00-12.00
616ig.
A piac iizemeltetdsdvel termdszetesen sztiksdges kijeldlni egy piac feliigyelcit, aki a piaci
nyiwataftesi id<ikben az iizemeltetdssel kapcsolatos feladatokat az <inkorminyzat nevdben
ell6tja.
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Az Onkormiinyzat 6ltal szervezett, illetve Civil kezdem6nyez6sre rendezvdny kiildn bejelent6st
kcivetrien az engeddlyezeft szezon6,lis programok, farsang, tavaszkdszdnt6, htsv6t, Szilva
iinnep, Bricsriviis6r, Mindenszentek, Marton nap, Adventi gyertyagytjt6s, falukar6csony
tarthat6 a teljes piac teriilet6n.

Mih6l 6nnester
A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g megtiirgyalta, felk6rem a bizotts6g eln<ik6t, hogy
ismertesse javaslatukat.

Lukiits Giibor Akos Pdnziigyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfeileszt6si Bizotts6e kdpvisel6ie
Mazik Gydrgy, a S6[yi Kertbar6tok Egyesiilet6nek elncike r6szt vett a bizottsrig iil6sdn, ahol
elmondta, hogy jtiv6 h6ten az egyesiilettel egyeztetnek a piac feliigyelet6nek iigydrril. A
bizotts6g megt6rgyalta az el<iterjeszt6st, melyben t6mogatja a piac miikrid6si rendj6nek
viitozitsitt. Elsri feladatk6nt gondoskodni sziiks6ges a piaci feliigyelet ellet6ser6l, tov6bb6 a
mrikrid6si engeddly m6dosit6s6r6l, ezdrt megbizza Varga Mih6ly polgrirmestert a sztiks6ges
feladatok elldt6siival, tovttbbd az egyeztetdsek megkezd6s6vel a piac feliigyeletdre
vonatkoz6an.

Varea Mih6ly polgirmester
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lirs a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kdrem a

Kdpvisel6-testi.iletet, hogy k6zfeltartissal szavazzoi, aki a p6nziigyi bizotts6g javaslat:ival
egyetdrt.

A kepviselSlestiilel 6 igen szavazattal egtetdrt

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6 testiilet6nek
3 4 I 2022. (11.2 4.) hatir ozata

Lit6r Kdzsdg 6nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testiilete egyetdrt Litdr Termekii Piac
hasznilat6val-mrikdd6sdvel kapcsolatos m6dositiisokkal, az egyeztet6seket kd,vet6en
k6ri a Litdri Piac ds Vrisiir miikcjd6si rendtart6siinak szabrilyoz6siit.
Megbizza a polg6rmestert a sztiksdges feladatok ell6t6s6val, valamint az egyeztet6sek
megkezd6s6veI a piacfeliigyelet ell6tdsa t6rgyban.

Fele16s: Varga Mihrily polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

2,) Az OnkormIn yzat 2021.6vi ktilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m6dositisa
E l 6ad ri ; Varga Mi hltly polgdrme s te r

Varsa Mihiilv Dolsarmester
Megkdrdezem Bencze Evajegyz<i asszonyt, kivrinja-e kiegdsziteni az ekiterjeszt6st?

Bencze Eva iegyzci:
Nem kiv6nom kieg6sziteni.

Varsa MihAlv polgiirmcster
A napirendi pontot a P6nziigyi bizotts6g megtargyalta, felk6rem a bizottsiig elndk6t, hogy
ismertesse javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos Pdnziieyi Gazdas6ei 6s Teleptildslei leszt6si Bizoltsiirr k6pviseloi e

A bizottsrig megtrirgyalta az tinkorm6nyzat 2021. 6vi kdlts6gvetdsdnek IV. negyeddvi
m6dosit6s6t, 6s javasolja elfogadrisra a kdpvisel6{estiilet fele.

Varea Mih6lv polg6rmester

Van-e k6rd6s, hozzttsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem a

K6pvisel<i-testiiletet, hogy k6zfeltartdssal szavazzon, aki a pdnztigyi bizottsrig javaslat6val
egyetdrt.

A kdpviselS+estiilet 6 igen szavazottal eg)etirt.

Lit6r Kiizs69 Onkorm{nyzatf nak K6pvisel6-testiilet6nek
3512022. (II. 24.) LKt. hatdrozata

a Lit6r Kiizs69 6nkorminyzat 2021. 6vi kiilts6gvet6s616t

Lit6r K6zsdg Onkormrinyzat6nak K6pviselti-testiilete Litdr Krizseg Onkormiiny zal2O2l .

6vi kdltsdgvetdsdnek m6dosit6s1116l az atibbi hat|rozatot hozza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadrisai

1.) A k6pvisel6testiilet Litdr K6zs6g Onkormiinyzat 2021
1.056.176.037 Ft bev6teli 6s kiadrisi f6tisszegben halitrozza meg.

evl kdltsdgvetds6t

2.) A bevdteli fdrisszeg forriisonkdnti megoszlisrit az l. szimu melldklet, a bev6telek
szervezetenkdnti bontrisrit a 2. sz6mri mell6klet lartalmazza.

3.) A kiad6si f66sszeg kiemelt el6irenyzatonkdnti bemutatiisiit a 3. sziimri melldklet, a
kiad6sok szervezetenk6nti bont6s6t a 4. szitm'tr mell6klet tartalmazza.

4.) A k6pvisel6-testiilet Litdr Krizs6g Onkormilnyzat 1.056.176.037 Ft 2021. 6vi
krilts6gvet6sdnek kiaddsi ds bevdteli f6<isszeg6n beltil:

Miikiid6si kiadrisokat
- szem6lyi jellegii kiad6sokat
- munkaad6kat terhelS jrirul6kokat
- dologi 6s egydb foly6 jellegri kiadrisokat
- helyi dnkormdnyzatok el6z6 6vi elsz6mol6s6t
-egy6b elvoniisok, befi zetdsek
- t6mogat6s6rtdkti mtik. kiad. 6llamhrizt. beliil
- mrikdddsi c. kdlcstin illlamhrizt. kivtl
- egydb t6mogat6sok (szociiilpolitikai elLit6sok)
- penzeszkoziiadis iilamhaztarttrson kiviilre

Felhalmoz{si kiad{sokat
- beruh6z6si kiadiisokat
- feltjit6si kiad6sokat
- felhalmoz6si trimogatrlsok

Finanszirozisi kiadrisokat
- illamhriztart6son b. megel6legez6s visszafizet6se
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378.637.611Ft-ban
42.494.205 Ft-ban

6.201 .043 Ft-ban
163.284.746 Fr-ban

913.132 Frban
7 .821.977 Ft-but

145.755.553 Ft-ban
0 Ft-ban

4.825.380 Ft-ban
7 .341.575 Ft-ban

398.165.269 Ft-ban
195.524.554 Ft-ban

202.640.719 Ft-ban
0 Ft-ban

166.368.039 FGban
18.903.141 Frban



- kdzponti, irrinyit6szervi t6mogatiis
- belfttldi dndkpapirok kiadiisai

A tartal6kot (6. szdmI me116klet)

Miikiid6si bev6teleket
- 6l1ami t6mogat6st
- egydb mrikiiddsi c6lt temogates rillamhrizt.beliil
- intdzm6nyi mrik6d6si bev6telt
- miikdddsi c6hi ritvett p6nzeszktizt
- krizhatalmi bev6teleket

Felhalmoz6si bev6teleket
- lelhalmozrisi cdhi trimogat6sokat
- felhalmozdsi bev6teleket
- felhalmozrisi cdlt ritvett p6nzeszkrizriket

Finanszirozisi bev6teleket:
- belfttldi drtdkpapirok bevdteleit
- e15z6 6vi maradv6ny igdnybevdtelt
-6llamhriztart6son beliili megel6legez6sek

72.524.898 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

113.005.118 Ft-ban

429.218.961 Ftban
235.371.347 Fr-ban
42.135.225 Ft-ban
19.988.774 Ft-ban

0 Ft-ban
131.723.615 Ftban

217.935.069 Ft-ban
204.9O4.290 Ft-baJl

12.980.629 Frban
50.150 Ft-ban

409.022.0O7 Ft-han
74.940.000 Ft-ban

323.883.547 Ftban
I 0.1 98.460Frban

6ltapitja meg.

5.) Az dnkorm6nyzat felhalmozrisi kiadrisait r6szletesen az 5. mell6klet mutatja.

6.) Az dnkormrinyzat tartalekait a 6. mell6klet tartalmazza.

7.) Az 6nkorm6nyzat kdlts6gvetdsi m6rleg6t kozgazdasiryi tagol6sban a 7.
melldklet tartalmazza.

8.) Az tinkorm6nyzal l€lszhmadatait a 8. melldklel tarlalmazza.

9.) A kdltsdgvetds v6grehajt6s6nak szabrilyait Lit6r K<izsdg Onkorm inyzatinak
k6ltsdgvetdsi rendelete tartalmazza.

Felclos: Varga Mihrily polgiirmester
Ilatrirido: folyamatos

Varga MihSly polg6rmester

Fentiek alapjrin javaslom a m6dosit6shoz kapcso16d6 rendelet elfogadrisrit is.

Varea MihAlv DolsArmester
A rendelet tervezetet a Pdnziigyi bizotts6g megtfrgyalta, felk6rem a bizottsrig eln<ikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukets Gabor Akos Pdnziieyi Gazdas6si ds Teleoiil6sleilesztdsi Bizo ttsAe kdpvisel6ie
A bizottsrig megtArgyalta az el6terjesztdst, aztjavasolja elfogad6sra a kdpvisel6-testiilet fele.
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A kdpviselS-testiilel 6 igen szavazattal o rendelet elfogaddstival egtetirt.

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6rck2t2022.(11.28.) tinkormrlnyzati rendelete
Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzat 2021. 6vi ktilts6gvet6s6nek m6dositis:i16l

3.) A Kdzds Hivatal2O2l.6vi ktilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m6dositisa
El(iad6: Bencze iva jegtzf

Beicze Eva iecyzo
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta, a^ nem kivrinom kieg6sziteni. A Pdnziigyi
bizottsrig a napirendi pontot megtargyalta, felkdrem a bizottsrig elnrikdt, hogy ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziievi Gazdasrisi ds Teleptildsfei lesztdsi Bizotts6s kdpvisekiie
A bizottsrig megtiirgyalta a Lit6ri Kd,zds Onkormrinyzati Hivatal 2021. 6vi kiilts6gvetdsdnek III.
negyeddvi m6dositis6t, ds javasolja elfogad6sra a k6pvisel6-testtilet fele.

Varea Mih6ly Dolsermester
Van-e k6rdds, hozzirszolirs a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem a
K6pvisel6-testiiletet, hogy kdzfeltartiissal szayazzon, aki a p6nziigyi bizotts6g javaslatrival
egyet6rt.

A kdpvisel6+estiilel 6 igen szovazottal eLyetirt.

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3612022. (II.24.) LKt. hatirozata

a Lit6ri Kiiztis 6nkorm:inyzati Hivatal 2021. 6vi ktilts6gvet6s616l

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkormrinyzatdnak K6pviseki-testiilete a Lit6ri Krizds
Onkorm6nyzati Hivatal 2021. dvi ktilts6gvet6s6nek III. m6dosit6s6r6l az al bbi
halirozalol hozza'.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiad6sai

I .) A kdpvisel6-testiilet a Lit6ri Kdzds 6nkormiinyzati Hivatal 2021 . 6vi kdltsdgvetdsdt
78.733.641 Ft bevdteli 6s kiad6si f66sszegre m6dos(tja.
2.) A bevdteli foiisszeg megoszlasAt az 1. szflmt mell6klet tartalmazza.
3.) A kiad6si f6<isszeg el6ir6nyzatonkdnti bemutatiisiit a2. szirmi mell6klet tartalmazza.
A felhalmoz6si kiad6sokat a 3. mell6klet tartalmazza.
4.) A kciltsdgvet6si m6rleget kdzgazdasigi tagoliiLsban a 4/A. €s 4/B. mell6klet
tartaknazza.
5.) A Hivatal l6tszrimadatait az 5. melldklet mutatja be.

6.) A k6pvisel6-testiilet a Litdri Kdzds Onkormrinyzati Hivatal 78.733.641 Ft 6vi
kdlts6gvet6sdnek kiad6si 6s bevdteli fti6sszeg6n beliil:

Miikiid6si kiadisokat
- szem6lyi jellegri kiad6sokat

77.193.131 FGban
59.420.21 9 lrt-ban
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Varea Mih6ly polsArmester
Van-e k6rdds, hozzisz6l6s2 Amennyiben nincs, kdrem a K6pvisel6-testtiletet, hogy
k6zfeltartiissal szayazzot't, aki a rendelet alkotiissal egyetdrt.



- munkaad6kat terhe16 jrirul6kokat
- dologi kiad6sokat

Felhalmozisi kiadisokat
- beruh6zrisi kiadrisokat
- feltjit6si kiad6sokat

Miikiid6si bev6teleket
-mtikrid6si t6mogatrisok 6llamhrlzt. beliilr<il
-mrik<id6si bevdtelek

Finanszirozisi bev6teleket
- kdzponti ir6nyit6szervi trimogadst
- p6nzmaradv6ny felhasznrilist

6llapitja meg.

kiilts6gvet6si l6tszimkeret6t
:illapitja meg.

2022.02.24.

9.342.334 Ft-ban
8.430.578-ban

1.540.510 Ft-han
I .540.510 Frban

0 Ft-ban
125.000 Ft-ban

0 Ft-ban
125.000 Frban

78.608.641 Ft-ban
72.524.898 Fr-ban

6.083.743Ftban

10 f6ben

7.) A ktilts6gvetds vdgrehajtiis6nak szab6lyait Litdr 6s Kir6lyszentistvAn Onkormiinyzatok
krilts6gvetdsi rendelete lartalmazza.

Felelos: Bencze Eva jegyzb
Hatiridti: folvamatos

4.) Lit6r Kiizs69 Onkormri nyzat 2022.6vi Kiizbeszerz6si Terv
E l 5ad6 ; Varga Mi hitly pol gtirme st er

Varea Mih6lv polqirmester
Atadom a sz6t Bencze Eva jegyziS asszonynak, ismertesse a napirendi ponthoz kapcsol6d6 elSterjesztdst

Bencze bva ieeyzo
A krizbeszerzdsi tervet mircius 31 . napjiig el kell fogadni. 2022. 6v vonatkoz6siban k6t dolog kertilt
be. Az elsri 6rubeszerzds tergyban munkagdp beszerzdse, miutin a beszerezni kiviint munkagdp dra
Stldpi a 15.000.000, -Ft-os drt6khatirt. mrisodik pedig az 6pit6si beruhiiz6s t6rgyban a Csivitelo Ovoda
ds Btjlcsrjde bovit6se, amennyiben pAly6zatunk t6mogat6sban rdszesiil. Mindk6t elj6r6s a II.
negyeddvben indulna. Termdszetesen miutin ez terv, igy amennyiben sztiksdges, Igy lehet m6dositani.

Varea Mih6lv polgarmester
Van-e k6rdds, hozzitsz6l{s a napirendi ponttal kapcsolatban?

Auerbach Jiinos k6pvisel6:
Itt szeretn6m megtudni, hol tart a munkagdp beszerzds tigye? Nem yeszelyeztel benniinket a
hat6rid6?

Bencze Eva iegyzo
2022. december 31. napj6ig keriilt meghosszabbit6sra a hatiirido

Varea Mihelv polgArmester
K6rtiink be indikativ ajinlatokat.

Bencze Eva iegyzo
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Dr. Gvurika Istvin G:ibor kdpvise16
A munkag6pek dr6g6bbak lesznek, ha a tavalyi dvben m6r megv6siroltuk volna, ak6r megmaradhatott
volna l-2 milli6 forint, amibril esetleg 6pithettiink volna n6hriny mdterjSrd6t, vagy egyebet. Elszomorit,
hogy ez igy elhtz6dik, milli6kat veszitiink a falu pdnz6b6l. Vdgteleniil szomoni vagyok.

Auerbach J6nos kdpviselo:
Igen, egyet6rtek, aztin majd megint a tartaldk terh6re kell kieg6sziteni az dsszeget, hogy meg tudjuk
visirolni a munkagdpet, azokkal a paramdterekkel, amirrjl mir kor6bban dt ntdtttink. K6pvisel6-testiileti
d<int6s van, szeretn6m megtudni, mi6rt nem keriil v6grehajt6sra?

Varga Mih6ly polg6nnester
Az a glp nem megfelelo azokkal a pararndterekkel. Nekiink munkag6pre gdpre van sziiksdgiink, nem
kommunSlis gdpre.

Auerbach J6nos kepr iselo:
A testiilet dtintdtt, az, hogy polgirmester [r nem tudja elfogadni, sajnilom. Van egy ddntds, ami nem
keriilt vdgrehajt6sra. Szeretn6m megtudni jegyzo asszonyt6l, mi sztiks6ges egy fegyelmi eljSrris
meginditasehoz?

Lukrits G6bor Akos Penzusvt Gazdastt i ds Teleotildsfeileszt6si Bizotts6s k6ovisel6ie
Hozott a K6pviselo-testiilet tavaly novemberben egy ddnt6st, ami az6ta sincs vdgrehajtva. Nem lehetne
itt miir vdgre egy hatiiridtit szabni?

Auerbach Jiinos k isel6
Osv6th 6rs, mint a p6nziigyi bizotts6g tagja, a tavalyi dvben hozott egy kommun6lis gdpet, konkdt
miiszaki tartalommal. A Kdpviseki-testiilet rigy hatirozott, hogy ezekkel a param6terekkel megvis6rolja
a kommun6lis gdpet, miutSn alkalmas lesz a feladatok elv6gzdsdre. Akkor ez mi6rt nem ttirtdnik meg?
Az6rt, mert polg6rmester (rr rigy dtinttjtt, hogy neki ez az eszkiSz nem megfelel6?

Varga M ihrily po lgatrnrcster
Persze, a k6pvisel6 urak megbeszdlt6k egymdssal

Bencze Eya iesyzo
Az indikativ ajinlatok bekdrdse megtdrtdnt. Visszatdrve a fegyelmi eljir6s menetdre: fegyelmi
bizottsigot kell l6trehozni, megnevezni pontosan a tdnyeket, lefolytatni a vizsgilatot, rnajd visszahozni
az iigyet a Kd pv ise lo-testii let eld.

Auerbach Jiinos kdpvisel<i :

Kdrdezem polg6rmester urat, hajland6 megvdsirolni ezt a munkag6pet, vagy nem?

Varsa Mih6ly pqllxiqester
Igen, hajland6 vagyok. Azt6n majd mondom a faluban, hogy az Auerbach J6nos kdpvise16 akarta ezt a
gdpet megv6s6rolni. Tdrjiink vissza a napirendi ponthoz.

A Pdnziigyi bizotts6g a napirendi pontot megvitatta, k6rem a bizotts6g elndkdt, hogy ismertesse
javaslatukat.

Lukiits Gebor Akos Pdnziisvi Gazdasiigi 6s Telepiil6sfei leszt6si Bizotts6s k6ovise16ie

A bizottsiig megtargyalta a Lit6ri Kdz6s Onkormiinyzata 2022.6vi kiizbeszerzdsi tervdt, 6s azt

elfogadisra javasolja a K6pvisel6+estiilet feld.
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Varea Mihiily oolsArmester
Van-e k6rdds, hozzirsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem a
K6pvisel5{esttiletet, hogy k6zfeltartrissal szavazzon, aki a pdnztigyi bizottsrig javaslat6val

egyetdrt.

A kdpviselS-testiilel 6 igen szavozattol eg/etdrt

Lit6r Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6 testiilet6nek
37 I 2022. (11.2 4.) h at 6r ozata

Lit6r K6zsdg Onkorminyzatiinak K6pvisel6-testtilete elfogadja Lit6r Ktizsdg
Onkorm6nyzata 2022. 6vik<izbeszerz6si tervdt.

Felel<is: Varga Mihrily polg6,rmester
Hatrirido: azonnal

5.) Balatonalm:idi Rend6rkapit6nysig timogat{si k6relme
El 6ud6.. Varga Mi hd ly pol gdr m e s t er

Varea Mih6ly DolcArmester
Balatonalm6di Rend6rkapit6nys6ga megkereste 6nkorm6nyzatunkat, 6s k6rte, amennyiben
lehetosdg van ri, rigy t6mogassuk 6ket adomdnnyal. Javasoln6m, hogy a kor6bbi 6veknek
megfelel6en az iddn is r6szesitstik tiimogatrisban a Rend6rkapit6nysag kdteldkdben szolg6l6
6llomdnyt. A k6rt temogat6s c6lja, a hivatalos 6llomriny eltal megerositett jiir<irszolg6lat 6s a

kcirzeti megbizotti jelenldt fokoz6sa 6rdek6ben teljesitett trilszolgrilat, telepiildsiinktin vdgzett
magas szintri tev6kenysdg6ben eredm6nyesen rdszt vev6 munkatiirsak elismer6s6nek
jutalmaziisa.
2021. 6vben egyszemdlyes polgrirmesteri hat6skdrben brutt6100.000Ft t6mogatils keriilt
etutalAsra, ennek elsz6mol6sa megtdrtdnt. Javasolniim, hogy az idei dvben is tartal6kunk terhdre
biztositsuk ugyanezt az 6sszeget.

A Pdnziigyi bizottsiig a napirendi pontot megvitatta, k6rem a bizottsrig elndkdt, hogy ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziisyi Gazdasriei 6s Telepiil6sfeilpszlds:i Stzatt$ckepy ig
A bizotts6g megt6rgyalta a 100.000, -Ft adomiiny odaitdt6s6t, 6s azt elfogad6sra javasolja a

K6pvisel6-testiilet fel6.

a Mih6l 6lmester
Van-e k6rd6s, hozzhsz6lts a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem a

Kdpviselo-testtiletet, hogy k6zfeltartrissal szavazzon, aki a pdnziigyi bizottsrig javaslat6val
egyetdrt.

A klpvisel6-testiilel 6 igen szavozattal egtetdrt
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Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6 testiilet6nek
38 12022. (11.24.) hatirozata

Litdr K6zs6g Onkormdnyzat6nak kdpviselo-testiilete arr6l hat6rozott, hogy
Balatonalmddi Rend6rkapit6nys 69 rdszdre 100 000 Ft tiimogatiis adomAnyoziisival, a
hivatalos 6llomriny Altal meger6sitett j6r6rszolg6lat ds a krirzeti megbizotti jelenldt
fokoz6sa 6rdekdben teljesitett tflszolgilat, telepti[6si.inkdn vdgzett magas szintii
tev6kenys6g6ben eredm6nyesen rdszt vevri munkatrirsak elismer6s6nek jutalmaziisiihoz,
tartaldka terh6re.

Hat6rido: azonnal
Felekis: Varga Mihiily polgrirmester

6.) Orsziggyiil6s.i vilasztissal kapcsolatos iigyek
El6ad6: Benc:e Eva jeg1t1[

Bencze Eva iegyzo
Mindannyiunk el6tt ismert tdny, hogy 2022. prrlis 3. napj6ra keriilt kiir5sra az orszirggytillsi
vilasztiis. A bizotts6gok mandiltuma lej6rt, ez6* a v6lasztAsi ttirv6ny szerint:
,,a szavazatszdmkil6 bizotts6gok tagjait a sziiks6ges szilmban a telepiildsi cinkorm6nyzat
k6pvisel6-testtilele az orszirggyiildsi kdpviselok 6ltal6nos v6laszt6s6nak kitiiz6sdt kdvet6en,
legk6s6bb a szavazas napja el6tti huszadik napon v6lasztja meg, szemdlyiikre a helyi viilasaiisi
iroda vezet6je tesz inditv6nyt. A szavazatszbml6l6 bizottsrig tagjait telepiildsi szinten kell
megvalasztani."
Fentiek alapj6n Szavazatszimlii6 Bizotts6g tagjaira vonatkoz6an az aliibbi javaslatot teszem:
Bindisnd Prieger Anita, Csige Istvrinnd, Dancs6 G6bor. Feketdnd N6meth Ibolya, Kertdszn6
K6rpriti Katalin Lakics Krisztiiin. Nagy Bdla, Tollner K6rolynd, Triznya Agnes Erzsdbet, Ujv6ri
Attil6n6.
Azt is tudjuk, hogy az idei 6vben id6kcizi helyhat6srigi v6lasztiis is lesz, teh6t a bizotts6gok ott
is dolgomi fognak.
Miel6tt a javaslat rissze6llt, megkdrdeztiink mindenkit, aki a korribbi dvekben dolgozott a

bizottsrigokban. N6h6nyan nem v6llaltdk a feladatot, ez6rt is keriiltek be tij nevek.
Amennyiben valakinek kdrddse lenne a javasolt szem6lyekkel kapcsolatban, termdszetesen
v6laszolok. Azt hiszem ajeldlteket mindenki ismeri.

Varga Mih6ly polgiirmester
Van-e k6rdds, hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem a
K6pvisel6-testtiletet, hogy kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyet6rt a jegyzo asszony 6ltal tett
javaslattal.

A kdpviselS-testiilet 6 igen szavazattal eg)elirt

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3912022. (II.24.) LKt. hatdrozata

Lit6r K<izsdg Onkormiinyzat6nak K6pvisel<i - testtilete v6lemdnyezte, ds az alibbiak
szerint j6v6hagyja:
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Sz v azatsz6ml616 Bizottsri ita ok
Bindisnd Prieger Anita, Csige Istviinn6, Dancs6 Gribor, Feketdnd Ndmeth Ibolya,
Kertdsznd K6rp6ti Katalin Lakics Kriszti6n, Nagy Bdla, Tollner Krirolynl, Trizny a
Agnes Erzs6bet, Uivari Attilan6.

Felelris: Bencze Eva jegyzo
Hatiirido: folvamatos

7.) Vegyes iigyek
Trii dkoztatiis SDort Ugyekr6l
El 6od 6 : r ur ga Mi h ci l1t po I gdrmesl e r

Varga MihSly polg6rmester
A Pdnztigyi bizottsrig til6s6n trirgyalt Lit6r Sport Egyesiilettel kapcsolatos akturilis iigyekr6l.
Kdrem a bizottsrig elndkdt, tAjdkoztassa ajelenldv6ket az elhangzottakr6l.

LukAts G6bor Akos Pdnztigyi Gazdas6g i 6s Teleotil6sfei leszt6si Bizottsds kdnvisel6ie
A bizotts6g iildsdn megjelent Egyed Lajos eln<ik rir, ds n6h6ny fiatal, a jit6kosok
k6pviseletdben. A megjelentek k<ia drezhetti volt a fesziiltsdg. Tcibbek k6zt azdrt keriilt
napirendi pontra az Egyestilet tigye, hogy v6gre pontot tehessiink a 2020. 6vben kapott 500.000,
-Ft elsz6mol6srira, melyet az egyesiilet a Civil szervezetek trimogatrisa keretdn beltil kapott. A
becsatolt sz6ml6k alapj6n a p6nziigyi elsz6mol6s lezirhat6, mivel a Trimogat6i okirat
felhaszn6liisi ds elsz6mol6si hatrirideje 2021. december 31. napjrira tiirt6no m6dosit6st a

bizottsrig elfogadta.
A megjelent fiatalok elmondtiik, hogy mrir hosszri ideje szeretndnek bel6pni az egyesiiletbe, de

erre eddig nem kaptak lehet6s6get. nem drzik a temogatiist, sok mindenre sziiksdgiik lenne a

miikdd6shez, de sajnos ezek nem rillnak a rendelkez6siikre. Maguk mossiik a mezeket, saj6t
aut6val jrimak a viddki mdrkozdsekre, saj6t maguknak vrisiiroljiik az isvinyvizet, egyebeket.
Elmondtuk, hogy az dnkormenyzatnak nincs lehet<is6ge, 6s nem is szeretne az egyesiilet
mtikrid6s6be belesz6lni. A civil szervezetek saj6t elgondoLisb6l alakulnak, kdzcis cdllal jdnnek
l6tre, a szabadid6 hasznos eltdltdsdhez kapcsol6dik tev6kenys6gtik.
Tov6bbi k6rddskdnt meriilt fel az egyesiilet tov6bbi sorsa, hiszen kdt p6lydzatuk is folyamatban
van. A fiatalok elmondtrik, 6k tovribbra is szeretn6nek focizni, sportolni, hiszen m6r eddig is
sok idrit 6s energi6t lorditottak erre. Javasoltuk. hogy mrirciusban hivj 6k tissze a kdzgyrildst.
PArjat6kos ldpjen be a tagok k<izd, akik biaositanrik a piirbeszddet, kdpviselndk ajiitdkosokat,
hiszen nem biztos, hogy minden igazolt j 6tdkosnak tagnak kellene lenni. A kdzgyrildsnek el kell
fogadni a szakmai-pdnziigyi besz6mol6t, tizleti tervet. Egyed Lajos elncik rir igdretet tett ene,
igy bizzunk abban. hogy megtaliljrik a krizds hangot. 6s rendez6dnek a felmertilt probldmiik.

A Ktpvisel6-testiilet a tdjdkoztatdst tudomdsul velle
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T6i6koztat6s CiviI Szervezetek pttly tnat kiirisir6l 2022
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Milriily polsArmester
A P6nztigyi bizottsrlg napirendi pontkdnt megtdrgyalta a Civil szervezetek trimogatrisa c6hi
2022. 6vi palyazati kiir6st. Kdrem a bizottsrig elndkdt, tej6koztassa a jelenl6voket az
elhangzottakr6l.

LukAts G:ibor Akos Pdnztisyi GazdasdLsi ds Telepiil6sfei lesztdsi Bizoftsrig kdpviseloi e

A kor6bbi 6vek gyakorlat6nak megfelekien az idei 6vben is a civil szervezetek tiimogatiisa

tirgyi piiy|zal kiirrisa mellett ddntd,tttink. A p6lyin6 6ltal biztositand6 6nr6sz m6rtdke 10%,

amely lehet saj6t forr6sb6l szirmazo pdnzbeni, term6szetbeni hozzij5lull.s ds <inkdntes munka

is. A pdlylzaton ig6nyelt t6mogatdsi dsszeg a szeryezet adott dvi programjainak

megval6sitris6ra 6s a programok megval6sit6s6hoz sziiksdges tirgyi eszkdzrik beszerzdsdre

fordithat6. A pdlyiizati program foly6 dv janu6r 01 - december 3 1 . kdz6 eshet, t6bb 6ven rltivel6
progrzrm eset6ben az igdnyelt tdmogatris felhaszn6kisa a foly6 6v december 3l-ig tart6
programr6szre tdrt6nhet.

A pi,lyizaton nem vehetnek rdszt tdbbek kiizi. azok a szervezetek, amelyek az elmrilt 3 6vben

tinkorminyzati tiimogat6sban r6szestiltek 6s annak felhasznrilis6val nem, vagy nem

szab6lyszenien szrimoltak el.

A p6ly Azatok benyrijtrisi hatriridej e:

l. szakasz: Foly6 dv mrircius h6 15. napja 12.00 6riig

2. szakasz: A phlydztatds milsodik szakaszitban foly6 6v augusztus h6 31. napja 10.00 6r6ig
lesz lehet6s6g pitlyizatok benyrijt6s6ra, a rendelkez6sre 6 6 keretdsszeg kimertil6sdig.
Amennyiben a rendelkez6sre iill6 keretcisszeg az 7. szakaszban kimertil, nem keriil sor a 2.
pily {ztattsi szakaszra.

A bizotts6g a kcilts6gvetdsben biaositott 3.000.000, -Ft-b6l az els<i fordul6ban 2.500.000, -Ft-
os keretet hat6rozott meg, az alibbi felosztiis szerint:
Spottev6kenysdg maximum: 250.000, -Ft
Term6szet,kdmyezet, rillatv6delemmaximum: 100.000, -Ft
Kdzrend 6s kcizbiztonsilg vddelme maximum: 350.000,-Ft
Kultur6lis, kdzmrivel<iddsi
tev6kenysdg maximum: L500.000, -Ft
I!ris6gi, nevel6si,
oktatrisitev6kenysdgmaximum: 100.000,-Ft.

A KdpviselSlestiilet a tdjdkoztatdst tudomdsul vette

Es6szsdsiisvi alaoelLitris eszkdztiimo atasa Med-Intemist Kft
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mih6ly oolg6rmester
Megk6rem Bencze Eva jegyz6 asszonyt, a napirendi ponttal kapcsolatban trij6koztassa a

megielenteket.
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Bencze Eva iesyz6
2022. janurir h6nap elejdn tajdkoztattam Ontiket a Magyar Falu Program keretdben 2022.01 .03-
rin megjelent iil pitlyizati. felhivrisokr6l, mint az eloterjesztdsben is olvashat6. Februrir 3-ai
iildsdn an6l ddnt6tt a Kdpviseki-testiilet, hogy nem kiv6nja trimogatni orvosi eszkd,z

beszerzdsdt, ink6bb p6ly6zati fton kivrinj a azt beszerczni. Az 1.600.000 Ft-os eldiritnyzati
keret c6ltartaldkba kertilt.
A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett .,Onkormanyzati tulajdonban l6vd ingatlanok
fejlesztdse" trirgyri MFP-6TLK/2022. pitty'zati kiir6s 6 p6lyrizati kateg6ririt foglalt magiiban:
faluhiizak fejlesztdse, biilcs6dedpiiletek fehijitrisa, 6voda6ptiletek fehij itrisa, orvosi rendel6k
fejleszt6se, kdziissdgi terek fejleszt6se ds ktilt6ri kdz<issdgi l6tesitmdny 6pit6se, feltijit6sa,
6talakitrisa, beszerzdse trirgyAban. A felhivis alapjan 6 piiyizati kateg6ria kdziil legfeljebb 2

kateg6riiban volt benyrijthat6 p6lyiiLzat, amelyek kdziil Lit6r az 6vodai fdr6hely b6vit6sdre ds a

mriveloddsi hriz korszenlsitdsdre nyrijtott be piiybzatot, igy egy harmadik kateg6ri6ban
(h6ziorvosi rendeki fejlesztdse) nem volt lehettisdg t6mogat6si kdrelem benytjtiis6ra.
Az ,,Onkormiinyzati feladatell6t6st szolg616 fejleszt6sek trimogatiisa" t6rgyri p6ly6zati felhiv6s
int6zmdnyfejlesztdsre. sportfej leszt6sre 6s beltertileti utak, j6rddk, hidak fehijit6s6ra nyrijtott
piiy/zati lehetcis6get. Intdzmdnyfejleszt6s kateg6riiin beltil ugyan lehetris6g nyilott
egdszs6giigyi fejlesztds t6rgyu temogat6si k6relem benyfjtiisiira, az azonban az egdszs6giigyi
alapell6trist szolgril6 (h6ziorvosi) dpiilet, helyis6g infrastrukturiilis fejlesZdsdre, fehijit6sra adott
lehet<is6get.
Fentiek alapjrin ezen piiyivati rendszerben mdr nem 6ll m6dunkban orvosi eszkrizbes zerzdsre,
ezdrt keri.ilt iijra a K6pvisel6{esttilet el6 az anyag.

Varea Mihaly polghrmester

A Pdnztigyi bizottsig az elSterjesztdst megtdrgyalta, kdrem eln<ik urat, ismertesse javaslatukat

Lukdts G6bor Akos P6nziisyi Gazdasd.qi 6s Teleptildsfeileszt6slBjao(s6skdpvisekiie
A bizotts69 megtargyalta az eloterjeszt6st, 6s javasolja az orvosi eszk<iz beszerzdsdt.

Varea Mihiilv polgdrmester
Amennyiben nincs kdrd6s, dszrevdtel, fentiek alapj6n, k6rem kdzfelta(issal jelezze, aki
egyetdrt boka-kar-index-6s pulzus hullim sebessdg mdr6 eszkdz beszerzds6vel brutt6
1.600.000, -Ft risszegben, k6zfeltart6ssal jelezze I

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4012022. (II.24.) LKt. hatirozata

Litdr Kcizs6g Onkormrlnyzatrinak K6pvisel6 j6v6hagyja 1 db BOSO ABI SYSTEM 100
PWV Boka-kar-index m6ro eszkoz beszerzes6t, a h6ziorvosi szolgiilatot elkit6 Med-
Internist Kft rdsz6re brutt6 1.600.000, -Ft dsszegben. a c6ltartal6k terhdre.
Megbizza a polg6rmestert a sziifts6ges int6zked6sek megt6teldvel.

Felel6s: Varga Mihrily polg6rmester
Hatiirid6: azonnal

Mez6sazdas6si rivezet ki iel<il6s. koncepci6s feile
Varga Mi hdly polgdrmeste r

sztdsi terv kiielcildse

A kipvisel6lestiilel 6 igen szavazattal eg)eftrl.
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A Lir|r, 046/3 hrsz-ri teriilet tulajdonosa k6ri a rendezdsi terv m6dositdsiit aszerint, hogy az, az
M6-2 ovezetrol, M6-1 6ltal6nos mezogazdasigi dvezetre m6dosuljon, valamint az ivezet
miivel6si 69 felsoroLisa b<iviiljrin a kert mrivel6si riggal.
A telepiil6siink hosszrit6vi koncepci6s elk6pzel6s6r<il az elmrilt iil6sen m6r t6rgyaltunk, ahol
elhangzott, hogy c6lszeni lenne a teleptildsen kijelOlni mezogazdas|gi, ipari, gazdasitgi-
szolgiiltat6 rivezet teriileteket.
Ez a k6relem a mezogazdasiryi teriiletek elgondoliisiihoz kapcsol6dik, igy javasolniim, hogy a
Planteus Kft{ bizzuk meg, hogy telepiil6siink D6l-nyugat ir6ny6ba halad6 Bendola [t melletti,
baloldalon l6v6 teriiletek M6-2 besorolisait m6dositsuk M6 -1 besorol6stra. elstisorban igy
lehet6s6get adnrirrk iiltetvdny kialakit6srira, - sz6l6, gyiimdlcsds telepit6sdre-, kiskertdszeti
tev6kenys6gre.
A P6nziigyi bizotts69 az el6terjeszt6st megt6rgyalta, k6rem elndk urat, ismertesse javaslatukat.

Lukits Giibor Akos P6nziigyi Gazdas6gi ds Telepilldsf'eilesztdsi Bizottsrig kdpviselciie
A bizottsrig megldrgyalta az el6terjesztdst, 6s javasolja a Planteus Kft r6szdre megkiildeni az
el6kdszitti munk6latok elv6gzdsdre.

Varga Mih6ly polg6rmester
Amennyiben nincs k6rd6s, 6szrev6tel, fentiek alapj6n, k6rem kdzfeltartrissal jelezze, aki
egyetdrt a Litdr, 04613 hrsz-ri teriilet ritminrisit6s6vel, ugy, hogy az a Planteus Kft r6sz6re
megkiild6sre kerfiljdn az el6k6szito munk6k elv6gz6sdre.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzata K6pviselS-testiilet6nek
4112022. (II.24.) LKt. hatfrozata

Lit6r Kdzsdg K6pvisel6 Testiilete triLrnogatja K6roly Eniko telepiil6srendezdsi eszkdz
m6dositiisra irinyul6 kdr6sdt, mely alapjrin teleptildsiink D6l-nyugat ir6nyriba halad6
Bendola rit melletti, baloldalon ldvo tertiletek MiL-2 ovezetrol Mii- l riltal5nos
meziSgazdasigi <ivezet szabiilyoziisra m6dosuljon, igy lehets6gessd viilik iiltetvdny
kialakit6sera, - szoki, gytimrilcsris telepit6sdre-, kiskert6szeti tevdkenys6gre. azzal a
feltdtellel, hogy az esetleg 6pitend<i lak6dpiilet viz- 6s szennyvizelkltiiLs6t az 6pittet6nek
a telepiilds k<izmiiveit<il fiiggetleniil kell ki6pitenie a telepiilds tov6bbi
kdzmrifej leszt6sdnek megt6rt6nt6ig.
A Kdpvisel6+estiilet megbizza a Planteus Kft-t a rendezdsi terv m6dositris6nak
el6k6szit6s6vel.

Onkorm6nvzati tulaidoni mez6 azdas6si fttldft rendezds6vel ka csolatos k6relemD

Varga Mihdly polgdrmester

a Mih6l tcr
Eva jegyzo asszonyt, sziveskedjen tijdkoztatni a K6pvisel6-testtiletetMegk6rem Bencze
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A kdpviselS-lestiilet 6 igen szovazattol egtetdrt.

Felel6s: Varga Mihrily polgiirmester
Hatiirid6: azonnali



Bencze Eva ieevzo
A Litdr, 059/38-as hrsz-i ingatlan tulajdonosa, Takrics Zolt6n azzal a kdr6ssel fordult a

Kdpvisel6-testiilet fe16, hogy a Lit6r Onkormanyzat tulajdon5t k6pez6, Lit6r, 059/16-os hrsz-ri
<inkormrinyzati tulajdonban l6v6 utat, mely az ingatlanrihoz vezet, 6s" el6g rossz 6llapotu,"
iinkdltsdgen szeretn6 feltj itani.
2022. februir 1-6n szemldt tartottam, mely szemle sorrin meg6llapitAst nyert, hogy a tertilet
mrivelds6hez ,,lrigyitzits" sziiksdges az rit tiszt(tesa - 059116 mezogazdas|gi ftldt! a O2/12

hrsz-ri rinkormrinyzati rit (az elmrilt id<iszakban jelent6sen elbokrosodott), 6s a 399/1 hrsz-ti
dnkormiinyzati (Temeto) fit -. TovebbA szeretnd megktinnyiteni a majdani 6pitkez6se soriin
drkez6, 6pitoanyagot sziillit6 gdpj6rmrivek k6zleked6sdt.
Amennyiben a h ozz5;jdrulirst megkapja, rigy fenti munk6latokat elv6gzi, igy kcinnyebb6 vSlik a

telepiilds feletti erd6siiv megkdzelitdse is. Term6szetesen itt tdbb dologr6l is sz6 van.
Fakivdgrist is kellene vdgezni, ehhez engeddly sziiks6ges.

Auerbach J6nos k6pviselo:
Gondolom, ki van tiizve egy6bk6nt ftitdm6r<i 6ltal az ft.

Bencze Eva ie11yzo:
Igen

Mih6t ermester
A Pdnztigyi bizottsrig az ekiterjesztdst megtiirgyalta, kdrem eln6k urat, ismertesse javaslatukat

Lukdts Giibor Akos Pdnztieyi Gazdas6g i ds Teleniil6sfei Ieszt6si Bizottsie kdpvisel6ie
A bizottsrig megt6rgyalta az el6terjeszt6st, 6s javasolja az lnkormdrryzati tulajdonir tt Takacs
Zoltiu dltal, 6nkdltsdgen tdrt6n6 fehij itrisrit.

Varea Mihalv polsarmester

Amennyiben nincs k6rd6s, dszrevdtel, fentiek alapj6n, k6rem kdzfeltart6ssal jelezze, aki
tiimogatja a Lit6r, 059/16-os hrsz-ri cinkormrinyzati tulajdonban ldvo rit Takrics Zok6n Akal
iinkdltsegen ttir(dno lelijitasA(.

A kdpt isel6-testiilet 6 igen szovazaltal egtetdrl

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
42/2022. (II.24.) LKt. hatirozata

Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo{estiilete arr6l hat6rozott, hozzi$irul althoz,
hogy Takiics Zoll\t a Litdr, 059/38-as hrsz-ri ingatlan tulajdonos 6nkdlts6gen
feltijithada a Litdr, 059/16-os hrsz-u dnkormiinyzati tulajdonri utal. Ezillal a tertilete
megkdzelithetri lesz, igy tudja azt mrivelni, tov6bbii megk6nnyiteni a majdani dpitkezdse
sor6n 6rkezo, dpit6anyagot sz6llit6 gdpj6rmrivek k6zleked6sdt. Tov6bb6 krinnyebbd
v6lik a telepiil6s leletti erd<isriv megkiizelit6se is.

Felelcis : Varga Mihiily polgrirmester
Hatriridci: azonnali
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Balatonalmridi Szocirilis Trirsul6s 2022. 6vi kdltsdsvet6s tervezete
Varga Mihdly polgdrmester

Varea MihAly ools6rmester
Az el6terjeszt6st minden K6pviseld-lirsam megkapta. Megk6rem Bencze Eva jegyzb asszonyt,
trijdkoztassa a napirendi ponttal kapcsolatban a jelenl6v6ket.

Bencze Eva iegyz6
Az el6terjeszt6sben kdt dologr6l lenne sz6. Az els<i: a Gondos Panni Csal6d-6s Gyermekj6ldti
Kdzpont 6s Szocidlis Szolg6lat 2022.6vi kdltsdgvetds tervezetdben teleptil6siink kriltsdgvet6si
kiadrisi el6ir6nyzata 33.942.012. -Ft, mely utrin a Trirsul6si meg6llapod6s szerint 5 oZ-os

igazgatisi hozzirjiru'l st fizetiink, ennek az dsszege: 1.697.101, -Ft. Amennyiben ez keriil
elfogadrisra, rigy a k6lts6gvet6siinket tovribbi 405.000, -Ft-tal terheli. Ezt az dsszegel javaslom

a tartaldk terhdre j6v6hagyni. Tehrit el6szcir drinteni kellene ennek az risszegnek a
j6vihagyds616l.
A mrisodik d<int6s pedig az ali$bi lenne: a 2022. 6vi krilts6gvetdsiikben a kalkuliilt iillami
t6mogat6suk magasabb, mint a tervezett kiad:isaik, ez a felhalmoz6si kiadrisokban szerepel. A
miikdddsi kiad6sok fedezetdt biztosit6 normativ t6mogat6son tul rillami t6mogat6s marad fenn
melynek dsszege: 3.940.000, -Ft, mely kdt kiemelt t6telb6l 611: rekre6ci6s kt.ilt6ri
eszkd,zbeszerzds, 890.000, -Ft, az Ertl Priln6 Mfvel6ddsi Hhz ds Kcinyvtiir kertj6ben
haszn6land6 rekre6ci6s c6hi utcabritorok, eszkdzdkre (padok, magas6gyds, szelektiv gytijt<i) a

telephelyen keriilne elhelyez6sre.
A Gondos Panni Csal6d-6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Szociiilis Szolg6[at munkrijrit egy
gdpj{rmi\beszerz6s nagyban megkdnnyitend, igy Litdr rdszdrol a fennmarad6 3.050.000, -Ft-ot
erre szeretndk felhaszniilni, mely dsszeget Szentkir6lyszabadja 1.900.000, -Ft-tal, Felso6rs
pedig 1 .400.000, -Ft-tal egdsziten6 ki.
Amennyinem a K6pvisel6-testiilet ugy ddnt, a2022. febru6r 28-6n sorra keriil6 Trirsul6si iildsre,
ahol Balatonalmiidi Szocirilis Trirsul6s 2022. 6vi k<iltsdgvet6sdnek elfogaddsa kertil
megvitatiisra, Litdr teleptilds r6szdrol polg6rmester rir tiimogatni fogja a gdpjrirmri beszerz6s.

Varga MihAly polg6rmester
A Pdnztigyi bizotts6g az el<iterjesztdst megtArg)'alta. k6rem elncik urat. ismertesse javaslatukat.

Lukats Gabor Akos P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfeilesztdsi Bizotts6g k6pvirelaj!
A bizotts6g meglrirgyalta az el6terjeszt6st, 6s javasolja a 405.000. -Ft igazgatrisi hozzijtrulirs
kiildnbdzetdt, azaz a 405.000, -Ft-ot a tartal6k terhdre j6v6hagyni.
Tovribbri t6mogatja a fennmarad6 3.940.000, -Ft, mely kdt kiemelt tdtelb6l rill: rekrerici6s
ktiltdri eszkiizbeszerz6s, 890.000, -Ft, az Etl P6lnd Miivel6d6si H6z 6s Kiinyvt6r kertj6ben
haszn6land6 rekreiici6s c6hi utcabritorok, eszkdz6kre, valamint 3.050.000, -Ft-ot egy
g6pjiirmiibeszerzds tiimogatiisiira felhaszn6lni.

Varsa Mihiilv polg6rmester
Amennyiben nincs k6rd6s, 6szrevdtel, fentiek alapj6n, kdrem k6zfeltartiissal jelezze, aki
egyetdrt a p6nziigyi bizotts6g javaslatiival.
El6szdr a 405.000, -Ft 6sszeg tartal6kba helyezds616l kellene ddnteni.

A kipvisel6-testiilet 6 igen szavozottal ep1letirl
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Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13/2022. (II.21.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzs6g OnkorminyzatAnak Kdpvisel6-testiilete egyet6rt azzal, hogy a Gondos
Panni Csalid-6s Gyermekj6ldti Kdzpont ds Szociilis Szolg6lat 2022. 6vi kdltsdgvet6s
tervezetdben Lit6r krilts6gvet6si kiadrisi eloirinyzata 33.942.012, -Ft, mely utiin a

T6rsulrisi megdllapodris szerint 5 o/o-os igazgatAsi hozzitlirulist flzet az onkorm nyzaf,
ennek az dsszege: 1.697.101, -Ft.
Amennyiben a kciltsdgvetds igy keriil elfogad6sra, rigy Lit6r K<izsdg dnkormrinyzata
2022. 6vi kdltsdgvet6sdt tovibbi 405.000, -Ft-tal terheli, melyre fedezetet a tartaldka
terh6re biztosit.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Hatiirid6: azonnal

Varga Mihilly po lsdooEsler
Amennyiben nincs kdrd6s, dszrev6tel, fentiek alapjrin, kdrem kdzfeltartiissal jelezze, aki
egyetdfi a p6nztigyi bizottsag javaslat6val, tehiit t6mogatja a 3.940.000, -Ft felhaszn6lis6t az

alribbiak szerint: rekre6ci6s kiilt6ri eszkijzbeszerz6s, 890.000, -Ft, az Ertl Priln6 Mrivel6ddsi
Hriz 6s Kdnyrtir kertjdbe, valamint 3.050.000. -Ft g6pj6rmribeszerz6s t6mogatiis6ra.

A klpvisel6-testiilet 5 igen, egt lartrizkodrissal ddnt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4112022. (II.2.t.) LKt. hatirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzatdnak K6pvisel<i{estiilete tiimogatja a Gondos Panni Csakid-
6s Gyermekj6ldti Kiizpont 6s Szoci6lis Szolgilat 2022.6vi, k6lts6gvet6s tervezetdt. A
2022. dvi kcilts6gvetdsiikben a kalkulilt rillami tiimogatiisuk magasabb, mint a tervezett
kiad6saik, ez a felhalmozirsi kiadrisokban szerepel. A miiktiddsi kiadrisok fedezetdt
biztosit6 normativ t6mogat6son tul rillami t6mogat6s marad fenn melynek tisszege:
3.940.000, -Ft, mely kdt kiemelt tdtelbol 6ll: rekreiici6s kiiltdri eszkdzbeszerz5,s,

890.000, -Ft, az Ertl P6ln6 Miivel6ddsi Hriz ds Ktinyvt6r telephely6n tdrt6n6
elhelyez6ssel.
A tovribbi 3.050.000, -Ft pedig g6pjdrmii v6srirlis trlmogat6sakdnt szolg6lna, melynek
beszerzdse a munk6t nagyban megkiinnyiten6.
A Kdpvisel<i-testiilet felhatalmazza Y arga Mihdly polgdrmester urat, hogy a 2022.
febru6r 28-6n sorra kertil6 Trirsulisi tildsen, ahol Balatonalmridi Szociillis Tiirsulis
2022. 6vi ktiltsdgvet6s6nek elfogadiisa keriil megvitatrisra, kdpviseue a testtilet t6mogat6
ddntds6t.
Felel6s : Varga Mih6ly polgiirmester
Hatiirid6: azonnal
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Varsa Mih6lv polg6nnester:
Felk6rem Bencze Evajegyz6 asszonyt, sziveskedjen t6jdkoztatni a K6pvisel6{estiiletet

Bencze Eva iesvz6
2022. evben az els6 KdpviselStestiileti til6sen a szociiilis cdlt tiizifa 6mogat6sokr6l ddntdtt.
2022. februfu 1 5-ig, a d6ntdsek alapj6n minden k6relmez6 szan,fua a ttzifa kiszallit6sra keriilt.

A 2022. dvi elfogadott programterv alapjiin a Mogyor6si napok k6lts6ge 3.000.000 Ft
<isszegben kertilt elfogadrisra a kdltsdgvetdsben.
R6szletes el6terjesztds mdg nem kdsziilt a Mogyo16si Napok rendezvdnysorozatr6l.

A Vdrtisftildi lak6kdmyezet-magrintulajdonban levri lak6tertleteke vonatkoz6an a
Bakonykarsa Zrt -vel a vizjogi enged6lyekkel kapcsolatban a megkeresds megtdrtdnt, a vilasz
meg6rkezett. Kideriilt, hogy az erre a tertiletre k6sztilt engeddlyezdsi tervanyagot et kellett
dolgozni, 6s kdrds vezetdket kellett terveztetni. Februrir 22-6n megdrkezett Petrovai Pdter
tervezti tir iiltal elkdszitett, m6dositott tervanyag. A ktizritkezekii, tulajdonosi hozzijirulls
elkdsziilt, polg6rmester [r mdg nem irta ali.

Siimpiir Zsolt ingatlantulai donos
Szeretndm megtudni, midrt 6ll m6r lassan egy 6ve ezen a teriileten a viz 6s szennyvizellitris
iigye.
Mai napon beszdltem Petrovai P6ter tervezri urral, aki azt a ti1jlkoztatitst adta, hogy egyeztetett
a feletteseivel, 6s ezt a m6dositott tervanyagot j6v6hagytik.

Bencze Eva iegyzo
A holnapi napon hivatalosan megkeressiik a Bakonykarszt Zrt-t, irSsban v6lem6nyezzdk a

m6dositott dokumentrici6t, irj6k meg, hogy szakmailag megfelel, vagy sem.

Varea Mihalv polg6rmester
Holnapi napon egyeztetni fogunk, al6irom a Tulajdonosi hozzfijirul|st, ha a Bakonykarszt Zrt
azt mondja, hogy ez igyj6. Egydbk6nt a Kugler rir nem Lltta m6g, csak a Radacs ur.

S6mp6r Zsolt antulaidonos
Szeretndm megk6rdezni, hogy ezen a teriileten mi6rt kell kdrvezet6ket terveztetni, holott
mdshol nem volt erre sziiksdg.

Varsa Mih6ly polgdrmester:
A krjrvezetdk eg6szsdges, nem marad pang6 viz a vezetdkben.

Dr. G urika Istv6n Gdbor k6nvisel<i
Polgii,rmester rir, megk6rdezhetem, hogy a mdsik teriiletre vonatoz6an al6irtad a Tulajdonosi
hozzi\Arul st, itt nem. Ennek mi az oka? lgaza van S6mp6r Zsoltnak, teljesen megdrtem. A
mesik teriileten, amely nem messze van ettril, nem kellett kcirvezetdket, nrllunk meg ig-en. Neh6z
azt gondolnom, hogy ez nem negativ diszkriminrici6. A kcirvezetdk kidpitdse t<ibbleiterhet 16 a
tulajdonosokra. K6rdezem, midrt lett elfogadva a Fdnyforriis Kft tulajdon6ban ldvd teriiletre
vonatkoz6an az dgrend,szeri tervez6s, mig nrilunk, a szomszddos rdszen miir korcis
vezet6krendszemek kell lenni.
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Varea MihAly polgilrmester
Nem csinilok negativ diszkrimin6ci6t. Meg fogom kdrdezni a Bakonykarszt Zrt-tol, hogy a

miisik ter0leten midrt enged6[yea6k az 6grendszerf vezet6ket.

Dr. Gyurika Istv6n G6bor kdpvisel6
Nem 6rtem, hogy midrt kell nekiink a kdwezet6k, holott az egdsz telepiil6sen iigrendszerti a

vezetdk.

Varea Mihiily polgArmester

Kdrd,s vezet6krendszer van a telepiil6sen. Mondtam mir. az6rt kell a kdrtis vezet6k, hogy ne
maradjon pang6 viz a rendszerben, 6s eg6szs6gesebb a kdrvezet6k. Nem drtem, midrt nem lehet
ezt megdrteni? Milyen mdrntik vagy Te, ha nem 6r1ed?

Dr. Gvurika Isfvin Gribor kdpvisel6
Nehogy m6r vitasd a tud6som! Honnan veszed a biitorsiigot, hogy megkdrddj elezed a m6rndki
kdpessdgeimet? Egyir6nyu a vezetdkrendszertink, nincs k6r.

Bencze Eva iegvzo
Azt gondolom, zrirj uk le ezl a t€m|t. Jtivo h6ten mindenkdppen egyeaetiink a Bakonykarszttal,
ds amennyiben a tervdokumentAci6 rendben van, a[5,ir6sra kertil a Tulajdonosi, kdztitkezeltii
nyilatkozat.
Javaslom, haladjunk tovdbb.
Megkerestem a F6nyforrris Kft-t, mint mag6ntulajdonost, hogy sziveskedjen rendelkezdsre

bocsrijtani a niila lev<i dokumentumokat a Cseralja, illewe a B6di Miria Magdolna utca

folytat6s6ban kialakitiisra keriilt k<izel 30 db mag6ntulajdonban l6v6 6pitdsi telekkel
kapcsolatosan. Miircius 3-iin szakmai taniicsad6 jelenldtdben egyeztetdsre kertil sor, fenti
t6rgyban. A mai nap volt a hatilrid6 a dokumentumok bead6sara, de nem drkezett m6g semmi.

Szeretndk n6hriny dolgot elmondani. A tegnapi napon volt munkateriilet iitadiis - 6tv6tel az e.on

16szdrol, villamosenergia elLitris tiirgyban. Polg6rmester ur rdszt vett az elj6riison.
Az utak ki6llit6sdval, illetve a csapaddkviz elvezet6ssel kapcsolatban a mag6ntulajdonos
vrillalta, hogy ki6ssa a ftildiirkot, hoz geod6ziai vizsg6lat eredmdnyt, mdrdsi anyagot.

Megkezdi az ftterveztetdst, azt k<izforgalom elcil el nem z6rt magilnritk6nt engeddlyezteti, majd

az elkdszillt engeddlyezett mriszaki dokument6ci6t |tadja az dnkorminyzat sz6m6ra. Szint6n

6tad6sra keriitnek ajelenlegi ftildut megfelel<isdg6nek igazol6s6ra vonatkoz6 mdr6sek is.

Kapcsol6d6an az 52315-ds hrsz-ri helyi kdzrit (ftildu$ az lnkorm'nyzat tulajdon6t kdpezi,

melynek tervezds6hez sziiksdges feltdteleket az dnkormiinyzat v6llalja.

Lukrits Gribor Akos P6nzii svi Gazdasdei 6s Te lentil6sfeileszt6si Bizotts6s k6pv ise[6ie

Ki 6llja az uttervek elkdszit6s6t?

Bencze Eva iesvzo
Az <inkormdnyzat 1.500.000, -Ft-ot kiilitnitett el erre a feladatra'

magifurtulaj donban ldvti vonatko zdshban az tinkormiinyzat nem kezdem6

A iiz, szennyviz tekintetdben informrlci6m szerint a vizjogi ldtesit6si

kiadriLsra kerilt. V6rjuk a tej6koztatAst, hogy jelenleg hol tart a vizjogi

tigye? Mint tutajdonos. megk6rte-e miir fenti te iletre? Amennyi

tti'lajdonosnak, sztiks6ges hozzrijiirulils6t adni a vezetdkjog bejegyzdshez'

Azt tudni kell, hogY

nyezhet eljerest.
engeddly 2020, 6vben

tizemeltet6si engeddlY
ben igen, rigy. mint
hogy az iizemeltetdsre
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Sz6nyegh Imre Gycirgy alpolsiirmester
A medencdt6l is egy vezet6k van, nem kcir<is, nem megy vissza a medencdhez.



6wehet6 legyen, melyrdl a BAKONYKARSZT Zrt szolg6ltat6 riltall kiadott mriszaki igazol6s
sztiks6ges.

Varea Mih6lv Dolsarmester
Val6ban r6szt vettem az e.on munkateriilet 6tad6s-ritv6teli eljir6son. ahol elmondtam, hogy 80
cm-es ilrkot kell kialakitani, abban 3 vezetdket le lehet fektetni: k<izvil6git6s, optikai k6bel,
lakoss6gi 6ramell6t6shoz sziiksdges kiibel.

Lukats G6bor Akos Pd i Gazdas i ds Tele tildsfe lesztdsi Bi kd iselci

Szonyeeh Imre alpolgSnnester
A tulajdonos jelezte, hogy 800/m2 -Ft risszegdrt eladnd a teriiletet.

Bencze Eva iesyzo
i4a le a, igdnyeit, 6s behozzuk a Kdpvisel6-testiilet iel6 egyeztetdsre

Folytatn6m tovabb a kdt iil6s kdzti id6szakr6l sz6l6 t6j6koaatrist.

A Litdr, 046112 hrsz-it ingatlan tulajdonos6nak a K6pvisel6-testiilet ddntdse megkiilddsre
keriilt.

A Lit6r, 63313 hrsz-ri, a 63312 hrsz-i,63215 brsz-t ingatlanokra, valamint a 633/8-as hrsz-r.i
ingatlanokra vonatkoz6an az drtdkbecsl6s megrende16se megtort6nt.

Litdr, 059/38-as tertilet bedpithetrisdgdrtil, tovribbri a. Bakonykarszt Zfi-vel t6rtdn6
kapcsolatfelv6tel megtrirtdnt. A Planteus Kft rdsz6re a megkeres6s megt6rt6nt a sziiks6ges
m6dositrisok el<ik6szit6sdre vonatkoz6an.

A Litdr, 071 hrsz-ri, valamint a 067-es hrsz-ri ingatlanokkal kapcsolatban a tulajdonos r6sz6re
megkiilddsre keriilt a Kdpvisel6-testtilet ddntdse, tov6bbii a Planteus Kft-vel szint6n megtrirt6nt
a kapcsolat felvdtel, hogy a kdrt hasznosit6si cdlok e1616se drdekdben keriilj<in megvizsgril6sra,
hogy milyen mdrtekben ds milyen besorokisba lehets6ges ennek a mez<igazdas6gi tertiletnek az
iitmin6sit6se Gksz, illetve Gip besoroliisba.

Szeretndm mdg elmondani, hogy az iskola lapostet6s dpiiletdvel kapcsolatban megkerestiik
Kov6cs J6zsef tervez6 urat, hogy vdlemdnyezze, mrl lehetne tenni az dpiilet teto-bedziisiival
kapcsolatban. Tervez<i ur az tan6csolta, javittassuk ki a tet6t, adott is egy cdgel6rhetrisdget, akik
ilyen tev6kenysdget v6geznek. A Pohlen-Dach nevri cdggel a kapcsolatfelvdtel megtortdnt, kint
jariak a helyszinen 6s a ma regget 8.00 6rakor a bejrlrris megtdrtdnt. Arajrinlatukat el is
k6szitettdk, mely 3.000.000, -Ft + AFA 0sszegrril szol, az eg6sz tetore vonatkoz6an, 8 cm vastag
h6szigeteldssel. Megkdrdeztiik Koviics J6zseftervez6 wat az ajinlattal kapcsolatban, aki abban
az esetben, ha a teljes tet6szerkezet fehijit6sra kertilne, 10-12 cm-es PIR lemez elhelyez6sdt
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Szeretn6m megludni, hogy a kisaj6titdsi eljririis elindult-e a 059122-es teriiletre vonatkoz6an?

Bencze Evajegyz6
Az eljixits mdg nem indult meg. Az egyik tulajdonos elfogadta az ajinlatot, a miisik nem.
Egyeztetttink iigyv6dasszonny al, aki azt mondta, igazsrigtigyi szakdrt6t kell bevonni az
eljar6sban. Ez nagyjib6l 100.000, -Ft-os k6lts6get jelent, mig a teriilet 6rt6ke kb. 70.000, -Ft.
Amennyiben a tulajdonos elveszti az elj6rist, rii kell terhelni a k6ltsdgeket.
C6lszerti lenne megegyezni ds min6[ rdvidebben lezirni az eljiritst.



Varga Mihilv polgiirmester
Sz<inyegh Imre alpolgiirmester rir is jelen volt ma reggel a helyszinen, ez az egyiklegkorszenibb
technol6gia.

Szonl egh hrre (iytirgy alpolg6rmester'
Ez a lemez, amit r6tenn6nek, kb. 18-20 cm-es nikecelnek felel meg, erre egy miianyag lemez
keriilne.

Dr. Gyurika Istv6n Giibor k6pvisel<j
Vdlemdnyem szerint toldozni-foltozni nem szabad. Adtam be egy javaslatot, szeretn6m
megkdrdemi polgdrmester urat, midrt iilt az on 1,5 dvet? A tavalyi kdltsdgvetdstinkben is
szerepelt. mdgsem tdrtdnt semmi.
Amikor dn kezdtem el a probldm6t megoldani, 6rdekes m6don rcigtdn l6psz. Amikor a Gyurika
akar valamit csinrilni, r<igtcin ugrasz, addig meg nem t<irt6nik semmi.

Varea Mih6lv pols6rmester

M6g kdpviselo voltam, miir akkor beizott az dpiilet

Lukiits Giibor Akos Pdnziigyi Gazdasiigi ds Telepiildsfeileszt6si Bizotts6g kdpviseloie
Jrin a vrilasztris, dolgozni kell. Ami eddig nem ment, most elindult.

Auerbach Jrinos k6pvisel6
En is ana gondoltam, amit Lukiits Giibor kdpvisel5-tiirsam mondott. Gyurika Istv6n v6llalt egy
feladatot, 6rajrinlatot hozott be, azt hittem, elindul a folyamat. Erre itt van egy mrisik viilozat.

Bencze Eva iegyzo
Koviics J6zseftervez6 ur adott ajilnlatot, 55.000, -Ft-6rt k6sz(ten6 el a tet6tervet, cserdpfed6ssel

Auerbach Jiinos kdpviselo
Lehet, drdemes lenne tdnyleg megterveztetni.

Dr. Gyurika Istv:in Gribor k6pvisel<j

Teljesen logikus, el6 van kdszitve.

l.ukets Gabor Akos Pdnziigyi Gazdasiisi ds Telepiil6sfeilesztdsi Bizotts6g k6pvisel6ie
Tervez<it kell megkdrdezni, hogy h6techno16giai szempontb6l mi kell, milyen fels6 szigetel6st
kell alkalmazni, ha a k6s6bbiekben p6ly6zni szeretn6nk esetlegesen egy energetikai fehijit6sra?
Egy6bkdnt ez a legrijabb, legkorszenibb elj6rris.

Bencze Eva iegyzo
A kdvetkezo dolog a kemence fed6se lenne. A tavalyi dvben a Kcizparkban meg6piilt egy bribos
kemence, dpitett sparhelttel. Az rillagmeg6vris 6rdekdben szeretndnk tet6zetet dpiteni a

javasolja. Jelen esetben viszont az a v6lemdnye, hogy jelenleg csak a s6rtildseket kellene
javitani, 6s majd k6sobb, egy teljes energetikai felitjitds sor6n lenne c6lszerti az eg6,sz tet6
fel[jit6sa.

Varea Mih6ly poleilrmester

Hoztam egy gondolatot, azt mondtad, amikor kint besz6ltiink, hogyj6 az elk6pzelds.
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kemencdnek. Kov6cs J6zsef tervez<i trt6l kdrtiink be riraj6nlatot a tervek elkdszitdsdre, melyet
tervez6 rir 75.000, -Ft tervezdsi dijdrt elvellalt. A munka megrendeldse megtdrt6nt.
A kdvetkez<i l6pdskdnt a beszerzdsi szabelyzatunk alapj6n elj6rva ajrinlatokat fogunk bekdmi a

tet6 megdpitds6re vonatkoz6an.

Ezzel a gondolattal a kdt iil6s kdzt eltelt id6szakr6l sz6l6 besziimol6t lez mirn.

A Kdpvisel6-test let a beszdmoldt elfogadta.

Auerbach Jiioos k6pvisel6
M6g egy utols6 kdrddsem lenne. A mriltkori XXII: Doni Hosdk Emldkttra alkalmilb6l az

Eml6kmiin6l ttiddno megeml6kez6s sor6n felmertilt annak leromlott 6llapota, felfjitrlsa. A
helyszinen tdbb lehet<is6gre vonatkoz6an kdrttink be 6rajrinlatot, az egyik csak a mriLrvrinytribla

feltjit6srira, illetve az Emldkmii tisztitdsa, azlan az alap leburkoliisa, koszorritart6 rudak
elhelyezdse. Szeretndm megtudni. be6rkezett-e mfu az |rajdnlat?

Bencze Eva iesyz6
Nem, m6g nem kaptunk ajtinlatot.

Varsa Mihalv pols6rmester

Amennyiben nincs t6bb k6rdds. dszrevdtel az iildst 20.50 6rakor lezrirom

Varga Mihrily
polgrirmester

Szci ny

."tli,'-,& i

De..* '1
Bencze Eva

legyzo

A- ?/
Auerbach J6nos

k6pvisel<i

Jegy

Gydrgy

sit6k:

alpolgrirmester

23


