
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Litdr Kcizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilet6nek 2020. jrinius 25-6n 18:30
6rai kezdettel megtartott nyilv6nos til6s6r6l.

Az iil6s helye: Kozsdghdza tan6csterem

Jelen vannak:

Meghivottk6nt jelen voltak:

Bencze Eva jegyzo
N6methyn6 Brand Jirlia pdnztigyi csoportvezet6
Kov6c s Zstzsa igazgatisr f6e lo ad6

Varga Mih6ly pole6rmester
Tisztelettel kdszdnt<im a kdpviselo-testtilet tagjait, meghivott vend6geket. Kiil<in kosztintom
Csisz6rnd Baranyai Anit6t a Kultur6lis Egyestilet kdpviselojdt, Szedl6k Attila urat, a Nemzeti
Agrfngazdasiigi Kamara foigazgat6jdt, Gyenes Viktor iskolaigazgat6 urat, Szab6 J. R6bert
reform6tuslelk6szt, N6meth Ferenc epitdszt, valamint Kov6cs J6zsef tervezo urat.

Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6-testtilet hat6rozatkdpes, a megv6lasztott kdpvisel6kb6l
mindenki megjelent.
A jegyzokonyv vezetdsdre Kov6cs Zstzsa kdztisztviselot, a jegyzokdnyv hitelesit6sdre Dr
Gyurika Istv6n G6bor kdpviselo urat, ds Heffier G6born6 k6pviselo asszonyt kdrem fel.

Kdrn6m felvenni a Veszprdm - Balaton 2023. Kultrir6k fov6rosa Magt6r 6piilet, a Templom
utcai hid tigye, valamint a Teleptildsrendezdsi eszktizdk m6dositisa tirgyi napirendi pontokat.

Megkdrdezem a kdpviselo-testtiletet, hogy a m6dositott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-
e val akinek ho zzitszolils a 6 s zrevdte le, j av aslata?

Amennyiben nincs tobb hozzdsz6l6s, javaslat, kdrem a kdpviselo-testtiletet k6zfeltart6ssal,
szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt.
A k,lpviseki-testiilet 7 igen szavazattal egyet,|rt.

Yarga Mih6ly
Sz6nyegh Imre Gycirgy
Auerbach J6nos

Dr Gyurika Istv6n G6bor
Heffler G6born6
Kondics Istv6n
LukSts G6bor Akos

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpviselo
kdpvisel6
k6pvisel6
k6pviselS
k6pvisel6
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NAPIRENDIJAVASLAT

L. Telepiil6s fejleszt6ssel 6s beruhfzdsokkal kapcsolatos t:ij6koztatis
a) Veszpr6m - Balaton2023. Kultrirrik fdv6rosa Magtrir dpiilet
b) Litdri Reform6tus Altalenos Iskola 6piiletdnek fehij it6sa-bovitdse
c) Litdri f6z6konyha bovitds, belso 6talakitis
d) Onkorm 6ny zati feladatel I 6t6st s zol 9616 fej le sztd s ek t6m o gat6s a 2020 .
e) Kenderesi riton tortdn6 ker6kpSnit kivitelez6se
f) Teleptildsrendez6si eszk<izok m6dosit6sa
g) Templom utcai hid

El5ad6; Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

2.) Litfir 6 n ko rm ri n y zatin ak 2 0 19 . 6v i z 5r szima d 6 s a
aa) Liter K<izsd g Onkorm6nyzata
ab) Litdri Kozcis Onkorm6ny zati Hiv atal
ac) Konyw izsgiioij elent6s
b) Bels6 Ellen6rz6si jelentds

ElSado: Varga Mihdty polgdrmester, Bencze Eva jegl,,zri

3.) 2020. 6vi ktilts6gvet6s mridositris
Litdri Kcizo s Onkorm6ny zati Hiv atal
L itdr Krizs6g Onkorm6 ny zata

Etdadf; Varga Mihdty potgdrmester, Bencze Eva jegyzci

4.) Napelemes rendszerek feltilvizsgrilata
Elriadd : Varga Mihdly polgdrmester

5.) Napktizis Erzs6bet tdbor
Elriado : Varga Mihdly polgdrmester

6.) Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek II. f6l6vi munkaterve
El(iad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Vegyes tigyek

Napirendtr[rgyal6sa

1. Telepiil6s fej leszt6ssel 6s b eruh 6zf sokkal kap csolatos trij 6koztatris
a) Veszpr6m - Balaton2023. Kultrirrlk fdv6rosa Magtir dpiilet
b) Litdri Reform6tus Altal6nos Iskola 6piilet6nek fehij it6sa-b6vit6se
c) Litdri f6zrikonyha bovitds, bels6 6talakitAs
d) Onkorm 6ny zati feladatell6t6st szol 9616 fej leszt6sek t6mo gat6s a 2020.
e) Kenderesi fton tdrtdno kerdkpdnit kivitelez6se
f) Teleptil6srendezdsi eszkcizok m6dosit6sa
g) Templom utcai hid

El5ad6: Varga Mihdty potgdrmester, Bencze Eva jegyzri
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a) Veszpr6m - Balaton2O23. Kultfrrik f6vrirosa Magtr{r 6piilet

Varea Mihilly pols6rmester
APenzigyi Bizottsdgi tildsen Szedl6k Attila tdjekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, a Veszprdm -
Balaton 2023 Kultl6r6k f6v6rosaMagttr dptilet fejlesztdsi elk6pzeldsiikkel.
Elmondta, hogy az eloz6 kepvisel6-testiilettel, valamint a Kultur5lis Egyestilettel kor6bban volt
egy elkdpzelds, hogy Liter a n6pt6nc6val egyetembe egy olyan kultur6lis esemdnysotozatot
nyirjtana 2023-ban, ami mdlt6 lehet az eur6pai kultur6lis programsorozatban ds emellett pedig
a Kultur6lis Egyestiletnek egy on6ll6 intezmeny lenne a Magtdr dpiilete.
A jelenlegi k6pviselo-testiiletnek meg kell majd vizsg6lni, hogy a kin6lt lehetosdggel dlni fog,
vagy nem, a megk<izelitoleg 250 milli6 forintos programban rdszt kiv6n-e venni.
Van-e k6rdds? Mivel nincs, a napirendi pontot lezdrom, ds v6rjuk a tov6bbi inform6ci6kat.

b) Lit6ri Refo rm r{tus Altakinos Iskola 6p iilet6nek fehij itrlsa-bdvit6s e

Varga Mih6ly pole6rmester

Gyenes Viktor igazgato ur, a Penztigyi bizotts6gi tildsen r6szletesen bemutatta a Literi
Reform6tus Altaliinos Iskola dpiiletdnek fehijit6sa-b6vitdse tirgythanalifivinytereket.

( ltitv d nyt erv e k j e gy zdk ti nyv mel ld k I ete k d n t cs a to lv a)

Apenzigyi bizotts6g elnrikdt felkdrem mondja el javaslat6t a napirendi pontra vonatkoz6an.

Luk6ts Gilbor Akos Pdnztisvi Gazdasilsi 6s Telepiil6sfeilesztdsi Bizotts6e elndke
A Pdnziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsbg rdszletesen 6tbeszdlte a napirendi
pontot, ds elfogad6sra javasolja a K6pvisel6-testtilet fele, a Litdri Reform6tus Altalenos Iskola
6ptiletdnek fehijitris6t-bovft6s6t. Amennyiben a projekt megval6sithat6, az Onkormirnyzat a

lehet<lsdgeihez m6rten, de m6lt6nyosan nyrij t t6mogat6st.

Varea Mihilly polg6rmester

Van-e k6rd6s, hozzhsz6ltts a napirendi pont ezen alpontj6ra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, k6rem a KdpviselS-testtiletet, hogy kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a
pdnztigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzataK6pvisel6 testiilet6nek
100 12020. (VI.25.) hatir ozata

Litdr Kdzsdg Onkorm inyzatinak kdpviselo-testtilete megtlrgyalta a
Litdri Reform6tus Altalenos Iskola 6ptilet6nek fehij ft6s6r6l, b6vit6s6rol
s2616 napirendi pontot, 6s arr6l hatitrozott, hogy amennyiben a projekt
megval6sithat6, az Onkorm6nyzat az dves kdlts6gvetds6ben,
lehet6sdgeihez mdrten, de mdlt6nyosan tfmogat6st nyrijt a
megval6sititsirhoz.
A kdpviselo-testtilet az ehhez sztiksdges sz6nddknyilatkozat
elkdszitdsevel 6s a sztiksdges intdzkeddsekkel megbizza a
polg6rmestert.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester
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c) Lit6ri f6z6konyha bdvit6s, bels6 ftalakitris

Varga Mih6ly polg6rmester
Tdjekoztatom a kdpviselo-testiiletet, hogy a fozokonyha 6talakit6s6val kapcsolatos tov6bbi
egyeztet6sek sziiksdgesek.
A napirendi pontot a P6nztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizottshg elnrikdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztigyi Gazdas6ei 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elnoke
A Pdnztigyi Gazdas6gi ds Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja a Kdpvisel6-
testiilet fele, a Lit6ri f6z6konyha b6vit6s, bels6 rltalakitds tirgyitban, hogy a februirban
elfogadott terveket, melyet az ott dolgoz6k j6nak taliiltak, 6s a NEBIH is elfogadta, vizsgitlja
feltil, 6s err6l kdszitsen a tervez6 egy szakmailag, mriszakilag alifiitmasztott tervet.
A jelenleg kidpitett szellozteto berendezds feliilvizsgiilatdtv5,geztesse el a polg6rmester, annak
6rdekdben, hogy a berendez6s javithat6-e, ha igen mennyibe kertil. Tov6bb6, ha nem javithat6
akkor terjesszen elo egy rij mriszaki tartalomnak megfelelo szellSztet6 rendszert. Ennek
megfeleloen kdsztiljcin egy firazatlan kciltsdg kiir6s, ami a tewezbi kiir6ssal egytitt majd a

kivitelez6i piiy ilzatnak megfelelo.
Hat6rid6: azornal
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elndk

Varga Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzon, aki apenzijgyibizottsitg javaslattwal egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzataK6pvisel6 testiilet6nek
l0l 12020. (VI.25.) hatir ozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzatinak k6pvisel6-testiilete arr6l dontcitt,
hogy a Lit6ri fdzokonyha b6vit6s, belso 6talakit6s titrgyitban, a

febru6rban elfogadott terveket, melyet az ott dolgozSk j6naktal6ltak, ds

a NEBIH is elfogadta , vizsgiija feltil, 6s err6l kdszitsen a terve zo egy
s zakm ai I ag, mtiszaki I a g al|tbmasztott tervet.
A j elenleg kidpitett szellozteto berendezds feltilvizsg6lat6t vdgeztesse
el a polg6rmester, annak 6rdek6ben, hogy a berendezds javithat6-e, ha
igen mennyibe kertil. Tov6bb6, ha nem javithat6 akkor terjesszen elo
egy fj mriszaki tartalomnak megfelelii szelliSzteto rendszert. Ennek
megfelel6en k6sztiljcin egy inazatlan kdltsdg kiir6s, ami a tervezoi
kiir6ssal egyttt majd a kivitelezoi ptiydzatnak megfelelo.

K6pvisel6-testtilet felhatalmazza
int6zkeddsek megtdteldrol.

a polg6rmestert a sziiks6ges

HatSrid6: azonnal
Felel6s : Varga Mihrily polg6rmester



5

d) dnkorm inyzati feladatellitist szolgfki fejteszt6sek timogatisa 2020.

Varea Mih6ly pole6rmester
Apenzigyi bizottsrlgi tildsen megt6rgyaltuk, hogy az Onkorminyzati feladatell6t6st szolg6l6
fejlesztdsek t6mogat6sa 2020.-as piiydzati kiir6sban kiv6nunk-e bSrmelyik cdlcsoportra jflius
10-ig p6ly6zatot benyfijtani. Ott megvitattuk, hogy a hivatali intdzm6nyfejlesztdsre az elmtlt
dvben nyert p6ly6zatot fogjuk megval6sitani, 6s erre vonatkozban a tet6 hejazat 6s a teto
nyililszirokra vonatkoz6 fehijitrisi lehet6sdg helyett a beltdri utak, j6rd6k fehijit6s6ra adunk be
piiybzatot. A k<ilts6gvet6s elfogad6sakor mdr tingyaltuk a Templom utcai j6rda, T6ncsics utcai
szakasz fehijit6srit, melyre 1 500 000 Ft-ot elktil<initetttink, ezert javaslom, hogy erre a cdlra
nyrijtsunk be pLlyfaatot. A napirendi pontot a Pdnztigyi bizotts6g megt6rgyalta, felkdrem a

bizotts6g elncikdt, ho gy ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts GSbor Akos Pdnztisyi Gazdas6gi ds Teleptildsfeilesztdsi Bizotts6s elnrike
Pdnziigyi bizottsitg javaslata, a K6pviselo-testtilet fele, hogy nyrijtsuk be a ptiytrzatot,
Magyarorszag2020. dvi kcizponti kciltsdgvet6sdrol szol62019. dvi LXXI. trirvdny 3. melldklet
II. 2. pont a), b) ds c) pontok szerinti ,,Onkormanyzati feladatelldtdst szolgdl6 fejlesztdsek
tdmogatdsdra" tdrgytpd,lybzati kiir6s ,,Belterilleti utak, jdrddk, hidakfeliljftdsa" alcdlra, de

elotte mdrjtik fel a Templom utca jSrda mellett a T6ncsics Mih6ly utca fels6 j6rd6j6nak is a
v6rhat6 kivitelez6i kolts6geit. Igy egytitt terjessze be a bizotts6g fele rij t6rgyal6sra.

Varga Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzdsz6lits? Amennyiben nincs, k6rem, kezfeltartdssal szavazzon, akr az

Onkormrinyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejleszt6sek tiimogat6sa 2020. kapcsolatban apdnztgyi
bizotts6g j avaslat6val egyet6rt.
A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs 6 g Onkorm rin y zata K6pvisel6 testii let6nek
102 /2020. (VI.25.) hatfr ozata

L itdr Krizs 6 g 0nkorm iny zatinak Kdpvi s el6 -te sti.ilete aw ol hathr ozott,
hogy nyrijtsuk be a pLlydzatot, Magyawszitg 2020. 6vi k<izponti
kcilts6gvet6sdrol sz6l6 2019. dvi LXXI. torvdny 3. melldklet II. 2. pont
a), b) 6s c) pontok szerinti ,,Onkormdnyzati feladatelldtdst szolgdlf
Jbjlesztdsek tdmogatdsdra" tirgyi ptiyilzati kiir6s,,Belterilleti utak,
jdrddk, hidak feliljftdsa" alc6ha, de elStte m6rjtik fel a Templom utca
j6rda mellett a Tdncsics Mih6ly utca felso j6rd6j6nak is a v6rhat6
kivitelez6i kcilts6geit. Igy egytitt terjessze be a bizotts6g fele irj
t6rgyaltsra.

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a Polgiirmestert a piiydzat
elSk6szit6sdvel.

FelelSs : Varga Mihdly polg6rmester
Hatfrid6: 2020.jrilius 10.
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e) Kenderesi riton ttirt6nd ker6kpr[rrit kivitelez6se

Varsa Mih6lv polsalrne$qr
Atado- a szot Bencze Eva jegyzo asszonynak a napirendi pont eloterjesztdsdhez

Bencze Evajegyzo
Trljdkoztatom a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Kenderesi riton tdrt6no ker6kp6nit forgalomba
helyezdsi elj6r6si technikai r6sze m6r zajllk, remdljtik, hogy a kirillyszentstv6ni szakasz
lezirulhat. A litdri szakaszr6l ail.kell tudni, hogy a projekt befejezdsi hat6rideje 2020. december
31. Tdbb t5rgyal6sunk volt az dv elejdn a TLC-vel ds egydb ezen a teriileten jelenleg
kivitelez6si, ds beruh6z6 cdgekkel. Az a cdl, hogy cisszehangoljuk, hogy mindenki a projekt
id6szak6ba be tudja fejezni abenthdzirs6t. A Renesis Kft aki a kerdkp6r projekt kivitelezoje,
thjdkoztatott benntinket, es ezfital mi is rigy ti\ekoztattuk a TLC-t, hogy legk6sobb szeptember
l-dn a munk6latokat meg fogja kezdeni. A TLC beruhindsa kiemelt nemzetgazdas6gi
beruhizilsk6nt indult, ez6rt nektink folyamatosan egyeztetve a Renesis Kft-vel biztositani
kellett a nagyobb teljesitmdnyti 40 tonn6s ds egy6b gdpeknek a be-ki hord5s6t a berthdzhs
sor6n. Mindenki l6tta, hogy ez az uttikcir el6gg6 megrong6l6dott, ezert a tervez6kkel kozcisen
kezdem6nyeztiink egy felmdrdsi eljrir6st, aminek a vdgdn a tervezok azt |llapitottdk meg, hogy
ennek a szakasznak arra a szintre val6 rijra visszahllitisa, ami az eredetileg benyrijtott ker6kp6r
projektes id6szakban volt, t<ibblet kciltsdgeket jelent. Term6szetesen a tcibblet k<ilts6g nem fer
miir bele a pllyhzati projektbe ezdrt elinditottunk egy egytittmrikciddst a TLC fele, hogy a

tcibbletkriltsdgek kcilts6gdt, - mivel a rong6l6s els6sorban az o beruhriz6sukb6l okoz6dott, -
szeretn6nk, ha me gfina nszir oznttk.
Az <inkorm finyzat szhmitdsa szerint brutt6 19,5 milli6 forintban kertilne, ez az osszeg nem 6ll
rendelkezdslinkre. Aprilisban ismdtelten levelet irtunk a TLC-nek, melyben k6rttik oket, hogy
nyllatkozzhk le, hogy milyen sz6nddkuk van enne az ritttikornek a helyredllitirsira, hogy a

ker6kprir kivitelez6 is garanci6t tudjon v6llalni arca, amire az eredeti kozbeszerz6si elj6r6sban
aztviilalta. A koronavirus j6rviiny ideje alatt nagyon nehez volt a kommunik6ci6, nagyon sok
lev6lvSlt6sunk volt, 6s az utols6 lev6lv6lt6s sor6n kdzdlttik a TLC fele, hogy jrinius 25-en a
k6pvisel6-testtilet osszetil, d,s ez az utols6 hat6rid5, amin donteni tudjunk. Eddig kdrjtik a

nyrlatkozatokat. A tegnapi napon meg6rkezett a TLC-t6l a tilekoztat6s, amiben lefrt6k, hogy
irfrizsgfitirk a mriszaki tervdokument6ci6kat, 6s kiviteli terveket, amelyeket rendelkezdstikre
bocs6jtottunk. A Kenderesi ftra vonatkoz6 helyre6llit6si kdlts6gekkel kapcsolatosan azt a
tilekoztatist adt6k, hogy a tov6bbi iillagroml6sb6l ad6d6 helyre6llit6si kciltsdgeket, azaz a 19,5

milli6 forintb6l hajland6 13,3 milli6 forint kriltsdget biztositani, ezt kdvetoen rigy gondolja,
hogy a Kenderesi irtnak a teherbir6s6t tekintve korkltlannak kell lenni, de legal6bb a 40
tonn6snak megfelelni a fejleszt6s utiin, ds ezt k<ivet6en nem korlitozhatjuk a behajt6st. Cdlunk,
hogy az 6llag megrong5l6d6sb6l keletkezett kiviteli tdbbletkolts6get a TLC k<izvetlen
kivitelez6vel rendelje meg.

K<izben ezen idoszak alatt az epitoiparban nem 611t le az 6let, mivel ezen az ipartertileten
megjelent egy tijabb befektet5, aki a r6gi Time Safe ldtesitmdnyt v6s6rolta meg. Ebb6l
kifoly6lag, mivel ipartertiletet v6s6rolt, ds rigy gondolja, hogy egy dpitoipari nagykereskeddst
szeretne l6tesiteni, 40 tonniis aut6k forgalm6ra szirmit, ehhez ok is a Kenderesi utat szeretn6k
haszn6lni. Atevdkenys6g6tv6rhat6anjfliust6l szeretnd elkezdeni, ds behajt6stkdrni azautokra.
Az rij beruhhzo ceggel egy egyeztetdst folytattunk le. Arra jutottunk, hogy azuthaszniiatithoz,
rit haszn6lati dijat hajland6k a kdsobbiekben fizetni.
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A kivitelez6s megkezd6se elStt 2,5 milli6 forint t6mogat6st adn6nak, majd, ha 1 dves garanci6lis
bejfrris megtdrtdnik a Kenderesi titon, 6s a tengelyterheldsi probl6m6k nem lesznek ds egyes
srilykorl6tozdsokat nem fogunk bevezetni, akkor j6v6re tjra 2,5 milli6 forintot brztosit az
Onkorm6nyzatnak. Ezt krivet6en rit haszn6lati 6s egy6b dijat a projekt fenntartilsi idoszak6ban
nem szeretne fizetni. Ezekkel a felt6telekkel fogja biztositani ezt az dsszeget nektink. A
megrongiil6dott p6lyaszerkezetjavit6s6nak kivitelez6sdre tov6bbi egyeztet6seket folytatunk a
TLC-vel valamint a kivitelez6s eredm6nyes megval6sit6:sa c6lj6b6l a Pro Veszprdm projekt
irod6val kere stink e gy e gy eztetd si id6pontot.

Auerbach J6nos k6pviselti
Az rij befektet6 milyen v6llalkoz6st szeretne?

BenczeEva jeeyzo
Epit6ipar, vegyes termdkkdni nagykereskedelem, ds festdkpatronok gydrtdstxal szeretne
foglalkozni. Jelenleg Veszpr6mben van a szdkhelye.

Varea Mih6ly poleilrmester
Van-e kdrdds, hozzirsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdzfeltart6ssal
szavazzon, aki egyet6rt, hogy a Kenderesi irt rlllag megrongiil6d6sa miatt a TLC-vel tovdbbi
t6rgyal6sok tcirtdnjenek, hogy a ker6kp6r projekt kivitelez6se hat6ridore megval6suljon.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorm 6n yzata K6pvisel6-testtilet6nek
L0312020 (VI.25.) Lkt. hatirozata

L itdr K<izs 6 g Onkorm iny zatdnak K6pvi s el 6 -te sttil ete ar ol hattr ozott,
hogy a TLC-vel tov6bbi t6rgyal6sok tortdnjenek, annak drdek6ben,
hogy a ker6kp6r projekt kivitelez6se hatirid6re megval6suljon.

KdpviselS-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiks6ges

intdzked6sek megtdteldre.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: YargaMih6ly polg6rmester

f) T elep iil6s ren d ez6s i eszktizti k m ri d o sitf s a

Varea Mih6ly pole6rmester

Kriszcintom Ndmeth Ferenc foepitesz urat, szeretndm felkdmi, hogy ismertesse a

teleptildsrendezdsi eszkcizok m6dosit6s6val kapcsolatos v iitozitsokat.

N6meth Ferenc fodpftdsz
Tdjekoztatom a kdpvisel6-testtiletet, hogy a teleptildsrendezdsi eszkrizdk 5 pontban tdrt6no

m6dosit6s6nak eredetrleg az volt az eljrlr6s rendje, hogy rigynevezett t6rgyal6sos gyorsitott

elj6r6ssal legyen, de kdzben az Allami Fodpit6sz Iroda megszigoritotta az elifu{sokat a

megy(ben. Atirgyalfusos eljir6st arr6l sz6lt, hogy az Onkorm6nyzatnak elvileg jogszabAlyi

joga van 6rulni egy fejlesztdst kiemelt cinkorm6nyzati fejleszt6si tertilettd nyilvrinitani. A
jogszabiiy nem irta le, mit lehet 6s mit nem, ds most rij al6t6maszt6 dokumentumokat kdrnek
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hozz6. Kdrem a k6pviselo-testiiletet, hogy fogadja el a teleptildsrendez6si eszkdzcik
m6dosit6s6r6l sz6l6 hatirozatot, azzal a m6dosit6ssal, hogy nem t6rgyal6sos elj6r6s, hanem
egyszenisitett elj6r6s keretdben jeloli meg a fejlesztdsi cdlokat.

Varga Mih6ly pols6rmester
Van-e kdrd6s, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, aki ahattrozatr
j avas lattal e gyet6rt, k6rem k6zfeltart6s sal szav azzon.
A kdpviselS-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g 6 nkorm 6ny zata K6pviseld-testtilet6n ek
l0 412020. (VI.25.) Lkt. hatrlr ozata

Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata a Veszprdm Megyei Korm6nyhivatal T<irvdnyessdgi Feltigyeleti
OsztLlydnakYEl53lT64-112020. tigyiratsz6mri tcirvdnyessdgi felhivSsban foglaltaknak eleget
t6ve a 7312020. (V.14.) sz6mi polg6rmesterihatirozatot, illetve annak m6dosit5s6r6l sz6l6
77/2020. (Y.22.) szitmi polg6rmesteri hatinozat6t kieg6sziti, teleptil6srendezdsi eszkdzeit
rdszlegesen, egyszertisitett elj6r6s keret6ben megiel<ilve a fejlesztdsek c6ljrit az alihbiak szerint
m6dositja:

,Ssz

Telepiildsrendezdsi

eszkdziik

mddos[ttisdnsk
ismertetdse

Fej I es ztdsi cdl megj el d I ds e

1 681/15 hrsz-ri rit

szabiiy ozirsi szdlessdg

csrikkent6se 72 mdter

szdless6gtire

A 681/15 hrsz-ri rit melletti 681112 - 681142 hrsz-ri

ingatlanokon 6pit6si telkek kialakit6s6nak cisztrinz6se

cdlj 6b6l a telepiil6sen tort6n6 hos szirt6vri letelepedds

el6segit6se, valamint az it kidpitds gazdas6goss6

tdtele 6rdek6ben.

2 302, 303 hrsz-t 6rintoen

a Nap 6s Hold utca

osszekrit6se

A Nap utca kdtoldalas bedpithet6s6ge 6pitdsi telkek

kialakit6sa cdlj 6b6l a teleptil6sen t<irtdno hosszrit6vri

leteleped6s 6s a rendkivtil hosszri zs6kutca

megsztintetds e16segitdse 6rdek6ben.

J 033120 hrsz-ri

ingatlanon megl6v6

utak kiszabiiyoztsa

Az Antenna Hung6ria Zrt. beruhitzi,sttban tervezett 5 0

mdter magas riicsos acelszerkezetti hirkozldsi torony

dpitdsi lehetos6g6nek megteremt6se.

4 071 hrsz erdo

tertiletfe lhaszn616sr6 I

elsd ldpcsoben

mezogazdashgr

tertletbe va16

visszahelyezdse a 067 ds

069 hrsz-ek sztiks6ges

rdszdnek erdo

Mag6ntulajdonos titali K+F kdzpont lftrehozils

felt6teleinek megteremtdse a 07 1 fusz-t ingatlanon.
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tertiletfelhaszn6l6sba

tcirtdno m6dosit6s6val

5 696,697,698,699,700,
70r, 702, 703, 704,

70511, 70512, 706, 707,

70811, 70812, 70911,

70912, 710, 7rl, 77211,

71212, 712/3, 71411,

71412, 7t413, 71414,

71415, 77416, 77417,

7t418, 7t419, 7t4ll0,
7l4lll hrsz tombnek,

valamint a 6641 4, 6641 5,

665, 666, 667 hrsz

ingatlanoknak Lf2
6vezetr6l Lfl civezetre

trirt6no m6dosit6sa ds

egyrittal az Lfl
civezetben a kialakithat6

legkisebb

teleksz6lessdg 13 mdter

szdlessdgrire

csdkkentdse 16 mdter

sz6less6916l

Epft6si telkek kialakit6s6nak cisztcinzdse a tertileten
l6v6 rendkfviil keskeny telkek cisszevon5s6nak

el6segitd s6vel a teleptild sen t<jrtdno hosszritSvri

letelepedds elosegitdse 6rdek6ben.

Kdpvisel5-testtilet felhatalmazza a polgitrmester a sziiks6ges intdzkeddsek

megtdtel6vel.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihily polg6rmester

g) Templom utcai hid

Luk6ts G6bor Akos selo

Azert k6rtem, hogy beszdljtink a Templom utcai hiddal kapcsolatosan, mert egyteszt 6rintett

vagyok benne, m6sr6szt hozzitm fordultak ez ij:gyben. Miisfel 6vvel ezelott a nyugdijas klub

kezdte el ennek a hidnak a fehijit6s6t. Akkor megk6rtek engem, hogy t6rsadalmi munk6ba a hid

t6rkovez6sdt k6szitsiik el. Amit akkor megbesz6ltiik a hid magass ttgitr 61, t6rsadalmi munk6ba

elvSllaltam, segitek befejezni. Aki k6rte a segitsdgem, elmondta, hogY mihez kell ezt

t6rkovezni. Krizben tdrtdntek ott egYeztetdsek, bej6r6sok 6s jott az, hogy meg kell emelni a

hidat. Majd ezutSn Polg6rmester frral volt egy bej6r6sunk, ds megbeszdltiik, hogy a t6rktjvez6s

szempontj6b6 I technikailag ne kertiljon a t6rko magasabbra, mint a kerit6s litbazata, mert nincs,

ami megt6massza. A hid fel lett emelve nagyjilbil30 cm-rel magasabbra, igy a tdrk6 szintje
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magasabbra kertil, mint a keritds litbazata mindkdt oldalon. Erre valami mriszaki megold6st j6
lenne, ha valaki kital6lna.

Sz6nyee Imre Gydrgy alpols6rmester
A Viztigyi Szakaszm6rnriksdg k6pviseldje mondta, hogy nem el6g a 10 cm magass6gf emelds
a hidnak.

Luk6ts G6bor Akos kdpviselo
De mi nem ezt beszdlttik meg. Kdrddsem, hogy igy ki fogSarogziteni a hidat. 4 db betonelemre
van rdtdve, nincs lerrigzifre, igy nem lehet rhtdrkovezni.Ezt valaki mtiszakilag oldja meg.

Sz6nyeg Imre Gyorgy alpolg6rmestel
En vdgig kdvettem az esemdnyeket, v6gig mentem az akkori viztigyesekkel is, akik v6gig
mdrtdk apatak medret, nem tudt6k mdlyiteni mivel, hogy nagyj 6b6l 6 cm-el a patakmeder alatt
megy el a T6ncsics utca fele az iv6vizgerinc. A rdgi hidat az is azert kellett felszedni mert
alacsonyan volt.

Auerbach J kdpviselo
Mivel megszdlesftettdk a patak medret, igy aviz 6tfoly6 kdpessdge m6sodpercenkdnt megfelel,
viszont ezt afdm hidat nem lehetett visszatenni.

Sz6nyee Imre Gydrgy alpole6rmester
N6h6ny dwel ezel6tt a Bendola patak kildpett a mederb6l igy a Patak utca als6 oldal6n lev6
ingatlanok, 6s a kertek 6rtertiletek lettek, volt, akinek kitra szinmazott,6s 6n 6ket is kdpviseltem
a jelenlegi vizfoly6s kdrd6sdben.

Auerbach Jrinos kdpvisel6
Az ensaj6t vdlemdnyem, hogy ha valakit kdpviselni szeretndnk, akkor nem az a megold6s, hogy
egymagam int6zkedek, hanem beadom irfsban az ott kiirt szenvedo kdrelmdt, nem pedig

megemelem a hidat.

Luk6ts G6bor Akos kdpvisel6
Ezzel6n is egyet 6rtek. Elfogadom, hogy az ott lak6kat kdpviseljtik, de nem a hid miatt

inasztotta el a viz a tertileteiket, hanem az miatt mert a patak medret nem megfelel6en

hasznhljik.En el tudom fogadni a dolgokat, csak aztnem, hogy megbesz6ltink valamit, mennyit

emeljtink, ds nem aztortenlk.
K6rern a polg6rmester urat, hogy intdzkedjen a hfd megfelelo elhelyezeserol ds a kialakitand6

j6rda ki6pit6sdr6l.

Bencze Eva jesyzo
A Vir"gi S-kaszmdrn<jksdg kdrdse, hogy a szint, a korona 61 fdl6 kertiljon, hogy a viz

6tfoly6'sa megfele16 legYen.

Varga Mih6ly pole6rmester
rru touu hozziszllirs nincs, szeretndm lezitrn\ ezt anapitendi pontot.



11

2.) Litilr 6 n ko rm :i n y zatinak 20 19 . 6v i z 6r szfrma d 6 s a

aa) Liter Kdzsdg Onkormiinyzata
ab) Litdri Kriz<is 6nkorm6ny zati Hiv atal
ac) Kdnyw izsgdl6i j elentds
b) Bels6 Ellenorzdsi jelentds

El5ad6; Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzci

aa) Lit6r Ktizs6g Onkorm rin yzata

Varga Mihiily pol eilrmester
A 2019. evi zirszitmadils el6terjesztdsdt mindenki megkapta. Tilekoztatom a kdpviselo-
testiiletet, hogy a zirszhmadtts a tdrv6nyi el6ir6soknak megfelel6en elkdsztilt, mely alapjin az

<inkorm6nyzat a2019- dvi kciltsdgvetdsdt 980.918.721Ft bevdteli f66sszeggel ds 603.750.018
Ft kiad6si fo<isszeggel zdrtale.
A napirendi pontot a Pdnztgy bizotts6g t|rgyalta, felkdrem a bizottsitg eln<ikdt, ismertesse
javaslatukat.

Lukilts Gibor Akos P6nztieyi Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A Pdnztigy i, Gazdasiryi 6s Teleptildsfej lesztdsi Bizotts6g thrgyaltal.it6r Kdzsdg Onkorm6nyzat,
valamint a Literi K<izos Onkorm6nyzati Hivatal 2019. evi zirszitmaddsitt, 6s az osszevont
konszolid6lt rendelettel egyiitt elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet fele.

Varga Mihrily pole6rmester

Van-e kdrd6s a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartfssal
szavazzon, aki Litdr Krizsdg Onkormrlnyzat 2019.6vi kdltsdgvetds6nek vdgrehajt6srir6l sz6l6
hatir ozati j avaslattal e gyetdrt.
A kdpviselci-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs69 K6pvisel6-testiilet6nek
10512020. (VI.25.) LKt. hatrir ozata
Lit6r Ktizs6g dnkorm 6n yzata 2019. 6vi ktilts6gvet6s6n ek v6grehaj tis rirri I

Lit6r Kozs6g OnkorminyzathnakK6pvisel6-testtilete Lit6r Kozs6g 0nkorminyzata2019. evi

k<iltsdgvet6sdnek v6grehaj tris 616l az alibbi hatin ozatot hozza'.

A k6pvisel6-testtilet Lit6r K<izsdg Onkormrinyzata20Tg. dvi koltsdgvetds6nek cisszes bev6tel6t

973.903.405 forintban i6vthagyia. (2. sz. mell6klet)

A k6pvisel6-testtilet Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata2}lg.6vi kriltsdgvet6s6nek cisszes kiad6srit

601.829.676 forintban j6v6hagyja. (3. sz. melldklet)

A bev6teleket 6s kiad6sokat kiemelt rovatok szerint az l. mell6klettartalmazza-

A k6pviselS-testtilet a2019. dvi <isszes kiad6sb6l:

a) szemdlyi juttat6sokra
b) munkaad6kat terhelo j6rul6kra

c) dologi kiadf,sokra
d) ellitottak pdnzbeli juttat6saira

e) egy6b mtik<id6si c6hi kiad6sokra

31.509.237 Ft
5.264.000 Ft

1 18.043.032 Ft
4.193.530 Ft

131.246.921 Ft
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f) beruhiuttsi ki ad6sokra
g) felfjitrlsokra
h) egy6b felhalmoz6si cdhi kiad6sokra
i) fi nanszir ozhsi kiadhs okra
kifi zetd s6t j 6v 6hagy j a.

237.053.755 Ft
7.688.735 Ft

0Ft
66.830.466 Ft

Lit6r Kcizsdg Onkorminyzat tartaldkait a 4. melldklet mutatja be. A felhalmoz6si kiaddsok
alakulrisrlt az 5. melllklet rdszletezi.
A 2019.6vi penzforgalom alakulls/i' a 6. melldklet tartalmazza, az Onkorm6nyzat 2079.
december 3 1 -i p6nzkdszlete 226.212.336 Ft.
Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzata2019.6vi egyszertisitett mdrlegdt a 7. mell6klet tartalmazza.Litdr
K<izsdg Onkormilnyzatlnak Kdpvisel6-testiilete a mdrleg fdosszegdt 2.369.463.050 Ft-ban
hagyja j6v6.
A maradvdny kimutathsifi a 8. melldklet, az eredmdny kimutatdst a9- melldklet tartalmazza. A
10. mell6kletben keriil bemutat6sra azEU projektek kiad6sai ds bevdtelei.

Litdr K<izs6g Onkorminyzata a trirgydvi k<iltsdgvet6sben nem tervezett ds nem is vett igdnybe
ad6ss6got keletkeztetett iigyletet (1 1. mell6klet).

Litdr Kozs6g Onkorminyzatinirl foglalkoztatott enged6lyezett ldtsz6m 18 fo, melybol 3fo
k<izfo glalk oztatott. ( 1 2. mell6klet).

Hat6rid6: azomal
Felel6s : Y ar ga Mihrily polg6rmester

ab) Lit6ri Ktiztis Onkormrinyzati Hivatal

Varea Mih6ly polg6rmester
A Lit6ri Kozos Onkorm6nyzatrHivatalz}lg. dvi kdlts6gvet6se tisszes bev6tel6t 66.439.927 Ft-
ban, kiad6si fStisszeg6t 61.344.953 Ft--ban 6llapitotta meg.

Van-e k6rd6s, hozzisz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,

kezfeltartfussal szavazzon, aki a Lit6ri Ktizos Onkorm6nyzatiHivatal20lg. dvi koltsdgvetdse

vd grehaj t6s 616 I sz6l6 hatttr ozati j avaslattal e gy et6rt.

A kdpviseki-testiilet 7 igen szavazattql egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g K6pviseld-testiilet6nek
106 12020. (VI.25.) Lkt. hatrir ozata
A Lit6ri Ktiztis Onkormrinyzati Hivatal2019.6vi ktilts6gvet6s v6grehajtisrir6l

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.$ (1) bekezddse drtelm6ben a helyi onkormdnyzat es a

tSrsul6s 6ves kriltsdgvet6si besz6mol6t kdszit. Az 6llamhdztartdsrol sz6l6 2011. 6vi CXCV.

Trirvdny 91.$ (1) be-kezd6se, valamint az itllamhitztartils sz6mviteldrol s2616 412013. (I. 11.)

Korm. rendelet 5.$ (1) bekezddse 6rtelm6ben a helyi 6nkorm6nyzat es a t6rsul6s a tirgyevr

k<iltsdgvet6sdnek ,egrlna;tar6ra vonatk ozo zirszitmad6si rendeletdt a jegyzo k6sziti el5 rigy,

hogy 
"az 

a k6pviseio-tesitilet el6 terjeszt6st koveto harminc napon beltil, de legkdsobb a

koitsdgvetdsi 6vet k<jvet6 titodik h6nap utols6 napj6ig hat6lyba 16pjen. A2020. dvben kialakult

veszhilyzet sorrin a Korm6ny Az dlet- ds vagyonbiztonsiigot veszelyezteto tomeges

megbeteged6st okoz6 hum6nj6rv6ny megelozdse, illetve kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a
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magyar 6llampolg6rok egdszsdgdnek ds 6letdnek meg6v6sa 6rdekben hozott 4112020. (III. 1 1.)

Korm. rendelet, valamint a katasztrofavddelemrol es a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek
m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CCVIII. tcirvdny 46.$ (4) bekezdds szerinti hat6sk6r6ben, vagyis
a veszhelyzet fenn6ll6sa alatt a polg6rmester elfogadja az dnkorm6nyzat 2019. dvi
zir szttmadds 616l sz6 16 rendeletet.
A Korm6ny 230/2020. (Y.25.) Korm. rendelete 1.$ A veszdlyhelyzet sor6n alkalmazand6
egyes beliigyi 6skoz\gazgat6si t6rgyri szabdlyokr6l szol6 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.

$ (3) bekezddse hely6be a kcivetkezo rendelkezds ldp:

,,(3) Ha a helyi <inkorm6nyzatnem rendelkezik a2019- kdlts6gvet6si 6vre vonatkoz6 elfogadott
6s hat6lyos zfirszdmad6si rendelettel, akkor a zdrszhmad6si rendeletet rigy kell a helyi
<inkormSnyzatnak elfogadnia, hogy az legk6s6bb a veszdlyhelyzet megszrindsdt koveto 30.
napon hatrilyba l6pjen."

Litdr Kcizsdg Onkorminyzat Kdpvisel6-testtilete (a tov6bbiakban: Kdpvisel6-testtilet) aLiteri
K<izrjs Onkorm6nyzati Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal) 2019. dvi gazd61kod6s6r6l a

k civ etke z6 hathr o zatot hozza.

1. A Kdpviselo-testtilet a Hivatal k<iltsdgvetdsdnek kiemelt kiadrisi 6s bevdteli
eloir iny zatonk dnti telj e sitd s6t az | . melllkl et s zerint j 6v ahagy j a.

2. A K6pviselo-testtilet a Hivatali kdlts6gvetds 2019. dvi dsszes bevdtel6t 66.439.927 Ft-
ban j6v6hagyja. A bevdtelek reszletezesdt a 2. melldklet tartalmazza.

3. A KdpviselS-testiilet a Hivatal kdltsdgvet6sdnek 2019. dvi kiadrlsi focisszeg6t
61.344.953 Ft-ban j6virhagyja. A kiadiisok rdszletezds6t a 3. melldklet tartalmazza. A
felhalmozilsi kiad6sokat a 4. melldklet mutatja be.

A K6pviselo-testiilet a (3) bekezdds szerinti osszes kiad6sb6l
Mriktiddsi cdhi kiad6sra:
Ebb6l:
a) szem6lyi jeltegii kiadfsokra
b) munkaadtfkat terhel6 j rirul6kra
c) dologi 6s egy6b foly6 kiadfsok
d) elkitottak p6nzbeli juttatisaira
e) egy6b miiktid6si c6lf kiadrisra
Felhalmozisi c6h[ kiadisra:
Ebb6l:
a) beruhizrlsra
b) fehijitfsra
c) egy6b felhalmozfsi c6lf kiadfsra
kifizet6s6t j 6vf hagYj a.

61.031.815 forint

46.607.016 forint
9.026.000 forint
5.398.799 forint

0 forint
0 forint

313.138 forint

313.138 forint
0 forint
0 forint

4. A felhalmoz6si kiad6sokat a 4. melldklettattalmazza'
5. A Hivatal21tg. dvi pdnzforgalom alakul6s5t az 5. melleklettar1:almazza-

6. A Hivatal2019.6vi^Egyszeitirit"tt M6rleg6t a 6. melldklet tartalmazza. A Kdpvisel6-

testiilet a Hivatal 2ol9.6vi mdrleg foosszegdt 8.766.150 Ft-ban 6llapitja meg.

7. A K6pvisel6-testiilet a Hivatal maradv6ny6t a 8. mell6klet alapj6n 5.094.974 Ft-ban

hagyja j6v5.



l4

8. A Hivatal2019.6vi eredmdny kimutatdsit a 8. melldklettartalmazza, a mdrleg szerinti
eredm6ny 665.395 Ft.
9. A Hivatalnak a 9. mell6klet szerint 2019.6vben EU Projektjei nem voltak. A2019.6vi
lltszdmadatokat a 10. sz. mell6klet mutatja be. A Hivatal ad6ss6got keletkezteto tigyletet
a I l. melldklet szerint nem kritritt.

Hat6rid6: azonnal
Felelos: Varga Mihfly polg6rmester

llar@
A2019.6vi konszolid6lt rendelettel kapcsolatosan, van-e kdrdds, hozzhszoltrs? Amennyiben
nincs, kdrem, kezfeltartdssal szavazzon, aki a rendelettel egyet6rt.
A kdpviselS-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzat K6pvisel6-testtilet6nek
6 12020. (VII.3.) tinkorm6nyzati rendelete
a 2019. 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtfsf 16l

(Rendelet szovege a jegyzrikonyv melldkletdt kepezi.)

ac) Ktinywizs9r{16i jelent6s

Varsa Mih6lv pols6rmester

A fiiggetlen krinyvvizsg6l6i jelent6st minden kdpviselotirsam megkapta, a Pdnztigyi bizotts6g
tin gy alta. F e lk6rem a bizottsdg e lnokdt, i smerte s s e j avas latukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnziieyi Gazdas6gi 6s Telepiildsfeileszt6si Bizottsig elncike

A Pdnztigyi Gazdashgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogadhsra javasolja a K6pviselo-

testtilet fele a Ttimpe ds T6rsa kdnywizsg 6.16, Gazdas6gi ds Pdnztigyi Tan6csad6 Kft fliggetlen

konywizs g616i j elent6sdt.

Varea Mihiily pol e6rmester
Van-e kdrd6s, hozz6sz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem a

kdpviselo-testtiletet, kezfeltartissal szavazzon, aki a kcinywizsg6l6i jelentdssel egyetdrt.

A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormrlnYzat
107 12020. (VI.25.) LKt. hatrir ozata

Lit6r Kozsdg onkormfunyzattnak kdpvisel6-testtilete a Tompe 6s T6rsa

Kft . kdnyv v rzsgii6 j elentdsdt elfo gadj a.

K6pvisei6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgirmester
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b) Bels6 Ellen6rz6si jelent6s

Varsa Mihilly pol eilrmester
Az Onkormiinyzat vonatkoz6s6ban a bels6 ellenorz6st a Kelet Balatoni T6rsdg
Onkorm6nyzati Trlrsul6sa tiirsulilsi meg6llapod6s alapj6n ktilso szakdrtri bevon6s6val k6szitette
el. A be1s6 el1en6rz6sre az Onkormhnyzat20lg. dvi belso ellenorzdsi terve alapj6n kertilt sor.
A napirendi pontot a Pdnzigy bizotts6g tirgyalta, felk6rem a bizottsitg elncik6t, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nztigyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6e elndke
A Pdnztigyi Gazdas6gi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogadisra javasolja a Kdpviselo-
testtilet fele a Sz6nt6 ds T6rsa Bt. 6ltal elkdszitett 2019 evre vonatkoz6 belso ellenorzesi
jelentdsdt.

Varga Mihilly polg6rmester
A napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kdrdds, hozzirszoltts? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltarthssal szavazzon, aki apenztgyibizottsitgjavaslat6val egyetdrt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkorminyzat
108 12020. (VI.25.) LKt. hatir ozata

Litdr Kdzsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilete testtilete a 2019. evi
bels6 ellen orzesij elentdst j 6v ithagyja.

Hat6rid6: azonnali
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

3 ;) 2020. 6vi ktilts6gvet6s m6dosftis
Litdr Ktlzsdg 6nkorm6 ny zata
L it6ri K<iz<i s 6nkorm6n y zati Hiv atal

Elriad|: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzci

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nYzat

Varsa Mihilv ools6rmester
A kepviselo-testtilet Litdr Krizsdg Onkorm6nyzat2020. dvi kolts6gvet6sdt 966 751 468 Ft

bev6teli 6s kiad6si foosszegbeniatirozzameg. Eloszrir Litdr Kozs6g Onkorm6nyzatttt etinto

m6dosit6sokr6l kellene dontentink. A m6dosit6sok azon ddnt6seket is tartalmazz6k, melyek

az elmrilt idoszakban a koronavirus j6rv6ny alatt polg6rmesteri hat6sktirben keriiltek

meghatiroz6sra.
A p;6nztigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g is t6rgyalta a napirendi pontot, kdrem

a bizotts6g elndk6t, ismertesse a bizottsig javaslat6t'
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Luk6ts G6bor Akos Pjnz
A P6nziigyi Gazdashgi ds Teleptildsfejleszt6si Bizottsig elfogad6sra javasolja a Kdpviselo-
testiilet fele Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzattnak2020. dvre vonatkoz6 koltsdgvet6s m6dosit5s6r6l
sz6lo hatdro zati j avas latot.

Varea Mih6ly pole5rmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an?
Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltartissal szavazzon, aki az el6terjesztdssel egyetdrt.
A klpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat
109 12020. (VI.25.) LKt. hatf r ozata

a Litfir Ktizs6g 6nko rm rin y zat 2020. 6vi ktilts6gvet6s6r6l

Litdr Kozs6g Onkorm inyzatinak K6pviselo-testtilete Litdr Kozsdg
Onkorm6nyzat 2020. dvi kolts6gvetds6nek m6dosit6siir6l az al6bbi
hatdrozatothozza.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai
1.) A kdpvisel6-testtilet Litdr Kozsdg Onkormdnyzat2020.6vi koltsdgvetdsdt 966.751.468 Ft
bevdteli 6s kiad6si foo sszegbe n hat6r ozza meg.
2.) A bevdteli fririsszeg forr6sonkdnti megoszldstfi az 1. szftmtt melldklet, a bevdtelek
szerve zetenkdnti b ont6s tfi a 2. szdmt me I I 6kl et tartalmazza.
3.) A kiadrlsi forisszeg kiemelt eloirdnyzatonkdnti bemutat6s6t a3. sztrmt melldklet, a kiad6sok

szerve zetenk6nti bont6s ii a 4 . szitmu me I I dkl et tartalmazza.
4.) A kdpvisel6-testtilet Lit6r Kdzsdg 6nkorm6nyzat966.75L468 Ft 2020.6vi kdltsdgvetds6nek

kiaddsi 6s bev6teli fodsszegdn beltil:

Miiktid6si kiad rlsokat
- szemdlyi jellegti kiad6sokat
- munkaad6kat terhelo j6rul6kokat

- dologi ds egy6b foly6 jellegri kiadrisokat
- helyi dnkorm6nyzatok elozo evi elsz6mol6s6t

- timogatilsdrtdkti miik. kiad. 6llamh6zt. beltil
- mtikod6si c. ktilcsdn 6llamh6zt. kivtil
- egydb t6mogat6sok (szoci6lpolitikai ell6trisok)

-p6nzeszkdziiadtsiilamhiztart6sonkivtilre

Felhalmozrisi kiaddsokat
- beruh6z6si kiadisokat
- fehij it6si kiad6sokat
- felhalmoz6si t6mogat6sok

Finanszirozrisi kiadisokat
- illlamhdztart6son b. megelole gezds visszafizet6se

- kozponti, iriny itlszervi t6mogat6s

- belfoldi 6rt6kPaPirok kiadfsai

304.725.363 Ft-ban
39.882.913 Ft-ban

7 .071.911 Ft-ban
100.698.922 Ft-ban

190.916 Ft-ban
147.056.501 Ft-ban

0 Ft-ban
3.107.000 Ft-ban
6.717.200 Ft-ban

423.977.759 Ft-ban
202.551.199 Ft-ban
221.426.560 Ft-ban

0 Ft-ban

150.472.318 Ft-ban
7.706.451 Ft-ban

67.825.867 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban
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A tartal6kot (6. szimf mell6klet)

Miiktid6si bev6teleket
- 6llami tiimogatiist
- egydb mtikdddsi cdhi t6mogatds 6llamhint.belnl
- intdzmdnyi mrikoddsi bevdtelt
- mtikciddsi c6hi 6tvett pdrueszkozt
- kcizhatalmi bev6teleket

Felhalmozrisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi t6mogat6sokat
- felhalmoz6si bevdteleket
- felhalmoz6si cdhi |tvett pdnzeszkozoket

Finanszirozrlsi b ev6teleket :
- belf<rldi drtdkpapirok bevdteleit
- el6zo dvi maradv6ny igdnybevdtelt
- iilamhfntartrison be liili m e gel6le gez6 sek

6llapitja meg.

87.576.028 Ft-ban

337.334.216 Ft-ban
172.333.095 Ft-ban
37.879.352 Ft-ban
16.721.769 Ft-ban

0 Ft-ban
I 10.400.000 Ft-ban

181.549.310 Ft-ban
141.499.160 Ft-ban

0 Ft-ban
40.050.150 Ft-ban

447.867.942 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

372.073.729 Ft-ban
854.213 Ft-ban

5.) Az dnkorm6nyzat felhalmoz6si kiadiisait r6szletesen az 5. melldklet mutatja.
6.) Az rinkorm6nyzattartalekait a 6. melldklet tartalmazza.
7.) Az dnkorm6nyzat kciltsdgvet6si m6rleg6t kozgazdasirgi tagol6sban a 7lA. 6s 7lB.
mell6klet tartalmazza.
8.) Az onkorm6ny zat l|tszfimadatait a 8. melldklet tartalmazza.
9.) A kolts6gvet6s v6grehajtSsrinak szabiiyait Liter Kdzsdg Onkormiinyzatinak
k6 lts d gvet6 s i rendelete tartalmazza.

FelelSs : Varga Mihrily polg6rmester
Hat6ridS: folyamatos

Lit6ri Ktiztis dnkorminyzati Hivatal

Varea Mihilly polg6rmester
A k6pvisel6-testtilet aLiteriKdzds Onkorm6nyzatiHivatal2}2}.6vi kolts6gvetdsdt 73.040.841

Ft bevdteli 6s kiadSsi f6dsszegre m6dositja.

A P6nztigyi Gazdasfugi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g is t6rgyalta a napirendi pontot, kdrem

a bizottsrig e lndk6t, i smerte s s e a bizottsirg j avas I at6t.

G6

A P6nztigyi Gazdasdgr 6s TelePtil6sfej lesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja a Kdpviselo-

testillet fele a Litdri Kciztis Onkorm6nYzati Hivatal 2020. 6vre vonatkoz6 kdltsdgvetds6nek

m6do sit6s 616l s2616 hatitr ozali j avaslatot.

Varea Mih6ly Polg6rmester
Vun-. t.ra ei,hozzisz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an?

Amennyiben nincs, kdrem, k6zieltart6si al szavazzon, aki az eloterjeszt6ssel egyetdrt'

A kepviselS-testillet 7 igen szavazattal egtetdrt'



l8

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzat
ll0 12020. (VI.25.) LKt. hatrir ozata
a Lit6ri Ktiztis dnkormdnyzati Hiva tal 2020. 6vi kti lts6gvet6s 616l

Lit6r K<izs6g Onkormtnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete a Lit6ri Kozds OnkorminyzatiHivatal
2020. dvi kdlts6gvet6s6nek L m6dosit6sin6l az al6bbi hathrozatothozza.

A ktilts6gvet6s bev6telei 6s kiadrisai

l.) A kdpviselo-testtilet a Litdri Kozds Onkorm6nyzatiHivatal2020.6vi koltsdgvetds6t
73.040.841Ft bevdteli ds kiad6si focisszegre m6dositja.
2.) Abevdteli ftftisszeg megoszl6s6t az l. szhmt melldklet tartalmazza.
3.) A kiadrisi fodsszeg elotinyzatonk6nti bemutat6s6t a2. szirmt melldklet tartalmazza.
A felhalmoz6si kiad6sokat a 3. melldklettartalmazza.
4.) A k<ilts6gvetdsi mdrleget kozgazdasdgi tagol6sban a 4lA. ds 4lB. melldklet
tartalmazza-
5.) A Hivatallltszilmadatait az 5. mell6klet mutatja be.

6.) A kdpviseki+esttilet a Litdri K<iz<is Onkorm6nyzati Hivatal 73.040.841 Ft dvi
kolts6gvet6sdnek kiad6si 6s bev6teli fodsszeg6n beltil:

Mffktid6si kiadrisokat
- szemdlyi jellegri kiad6sokat
- munkaad6kat terhelo j6rul6kokat
- dologi kiad6sokat

Felhalmozdsi kiadr[sokat
- beruh6zisi kiad6sokat
- fehij it6si kiad6sokat

Mffktid6si bev6teleket
-mrikodd si tiim o gat6s o k iilamhint. beltilro I
-mtikciddsi bevdtelek

Finanszirozrisi bev6teleket
- kozponti irdnyitlszervi timogatist
- p dnzmar adv6ny fe lhaszn6l 6st

rillapitja meg.

71.500.331 Ft-ban
52.945.070 Ft-ban
9.341.691Ft-ban
9.213.57}Ft-ban

1.540.510 Ft-ban
1.325.499 Ft-ban

215.011 Ft-ban
120.000 Ft-ban

0 Ft-ban
120.000 Ft-ban

7 72.920.841 Ft-ban
67 .825.867 Ft-ban

5.094.974Ft-ban

kiilts6gvet6si l6tsz6mkeret6t 2020.06. . 10 f6ben

6llapftja meg.

7.) A kolts6gvet6s vdgrehajt6s tnakszabitlyaitLit6r 6s Kir6lyszentistv6n Onkorm6nyzatok

ko 1ts6 gvet6 s i rendelete tatialmazza.

Felelos: Bencze Eva iegY zo

Hat6rid6: folyamatos
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Varga Mih6ly pol g5rmester
Az Onkorminyzat2}z}. dvi koltsdgvetds6nek m6dositott bevdteli eloirinyzata97l.966.443Ft-
ra vtitozlk Bev6teli ds kiaddsi elofuirnyzatok kertiltek m6dosit6sra, hogy a kiktildott
el6terj esztd sben l6that6.
A P6nztigyi Gazdashgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g is t6rgyalta a napirendi pontot, kdrem
a bizottsdg e lncikdt, i smerte s se a brzottsflg j avasl at6t.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztieyi Gazdas6ei ds Teleotildsfeilesztdsi Bizottsiie elnoke
A P6nztigyi Gazdashgi ds Teleptil6sfejlesztdsi Bizottsrlg elfogad6sra javasolja a Kdpviselo-
testtilet fele a Litr'r Krizsdg Onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 212020.(1L03.)
<inkorminyzati rendelet6nek m6do sit6s6t.

Varea Mih6ly pole6rmester

Kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki Lit6r Kcizs6g Onkormtnyzat 2020. dvi kdlts6gvetdsi
rendelet6nek m6dositris6val e gyetdrt.
A kdpviselti-testillet 7 igen szavazqttal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 12020. (VII.3.) iinkorminyzati rendelete

az O n ko rm frny zart 2020. 6vi kti lts 6 gvet6s 6t m e grillap it6
2 12020. (m.03.) tinkorm inyzati rendelet6nek m6 dositrflsr[r6l

( Re n de I e t a j e gltz ti ko nyv m e I I 6 kl e t d t kdp e z i. )

4.) Napelemes rendszerek feltilvizsgilata
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mihdlv pols6rmester

Thjikoztatom a kdpviselS-testtiletet, hogy Litdr negy kozintezmenydn6l a Gi.lLiba Solar Kft.

napelemes rendszert telepitett, amely 2015.08.31. napon keriilt tizembehelyezesre. Mivel ezek

a rendszerek 5 dve mtikridnek, a garancialejhrata v6gett sziiks6gessd v6lt egy feliilvizsgtiati

szewiz elv6gzdse az esetleges probl6m5k kiszrirdse v6gett. A komplett rendszervizsg6lat dija

intezmenyenkdnt brutt6 50 800 Ft.

A p6nztigy i Gazdashgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg is t6rgyalta a napirendi pontot, k6rem

a bizottsitg e lnokdt, i smerte s se a bizotts 69 j avasl at6t'

siB elncike

A Pdnziigyr Gazdasigi 6s Teleptildsfejleszt6si B

testtilet fele a Ktizos Onkorm6nyzat\ Hivatal,

Reform6tus Altal6nos Iskola, a konyha, az

izottsitg elfogad6sra javasolja a K6pviselo-

a Csivitel6 6voda 6s Bolcsode, a Litdri
orvosi rendelo napelemes rendszereinek

felillvizsgalat6t brutt6 2O3.2OO Ft dsszeggel a tartal6k terhdre'

Varga Mih6ly Pols6rmester
Van-e kdrd6s, nozzirszolits a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs' k6rem'

k6zfeltart6s sal szavazzon, aki a pdnztigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt'

A kdpviselci-testiilet 7 igen szavqzattal egletdrt'
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Lit6 r Ktizs6 g O nko rm 6 nyzata K6pvisel6-testii let6n ek
lll 12020.(VI.25.) LKt hat:ir ozata

L itdr Krizs d g Onkorm 6ny zatitnak Kdpvi s elo -te stiil ete arc ol hatdr o zott,
hogy a 2015.08.31. napon tizembe helyezett napelemes rendszer
komplett feltilvizsg6latii a Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskolinii, az

ElSd utca 5. szirm alatt taltihat6 vegyes rendeltetdsti dptiletndl, a

Kozseghbz6ndl, valamint a Litdri Csivitel6 Ovoda ds Bolcs6denel a

G6tiba Solar Kft-vel elvdgezteti 40.000 Ft + AFA/intezmeny szewizdij
ellendben, az cinkorm6 ny zat 2020. dvi kdltsd gvet6 s6nek terh6re.

A Kdpvi s el6-te sttilet felhatalmazza Y ar ga Mih6ly pol grirme stert, ho gy
a napelemes rendszer komplett rendszervizsgiilat6val a Getiba Solar
Kft.-tmegbizza.

Felel6s: VargaMih6lypolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

5.) Napkiizis Erzs6bet trlbor
Elriad6 : Varga Mihdly polgdrm ester

Varea Mih6ly pole6rmester
Thjekoztatom a kdpvisel5-testtiletet, hogy jriniusban a 9412020.(U.11.) szimuhatdrozatban
an6l drintottem, hogy tdmogatjuk a nyiri sziinetben a Napkcizis Erzsdbet T6borra tcirt6n6

ptiyitzat benyrijt6srit, 2 turnusban, {isszesen 40 gyermek r6szvdtelevel. Az idoszak 2020.06.29-

2020.07.03-ig, valamint 2020.07.06.-2020-07.10-ig tart. A piiyi.zat:urk pozitiv elbir6l6sban

rdszestilt, 360 000 Ft nett6 osszegti t6mogat6sr6l d<intOttek rdsztinkre,2020.jrinius 23-6n.

A t6borban r6sztvev6 gyerekek mell6 sziiks6g van kis6rokre is, akik 25 000 Ft <isszegti 6tkezdsi

utalv6nyt kapnak ez€rt a feladatdrt.
Lit6r Kozs6g Onkorminyzattnak, mint kritelezettsdg v6llal6nak turnusonkdnt 10.000, -Ft

16szv6teli biztosit6kot sztiksd ges megf,rzetni.

Tov6bb6 javasoln6m, hogy a kisdr6k turnusonkdnt tov6bbi 45.000, -Ft dtkez6si utalv6nyban

rdszestiljenek, igy mind<isszesen 110.000, -Ft odait6l6serol kellene donteni.

A napirendi pontot a Penzigyi bizotts6g megt6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elnok6t, hogy

ismertes se j avaslatukat.

Luk6ts bor Akos P6nztieyi Gazdas6ei 6s T sfeileszt6si B 6s elnoke

A P6nztgyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizottsag elfogad6sra

testiilet fele az Erzs6bet T6bor kciltsdgeire brutt6 180.000 Ft osszeg

javasolja a Kdpviselo-
elktilonit6sdt a tartal6k

terhdre, amely fedezi a 4 fo utalvinyttt es koltsdgeit

Varea Mih6ly pole6rmester
Vur* t ..a d,s,'hozzhsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem,

k6zfeltart6s sal szavazzon, aki egyetdrt a p6nztigyi bizottsag javaslat6val'

A kdpviseki-testiilet 7 igen szavazattal egyetdrt'
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Lit6r Ktizs6g O n korm 6ny zata K6pvisel6-testii let6n ek
ll2/2020. (VI.25.) LKt. hatrlr ozata

Lit6r K<izsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete megt6rgyalta a

Napkcizis Erzsdbet titbor tfirgyri napirendi pontot, 6s arr6l hatirozott,
hogy az Erzs6bet T6bor kolts6geire brutt6 180 000 Ft <isszeget biztosit,
atartalek terhdre, amely fedezi a 4 fo utalv6ny6t ds kdlts6geit.

A K6pvisel6-testtilet megbizza a Polg6rmestert, a

int6zkeddsek megtdtel6re.
sziiks6ges

Fele16s: VargaMihily polg6rmester
Hatrirido: azonnal

6.) Lit6r Ktizs6g 6nkormr{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek II. f6l6vi munkaterve
Etdad6: Varga Mihdly polgdrmester, Bencze Eva jegyzri

Varea Mih6ly polg6rmester
A K6pvisel6-testtilet 2020. II. fdl6vi munkatervdt mindenki megkapta.

Van-e valakinek kdrd6se, hozzisz6litsa? Amennyiben nincs, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a
2020. II. feldvi munkaterwel egyet6rt.
A kdpviseki-testillet 7 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Ktizs6g Onkormin yzata K6pviseld-testiilet6nek
ll3 12020.(VI.25.) LKt. h atrir ozata

Litdr Kozsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testtilete elfogadja a

K6pviselo-testtilet 2020 . I I fdl6vi munkatervdt.

Hatilrido: azornal
Felelos : Varga Mih6ly polgilrmester

Varga Mihfly polg6rmester a kdpviselo-testtileti til6st 21.15 6rakor lezdrta.

Varga
polg6rmester

Jegyzokonyv hitelesitok :
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