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K6sziilt: Litdr Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 2021. augusztus 21-6n 17.00
6rai kezdettel megtartott nyilv6nos iilds6r<il.

Az iil6s helye: Kdzs6gh6za taniicsterem

Jelen vannak: Varga Mihily
Sz<inyegh Imre Gyrirgy
Auerbach Jilnos
Dr Gyurika Istviin G6bor
Heffler G6bond
Kondics Istviin
Luk6ts G6bor Akos

Meghivottk6nt jelen voltak:

polgiirmester
alpolgiirmester
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k6pvisel6
kdpviselo

Bencze Eva
Ndmethyn6 Brand Jrilia
Kovdcs Zsuzsa

legyzo
pii.csop.vez.
ig.f5ea

Varea Mih6ly polg6rmester
Tisztelettel k<isz<intcim a kdpvisel<itestiilet tagjait. Megiillapitom, hogy a k6pvisel6-testiilet
hat6rozatk6pes, a megviilasztott kdpvisel6kb<il mindenki megjelent.

A jegyz6kcinyv vezet6s6re Kov6cs Zsuzsa k<iztisztvisel6t, a jegyz6ktinyv hitelesit6sdre Bogn6r
Gydngyi k6pvisel6 asszonyt 6s Szonyegh Imre Gydrgy k6pviselo urat kdrem fel.
A kdpvisel(i-testiilet 7 igen szctrazallal egtetdrl.

A kikiilddtt napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e kdrdds, hozz6sz6l6s'l Amennyiben nincs
kdrem a kdpvisel<i-testiiletet kdzfeltartAssal, szavazzon, aki a javasolt napirendi pontokkal
egyetdrt.

A kdprisel6lestiilet 7 igen szovozaltol egletirt.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Temet6si kiilts6gekhez tiirt6n6 hozzijdrukis
Eliiadd : Varga Mihdly polgdrmester

2.) Onkormrinyzati b6rlakisokkal kapcsolatos iigyek
El5od6: Varga Mihdly polgdrmester

3.) Telepiil6srendez6si eszktiztik r6szleges m6dosit6srinak v6gs6 v6lem6nyez6sre kiild6se

El iiad6 : Var ga Mihdly pol gdrme s t e r



4.) Vizikiizmii fejleszt6ssel iisszefii996 feladatok
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmesler

a) Korm{ny 143212021. (VII.2.) kormfnyhatirozat alapjfn Lit6r Kiizs6gen
megvalisuki kommunf lis viziktizmii fejleszt6ssel iisszefiiggd feladatok

b) Vizikiizmii hrilizatok hat6konysrigntivel6 fejleszt6s6t c6lzri KEHOP-2.1.11.
pily6z, t el6k6szit6se

c) Giirdiild Fejleszt6si Terv- telepiil6si vizikiizmii rendszerek ivriviz-szennyviz
2022-2036.

5.) Lit6r Ktizs69 Onkorminyzata folyamatban Iev6 prily{zatai 2020-2021.
El6add : Vurga Mihily polgirntester

5.a.) Kiiziis Hivatal II. iitem m6rftildktivek meghatirozf sa
- ajrinlati felhfvds el6k6szit6se
- miiszaki ellen6r kivdlasztSsa
- birflk5 bizottsrig l6trehozisa

5.b.) T:imogatdsi k6relem TLC iizem ktirnyezeti 6s viziigyi feladatai elldt:isrinak
tiibbletktilts696hez

5.c.) Munkag6p kiizbeszerz6si eljdris el6k6szit6se, Bird16 Bizottsrig l6trehoz6sa

5.d.) MFP keret6ben tdmogatott prllyrizatokrril irrinyelvek meghatdroz6sa

6.) Civil Szervezetek programjainak timogatSsa hat:irid6 hosszabbitis, II. fordul6s
prilyrizatok kiiris616l t:ij6koztat6
Elriadi; Lukats Gabor Akos Pinziigti Gazdasdgi ds Taleptil6sJeilesztdsi bizottsiig elndke

7.) Lit6r cimer hasznilatrinak enged6lyez6se a Lit6ri Sportegyesiilet r6sz6re
El6ad6: Varga Mihltly polgdrmester

8.) Lit6r 070 hrsz-ri tinkormrinyzati tulajdonri ritrril illeg6lisan elhelyezett hullad6k
felsz{mol6sa
El6ad6 : Varga Mihitly polgdrnester

9.) Szoci6lis c6h[ tiizifav6sdrLishoz kapcso16dri timogatis ig6nyl6s

El6od6: Varga Mihdly polgdrmester

10.) Lit6r Kiizs6g 6nkorm inyzat 2021.6vi kiilts6gvet6s mridosit6sa
El5ad6: Varga Mihdly polgirntester
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Napirendtirgyalrisa

l.) Temet6si ktilts6gekhez tiirt6n6 hozzdj6rukis
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varea Mih6ly polg6rmester

Minden k6pvisel6-tarsam tudja, hogy sajn6latosan, Vaszari Attila ktirzeti megbizottunk 2021.
julius 25-dn viratlanul elhunyt. A hir mindenkit megrAzott a telepiil6sen, munkajar6l csak
elismer6ssel tudok nyilatkozni. Szeretn6m ut6lagosan tiijdkoztatom a K6pvisel6-testiiletet,
hogy a temet6shez <inkormdnyzatunk biztositott egy uma keszont, az rij temet6 FU parcella 2.
sor 1.sz6mt sirhelydt 40 000, -Ft + AFA <isszegben, annak megvillt6siiLt az els6 25 6vre 8 000,
-Ft + AFA 6sszegben, valamint viillaltuk a keszonra k6sztil6 s(remldk elk6szittetdsdt, 100 000,
-Ft + AFA <isszegben, melyhez Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkorm6nyzata is 100 000 + Afa Ft
dsszeggel hozz6j6rult. Kdmdm ehhez a tdmogat6shoz a pdnziigyi bizoftsrig, valamint a
k6pvise l6-testi.ile I ho zzirj irulitsitt.

Lukrits Gribor Akos P6nziievi Gazdasrsi ds Telepiilisfeilesztdsi Bizotlsas elndke

A bizotts6g megtrirgyalta a napirendi pontot, 6s ut6lagosan elfogadisra javasolja a Kdpvisel6-
testiilet fele a temet6si ktilts6gekhez tdrtenis hozzhjhrulisr6l sz616 el6terjesztdst.

Var a Mihril ol anne s r
Van-e k6rd6s, hozzitszolis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltartrissal szav azzon, aki az el6terj esztdssel egyet6rt.

A kipvisel6-testiilel 7 igen szavazaltal egtetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
93l202l.Ulll.24.) LKt. hatirozatt

Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpviselo-testiilete arr6l hatrLrozott, hogy
n6hai Vaszari Attila c.r. ft21s. temet6si k<ilts6geihez az tinkormiinyzat
altalanos tartal6ka terhdre az alibbiak szerint jiirul hozz6:

- az tj temet6 FU parcellaparcella. 2. sor l.sirhely egyszeri
megv6lt6srit adomhnyozza 40.000, -FI+AFA dsszegben, a sirhely 25

6vre tdrtdn6 megv:ilt6srival 8.000, -Ft + AFA tisszegben,

sireml6k elkdszitdsdt v6llalja 100.000, -Ft + AFA tisszegben

Felel<is: Varga Mihily polg6rmester
Hatririd6: azonnal
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2.) 6nkormdnyzati b6rlakisokkal kapcsolatos iigyek
El6ad6 : Varga Mihttly polgdrmester

Varsa Mih6ly polg6rmester
Ezen napirendi pont els6 rdsze kapcsol6dik az elozo napirendi ponthoz. Vaszari Attila dzvegye
Vaszari-Bucs Anik6 azzal a kdr6ssel fordult cinkormiinyzatunkhoz m6lt6nyossrigi okokra
hivatkozva, hogy f6rje haliiliit k6vet<ien a Litdr, Arprid u. 9. sz. alatti ingatlan szotgiilati lak6st
rinkorm6nyzati b6rlakrissii min6sitse, 6s szerz6dds-m6dositissal lehetris6ge nyiljon ra, hogy a
lakdsban maradhasson, azt tovAbb tudja bdrelni. A Pdnziigyi bizottsrig trirgyalta a napirendi
pontot, kdrem a bizofisag elnijk6t ismertesse javaslatukat.

Luk6ts GiibOI Akos Pdnzt.i i Gazdasd 6s Telepiildsl'eilesztdsi Bizotts6s elndkeuv
A bizotts5g tiirgyalta a napirendi pontot 6s az ajavaslata a kdpvisel<i-testtilet fele, hogy V aszari-
Bucs Anik6 a Litdr, Arprid utca 9. szdm alatti iinkormrinyzati b6rlakiist tov6bb b6relhesse,
vriltozatlan feltdtelekkel, 2022. augusztus 31. napj6ig. Az ingatlan drtdkesitds6t viszont a
bizofts6g nem timogatja.

Varea Mih6ly Dolq6rmester
Van-e kdrd6s, hozzbsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart6ssal szayazzon, aki a p6nziigyi bizotts6g javaslat6val egyetdrt.

A kepvisel6lestiilet 7 igen szavazattal egtetdrt

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 412021.(Vlll.24.) LKt hatrirozata

K6pvisel6-testiilet felk6ri a polgdLrmestert a sztiks6ges int6zkeddsek
megt6te16re.

Felekis: Varga Mih6ly polg6rmester
Hatirid6: azonnal

2.b) Lit6r, D6zsa Gyiirgy utca 241A, 6s 2418. tinkormdnyzati tulajdonri szociilis
b6rlakisokkal kapcsolatos elk6pzel6sek
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa MihAly ools6rmester
A Litdr, D6zsa Gyorgy utca24lA es24lB sz6mt ingatlan szociilis b6rlak6sk6nt mrikddik. A 20

6vre v6llalt szocirilis bdrlakiisk6nt val6 miik6dtet6s id6szaka 2022. augusaus 31. napjdig 611

fenn. A jelenlegi bdrl6knek a szerzod6siik szerint a lakiishaszn6latra ezen idoszakbaban van

lehet6s6gtik. A D6zsa Gyt rgy utca 24lA ingatlan b6rl6i most k6relemmel fordultak

Onkormfnyzatunkhoz, melyben, amennyiben esetlegesen drtdkesitdsre keriil fenti ingatlan,
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Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6{esttilete arr6l hatarozott, hogy
Vaszari-Bucs Anik6 sz6m6ra engeddlyezi a Litdr. Arpad utca 9. sz6m

alatti 6nkorm6nyzati bdrlak6s tovribb bdrl6s6t, vriltozatlan feltdtelekkel,
2022. argusztts 31. napj6ig.



jeleadk v6teli szrind6kukat. A P6nziigyi bizotts6g tilrgyalta a napirendi pontot, kdrem a

bizotts6g elncikdt ismertesse javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziisyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfeilesztdsi Bizottsrig eln6ke
A P6nziigyi bizottsrig trirgyalta a bdrlakrisokkal kapcsolatos napirendi pontot,6s ajavaslat, hogy
a D6zsa Gydrgy utcai bdrlakisokat nem kiv6nja drtdkesiteni.

Auerbach J6nos k6pviselo
Az a k6r6sem, hogy a b6rl6ket a bdrleti szerzod6s lejirta ekitt 3 h6nappal mindenkdppen
t6j6koztassuk a tov6bbi tervekr<il, esetlegesen a lakhat6suk megoldiisiira h(vjuk fel a

figyelmiiket.

Varea Mih6lv pols6rmester
Van-e kdrdds, hozzbsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a pdnziigyi bizotts69 javaslat6val egyetdrl.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
9 5 12021.(Y lll.24.) LKt hat{rozata

Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pvise[6-testiilete arr6l hatrirozott, hogy
a Litdr, D6zsa Gydrgy utca 241A. 6s 24lB. dnkormdnyzati tulajdonu
szoci6lis bdrlak6sokat ajdv6ben nem kiv6nj a drt6kesiteni.

A kdpviselo-testtilet felk6ri a polg6rmestert, hogy a bdrl6ket a bdrleti
szerz6dds lej6rtiit megel<iz6en 3 h6nappal tdj6koztassa a jdv6beti
elk6pzeldsr<il.

Felel6s: Varga Mih6ly polgiirmester
Hatdrid6: azonnal

3.) Telepiil6srendez6si eszkiiziik r6szleges m6dositis6nak v6gs6 v6lem6nyez6sre kiild6se
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mihaly oolg6rmester
Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzat6nak Kdpviseki-testiilete arr6l ddntdtt, hogy 16szlegesen m6dositja
a telepiil6srindez6si eszkdzeit, az ovoda ingatlan6nak 6s az Almos-El6d-Arped utcrik 6ltal

hatriLrolt tcimbnek dvezetm6dosit6s a az 6voda, b<ilcstide bovithet6sdgdnek 6rdek6ben.

A miivel<iddsi hiiz ingatlaniinak 6s a szomsz6dos ingatlanoknak olyan rivezetre m6dosit6sa.

mely a mfvel<id6si h6z bovit6s6t 6s fejleszt6sdt lehet<iv6 teszi, tov6bb6 az Ond-Elod utca k<jzdtti

ttimbnek a kdrnyezetdben l6v6 kertvrirosias tdmbriknek megfelel6 dvezetre m6dositrisa.

Az riltal6nos mezogazdasigi civezetben a kialakithat6 telekmdret 6s telekszdlessdg el<iir6sainak

m6dosit6sa az osztatlan kdzds tulajdonri ingatlanok megosztdsa 6rdekdben. valamint a Nap utca

vdg6n idv6 lak6ingatlan be6pithet6sdgdnek egydrtelmrisitdse, kiildndsen a hosszf 6s keskeny

Nap utca zs6kutca jelleg6nek megsziintetdse drdek6ben a 302 hrsz-t ingatlan egy r6sz6nek

kcizlekeddsi teriiletbe voniisdval.
A r6szleges m6dosit6s partners6gi egyeaet6se 6s v6lemdnyezdsi elj6r6sa leziirult, a

telepiil6srendez6si tervezo <issze6 itotta az itllamigazgathsi szervekt6l bedrkezett v6lem6nyek

)

A kdpvisel6+esttilet 7 igen szovazatlal egtetdrt.



alapjrin m6dositott dokumentaci6t a melldklet szerinti tartalommal. A Pdnztigyi bizottsrig
tirgyalta a napirendi pontot. kdrem a bizotts6g elndkdt ismertesse javaslatukat.

LukSts G6bor Akos P6nziieyi Gazdas6ci 6s Tel epiildsfeilesztdsi Bizottsris elndke
A Pdnziigyi bizottsrig megtrirgyalta a Telepiil6srendezdsi eszkcizdk rdszleges m6dositrisrinak
vdgs6 v6lem6nyezdsre ktilddse t6rgyri napirendi pontot, 6s elfogadiisra javasolja a kdpviseki-
testiilet fele a telepiildsrendezdsi eszkdzdk r6szleges m6dositiisira vonatkoz6an az el6terjeszt6s
szerinti partnersdgi egyeztetdsen 6s az |llamigazgatilsi szervekkel tdrtdnt v6lemdnyezds utiin
m6dositott bemutatott tervanyagot.

Varea Mihiily Dolgarmester
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltartiissal szavazzon, aki a pdnziigyi bizottsAg javaslat6val egyetdrt.

A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattal egtetirt.

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 6 I 2021. (V lll.2 4.\ LKt brt 6r ozat a

Litdr K6zs6g Onkorminyzatrlnak Kdpviseki-testiilete az el6terjeszt6s
szerint elfogadja telepiildsrendezdsi eszkcizeinek r6szleges
m6dosit6s6ra vonatkoz6an az el6te{esztds szerinti partnersdgi
egyeztetdsen d,s az |llamigazgat6si szervekkel tdrtdnt vdlemdnyezds
ut6n m6dositott bemutatott tervanyagot.
Az iitmeneti tiirv6ny szerinti l5 napos kifiiggesztds alatt nem drkezett
javaslat, v6lem6ny, igy a partnersdgi egyeztet6st lezdrja.
A dokumentum v6gs<i szakmai vdlemdnyezdsre val6 megkiilddsdvel az
6tlami fridpitdsz fel6 egyet6rt.
Egyuttal nyilatkozzuk, hogy az Sllamigazgat6si szervekkel egyetdrtve a
kdmyezeti vizsgdlat a m6dositott dokumentdci6ban szereplo
m6dosit6sokhoz nem sziiksdges, mely d6nt6st honlapj5n
nyilvdnoss6gra hozta. Ddntds6t kdzzd teszi.
A K6pvisel6-testiilet megbizza a Polg6rmestert a sztiks6ges
intdzkeddsekkel 6s a d<intds kozz6 tdtel6vel.

Hat6rid6: azonnal
Felel<is: Varga Mihiily polgdrmester

4.) Vizikiizmii fejleszt6ssel tisszefii996 feladatok
ElSa d(t ; Var gu Mihdly po I gdr me s t e r

a) Korm6ny 143212021. (VII.2.) kormdnyhatirozat alapjrin Lit6r Kiizs6gen

megval6sul6 kommunrilis vizikiizmii fejleszt6ssel iisszefiig96 feladatok

b) Viziktizmii hril6zatok hat6konysigniivel6 fejleszt6s6t c6lzri KEHOP-2.1.11.
p irly 6zat el6 k6szit6s e

c) Giirdiilf Fejleszt6si Terv- telepiil6si viziktizmii rendszerek ivriviz-szennyviz
2022-2036.
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a) Kormdny 143212021. (VIL2.) korm:inyhatirozat alapj6n Lit6r Kiizs6gen megval6sul6
kommunflis v izikdzmii fejleszt6ssel iisszefiiggti feladatok

Varea Mih.ilv polgd.rmcster

T6jdkoztatom a k6pvisel6-testiiletet, hogy a Kormiiny a 143212021.(YIl.2.) hatArozata alapjdn
gazdasdgfej leszt6shez kapcsol6d6 szi.iks6gletek megval6sit6sa 6rdek6ben 6s az drintett
teleptildsek - lakossiigi felhaszn6l6st is szolg6l6 - kdzleked6si infrastruktira-, valamint
kdzmiiberuhriz6s tekintetdben Lit6r kdzs6gben megval6sul6 kommun6lis vizkdzmi
fejleszt6ssel risszefiiggri feladatok elv6gz6se tekintetdben felhivja az innov6ci66rt 6s

technol6gi66rt felel6s minisztert. hogy a fejleszt6si terilletek haszn6latiiban drintett gazdasiigi
szerepl6k, valamint gazdasiryi ds tiirsadalmi szervezetek bevonds6val k6szitsen eloterjesztdst a
Kormdny r6szdre.
Lit6r kcizs6gben megval6sul6 kommunilis vizkdzmii fejlesztdssel <isszefiiggri feladatok
elvdgzdse tekintet6ben kdszitsen jelent6st a beruhiiz6s elokdszitds6rril 6s megval6sitris616l.

A 1432/2021. (VII.2.) kormdnyhotdrozotot a kdpviseld-testiilet tudomdsul vette.

b) Viziktizmii hril6zatok hat6konys:igntivel6 fejleszt6s6t c6lz6 KEHOP-2.1.11. pilyizat
el6k6szit6se

Varea Mih6ly Dolsiirmester
T |jdkoztatom a k6pviselS-testiiletet, hogy megjelent a KEHOP-2.1.11. pitly5,zali felhivris a

vizikdzmi h6l6zatok ritalakit6s:ira, hatdkonys6gn<ivelo fejlesztds6re, vizik<izmi.i rendszerek
6llapotfelmd16sdre.
2. cdlteriilet a vizlkozmii h6l6zatok hat6konysrignrivelo fejleszt6sei. A p|lyivat t6mogatiisi
intenzitasa 70%. igy 30Yo lnreszt sztiks6ges biztositani. A t6mogat6si kdrelmek benyrijt6silra
szakaszosan, 2022.03.31. napig van lehet6s6g. A2. szimt c6ltertlete a vizikdzmri hril6zatok
hat6konys6gndvel6 fejlesztdseire nyrijt t6mogat6st, a telepilldsi cinkorm6nyzat ds a vizik<jzmri
szolg6ltat6 egyiittmiik<iddsdvel. Tiimogathat6 tevdkenysdgek, az ivovizhii6zat hidraulikai ds

vizmin<isdgi szempontb6l kedvez6bb atalakitesa, vizvesztes6g csdkkent6s legalibb llo/o-kal,
szennyvizelvezelo hii6zat eset6n az idegenviz csdkkentds legal6bb 10%-kal. viztermelds
hat6konysiigiinak javit6sa, szennyvizelvezet6 halozat rekonstrukci6ja, valamint
v izrkdzmldszolgitltati{s energiahatdkonysrigrinak n<jvel6se.

A kikiilddtt eloterjeszt6shez melldkeltiik a Bakonykarszt Zrt leveldt is.

SzSn Imre G k isel6e C'

Ez a tisztit6mii hrirom kdzs6g Litdr Kir6lyszentistvrln ds S6ly 6ltal l6trehozott tulajdonk<izdssdg

A negyedik telepiil6s Vilonya, mil telt hozzL, hogy beldphetett ebbe a csoportosul6sba?

Bencze Eva iegvz6
Kdrelemmel fordult a tulajdonkcizdssdghez, 6s a tulajdonk<izriss6g tgy d<int<itt, hogy

ho zzitjdrriirsirJ' ad1 a.

Az elozo id6szakba a teleptil6sek polg6rmestereit megkerestiik, kdszitettiink egy

ciklusprogramot, megkdrdeztiik ki, hol tart. A Bakonykarszt Zrt-vel ds a n6gy telepiil6s egytitt

tartott egy megbeszdldst. Vilonyiin jelen pillanatban 30-32 telek van bekdtve, S6lyba 7 telekriil
van tudomasunk Kirilyszentistv6non pedig 12 ingatlan v6rom6nyos, akinek a rek6t6se

folyamatban van. Litdren az egyik r6szen nagyjrib6l 29 telek, a t6 kdmy6ki r6szen pedig 25

telek krirtil sz6moltunk. Van, akin6l m6r elhalad a vezet6k ds 16 kell k<itni, 6s van olyan, akinek
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Var Mihal ter
A napirendi pontot a pdnziigyi bizotts6g tfugyalta, felk6rem a bizottsdg elnrik6t, ismertesse
javaslatukat.

Lukrits Giibor Akos Pdnziisvi Gazdas6,:i ds Telepiildsf'ci Iesztd s i []izottsiis elndkc
A p6nziigyi bizotts6g tdrgyalt a napirendi pontr6l ds javaslata, hogy kdrjiink iirajrinlatot a

Bakonykarszt Zrt-t6l mennyi6rt mdri fet a tertileten idegen viz mennyisdg6t, szrirje ki, hogy
kertil a rendszeriinkbe az idegen viz.

Varea Mih6ly polg6rmester

Yan-e hozzirszSl6s? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartdssal szayazzon, aki a pdnziigyi
bizottsiig javaslatiival egyet6rt.

A kdpvise16lesttilet 7 igen szavazattal epyetdrt

Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviseI6-testiilet6nek
97 12021.(V lll.2,l.) LKt hat{rozata

Lit6r K<izs6g 6nkorm6nyzat6nak k6pviselo-testiiletet arr6l hat6rozott,
hogy ajrinlatot k6r be a Bakonykarszt Zrt-tol vizsgilja meg, sztirje ki,
hogy kertil be a mi rendszeriinkbe idegen viz.

Kdpvisel6-testiilet felhalalmazza a polgiirmestert a sztiks6ges
int6zkeddsek megtdteldvel.

Hatdridti: azonnal
Feleltis: Varga Mihrily polgrirmester

Var ihel ol armester
A KEHOP 2.1.11. pitlybzatot akkor nem vetjiik el. Az ajavaslatom, hogy keressilk meg a

Nemzeti Fejleszt6si Programirodrit azzal, hogy a Bendola-menti szennyvizcsatoma
gerincvezetdk felirjitrisa az 143212021.(YII.2.) Korm6nyhaterozat szerinti ..Litdr kdzsigen

megval6sul6 kommundlis vizikdzmii fejlesztissel i)sszefiigg6 ./bladarok el#gzise" tdrgyt
k6zmrlfejleszds keret6ben megval6sulhat-e kormdnyzati tdmogatiissal.

Y an- e ezzel kapcsolatosan mdg k6rd6s, hozzitszolits? Amennyiben nincs, kdrem a kdpvisel6-
testiiletet, aki ezzel a javaslattal egyet6rt. k6rem, k6zfeltartissal szavazzon.
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miir ki lettek adva az igdwdnyek, hogy r6krithetnek majd.
A Bakonykarszt k6pvisel6je elmondta, hogy amennyiben az idegen vizeket ki tudjuk sziirni 6s

m6gjobban meg tudjuk tisztitani, ennek a szennyviztisztit6 telepnek el kell bimi ezt a nagyjrib6l
300 ingatlant. Ha megtaliiljuk az egyensrilyt, akkor ez a szennyviztisztit6 telep legalibb
garanci6ban 6t 6vig ezeket az ingatlanokat elfogadja. Az is elhangozott a megbesz6ldsen, hogy
legnagyobb rdsze a tulajdonkdz6ssdg tigyileg Liter Kdzs69 Onkorm:itryzatdnak van. irgy k6rtiik
a Bakonykarszt Zrt-|, hogy amennyiben ilyen k6relemmel fordul brirk i az 0nlormiinyzathoz,
akkor csak azzal a feltetellel, hogy el<itte Litdrrel egyeztetiink. Szeretndnk err6l analitikrit is
vezetni.



Lit6r Ktizs69 6nkorm{nyzata K6pvise16-testiilet6nek
9812021.(V lll.24.) LKt hatirozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete t6rgyalt a

Bakonykarszt Zrl. 5399-19/2021. igyiratszimri level6ben foglalt
KEHOP-2. l. 1 1. p|ly{zati lehe1osdgr6l.
A piiyizali felhiv6s 2. szrimir cdltertlete a vizikrizmti h6l6zatok
hat6konysigndvel<i ieilesztdseire nyrijt tiimogatAst, a lelcptildsi
<inkormiinyzat ds a vizikrizmt szolg6ltat6 egyi.itlmrik6dds6vel.
2O22.O3.31. napig tci(6n6 pitlyilzat benytjtisi hatriridovel. A
Bakonykarszt Zrl. iilal Litdr rdszdre megfogalmazott rekonstrukci5s
piiyazafl c6l a Bendola-men1i szennvvizcsatoma gerincvezetdk
f-elfjit6sa. 2530 m6ter hosszon netto 153 milli6 fbrint becsfllt
kdltsdggel, 70o/o-os t6mogal6si intenzit6s mellett, 30% m6rt6kri dnr6szt
(-46 milli6 Ft + AFA) sziiksdges biztositani a rekonstrukci6
megval6sit6sAhoz.

Lit6r Krizsdg Onkorminyzat6nak K6pvisel6-testtilete arr6l hat6rozoft.
hogy megkeresi az NFP Nemzeti Fejlesztdsi Programiroda NKft-t,
azzal, hogy a fenti Bendola-menti szennyvizcsatoma gerincvezet6k
feltj it6sa az I 43212021 .(VII.2.) Korm6nyhatirozal szerinti,.L itir
kdzsigen megval6.sul6 kommundlis vizikitzmii Jbj lesztds sel osszefiigg1

.fe ladatok e lv i gzd s e" l rgyt kozmiifejlesztds keretdben megval6sulhat-
e kormAnyzati tiimogatiissal. Az NFP NKft. vdlasziinak ismeretdben a
Kdpviselo-testtil et 2021. szeptember h6nap elejdn rendkivtili iil6s
keret6ben rijra trirgyal 6s d<int a KEHOP-2. I . I l. pilyizati
egyiittmiikdddsr5l a Bakonykarszt Zrt-v el.

Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza Lit6r K6zs6g polgiirmesterdt
sztiks6ges int6zkeddsek megtdteldvel.

a

Hatiirido: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polgiirmester

Varea Mih6lv no garrnester
A napirendi ponthoz tartoz6 tov6bbi javaslatom pedig az, hogy Litdr Kirillyszentistviin-S6ly
Vilonya Trirsulis Szennyvizcsatom a-Hitllzati Tulajdonkdz<issdg S6ly kiizigazgat6si teriiletdn
a nem miikdd6 mennyisdgm6r6 berendezdst S6ly Onkorm6nyzata vizsg6ltassa feliil a

Bakonykarszt Zrt-vel, 6s amennyiben sziiks6ges annak a cser6je, ana S6ly telepiil6s biztositson

fedezetet.
Yan- e ezzel kapcsolatosan kdrdd,s, hozztsz6l6s? Amennyiben nincs, kdrem a k6pviselo-

testiiletet, aki ezzel ajavaslattal egyetdrt, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzon.

A kdpvisel6lesliilet 7 igen szavazattal egtetirt
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A kdpvisel6-test let 7 igen szavazattal egletirt.



Lit6r Kiizs69 6nkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
99 I 2021. (Y lll.2 4.) LKt h atir ozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak kdpvisel6-testiiletet arr6l halirozott,
hogy Lit6r Kir6lyszentistvrin-S6ly Vilonya Tiirsuliis
Szennyvizcsatoma-Hi ozali Tulajdonkdzdssdg S6ly kdzigazgat6si
teriilet6n a nem miikdd6 mennyis6gm6r6 berendez6st vizsgiiltassa feltil
az Onkorm nyzat a Bakonykarszl Zrt-vel, 6s amennyiben sztiksdges
annak a cser6je, arra S6ly telepiil6s biztositson fedezetet.

Kdpvisel6+esttilet felhatalmazza Lit6r Kdzs6g polg6rmester6t
sziiks6ges int6zkeddsek megtdteldvel.

a

Hat6rid5: azonnal
Felekis: Varga Mihdly polgiirmester

c) Gtirdiil6 Fejleszt6si Terv- telepiil6si viziktizmii rendszerek iv6viz-szennyviz 2022-2036.

Varea Mih6ly polg6rmester

El6terjesztdsk6nt kiktlddsre kertilt a k6pviseki-testtilet 16szdre a vizikdzmt-szolg6ltat6s hosszri
t6vi biaosithat6sriga drdekdben az fizemeltetett vizikrizmrivekre vonatkoz6 G<jrdiil<i Fejlesztdsi
Tew 2022-2036 6vi tervezete, viszont k<izben a Bakonykarszt Zrt. egy t6jdkoztat6 levdlben
felhivta dnkormrinyzatunk figyelmdt, arra, hogy a rdvid tdvri tervfeladatokat csak meglev6,
igazolt p6nztigyi forrrlsok rendelkezdsre 6ll6sa eset6n fogadja el a Magyar Energetikai 6s

Kdzmii-szab6lyoz6si Hivatal. Ez miatt m6dosit6sok elv6gzdse sziiksdges a teruek
benyrijt6srihoz az lv6viz-szolgirltatiis beruhrizrisi t6bla FI-2014-593 feladat iitiitemez6se 2023
6vre, a Szennywiz benthinAsi tibla F1-2014-594 feladat iitiitemezdse 2023 6vre, a Szennyviz
beruh6z6si ti$la Fl-2014-466 feladat forr6s megnevezdse l00o/o Eszk<izhasznilati dij, a

Szennywiz feltjitrisi tribla FI-2014-1324 ds FI-2014-1322 feladatok 6tiitemez6se 2023-ra.
Az Fl-2019 -2137 feladat elv fgzese 202 1 -ben megval6sult.
A napirendi pontot a pdnziigyi bizotts6g t6rgyalta, felkdrem a bizotts6g eln6kdt. ismertesse
javaslatukat.

Lukets Gebor Akos Pdnziigyi Gazdasagi 6s Teteptil6sfei leszt6si BizottsriLs elndke
A bizottsiig megt6rgyalta a napirendi pontot, 6s elfogadilsra javasolja Lit6r iv6vizellit6
viziktizmri-rendszer m6dositott Gcirdiil<i Fejleszt6si Tervdt a 46. sorsz6mti I I -04552- l -001-00-

15 MEKH k6ddal rendelkez<i Litdr iv6vizellAt6 vizikdzmii-rendszer Grirdiil6 Fejleszt6si Terve

2022.-2036. id6szakra, valamint a 65. sorsziimri 2l-04552-1-004-01-04 MEKH k6ddal

rendelkez6 Litdr szernyvizelvezet6 6s tisztit6 vizikdzmri-rendszer G<irdiil6 Fejlesztdsi Terve

2022.-2036. id6szakra vonatkoz6an.

Varga Mih6lv Dolsiirmester
Van-e kdrdds, hozzAsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs. kdrem,

kdzfeltart6ssal sz avazzon, aki a 46. sorsz6rnt 1 1-04552- 1-001-00- 1 5 MEKH k6ddal rendelkez<i

Lit6r iv6vizelt6t6 vizikcizmri-rendszer G6rdtil6 Fejlesa6si Tervdt a 2022.-2036. id6szakra

vonatkoz6an elfogadj a.
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A kipviselii-testiilet 7 igen szovazatlol eg)elirt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 00/2021.(VItI.24.) LKt hatirozata

Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak Kdpvise16-testtilete megtArgyalta 6s

elfogadta a 46. sorsz6mf 1l-04552-1-001-00-15 MEI(H k6ddal
rendelkez<i Litdr iv6vizell6t6 viziktizmrl-rendszer Gijrdtl6 Fejlesztdsi
Tewe 2022.-2036. id6szakra tirgyri napirendi pontot.

Bakonykarszt Y iz- 6s csatomamri Lrt. - minl a vizlklzmt
bdriizemeltetdje - 2022.-2036. 6vekre vonatkoz6an elk6szitette a

Gdrdiil6 Fejlesztdsi Tervet figyelembe vdve az ekiz6 idoszak adatait,
hibastatisztikiit, valamint az 6nkormiinyzatt6l kapott tiijdkoztatiist.
A m6dositott t6bl6zatokban felsorolt beruh6ziisokat- illetve
felujitrisokat az dnkormiinyzat ddnt6en kormiinyzati t6mogat6sb6l.
valamint b6rleti dijb6l szbrmaz6 bev6telekbril ds k6ltsdgvetdsi forriisb6l
kiv6nja megval6sitani.

Kdpviselo-testiilet felhatalmazza Litdr Kdzsdg Polgiirmesterdt, hogy a

BakonykarsZ Zrt-t a K6pviselo+esttilet ddntds6rol tiij6koaassa.

Hat6rid6: 2021. augusztus 30.
Fele16s: Varga Mih6ly polgiirmester

Varga Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzirsz6liLs a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
k6zfeltartdssal szavazzon, aki 65. sorsz6mri 2l-04552-1-004-01-04 MEKH k6ddal rendelkez6
Lit6r szennyvizelvezet6 6s -tisait6 vizikdzmii-rendszer G<irdiiki Fejlesztdsi Terv6t 2O22.-2036.
id6szakra vonatkoz6an elfogadj a.

A kdpvisel6lest let 7 igen szdt)ozctttal egtetirt

Lit6r Kiizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
101/202 l.(VnI.2.l.) LKt hatirozata

Lit6r K<izsdg Onkormrinyzat6nak Kdpvisel6-testiilete megtargyalta ds

elfogadta a 65. sorszdmi 21-04552-1-004-01-04 MEKH k6ddal
rendelkez6 Lit6r szennyvizelvezet6 ds -tisztit6 vizik<jzmri-rendszer
Gttrdiil6 Fejlesztdsi Tewe 2O22.-2036. id6szakra tilrgyri napirendi
pontot.

Bakonykarszt Y iz- 6s csatomamii Zrt. mint a v(zikdzmri
bdriizemettet6je - 2022.-2036. 6vekre vonatkoz6an elkdszitette a

Gdrdtil6 Fejlesztdsi Tervet figyelembe vdve az eloz6 id<iszak adatait,

hibastatisztikriit, valamint az rinkorm6nyzatt6l kapott tiij6koztat6st.

A m6dositott t6blizatokban felsorolt beruhizrisokat- illetve

felujit6sokat az lnkorminyzat d<int6en korm6nyzati tirnogatiisb6l,
valamint bdrleti dijb6l szrirmaz6 bevdtelekb6l ds kdltsdgvetdsi forriisb6l

kiviinja megval6sitani.
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Kdpviselci{esti.il et felhatalmazza Lit6r K6zs6g Polgrirmesterdt, hogy a

Bakonykarszt Zrt-t a K6pvisel<i+estiilet ddntds616l t6j6koztassa.

5.) Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata folyamatban lev6 p:ily:izatai 2020-2021.
El6ad6 : Varga Mihrily polgdrmester

5.a.) Ktiztis Hivatal II. iitem m6rfrildktivek meghatdrozfsa
- aj6nlati felhiv6s el6k6szit6se
- miiszaki ellen6r kivilasztisa
- bir{ki bizottsrig l6trehozisa

5.b.) Timogat6si k6relem TLC iizem ktirnyezeti 6s viziigyi feladatai ellitris{nak
tiibbletktilts696hez
5.c.) Munkag6p ktizbeszerz6si eljdrris el6k6szit6se, Birrilt6 Bizottsrig l6trehozdsa
5.d.) MFP keret6ben tdmogatott p6ly{zatokr6l irdnye lvek meghatirozisa

5.a,) Kiiziis Hivatal II. iitem m6rliildktivek meghatirozisa
- ajfnlati felhiv6s e16k6szit6se
- miiszaki ellen6r kiv6laszt:isa
- bird[5 bizottsrig l6trehoz6sa

Varsa Mihiily oolsiirmester
A kciz6s hivatal II. iitemdnem el6terjeszt6sdt mindenki megkapta. A c6l a Kiizsdghiza epilet
tet6tdr h6szigetel6se, a ktilsri irattrir dptlet teljes feltjit6sa, hSszigeteldse. Indikativ ajrinlatt6teli
felhiv6st kell kezdem6nyezni a gazdasdgi szereplok rdszdre.

Lukrts Gabor Akos k6oviselci
A vrillalkoz6k hi6ba adj6k be most az rirajrinlataikat, annyira gyorsan viiltoznak az 6pit<i anyag

rirak, f<ileg a fa fu. lJgy csiniilta meg mriszakilag az elokdszit6, hogy lartalmazza a 16cez6s

cserdj6t, amire ajelenlegi tet<i megy vissza, valamint a h<iszigeteldst, f6li6zrist. Pont ezek azok

az anyagok, amelyeknek annyira gyorsan v6ltozik az 6ra, hogy hiriba adja meg most a

viillalkoz6, az addigra mhr nem annyi lesz.

Bencze Eva ZOe

Az indikativ alnlatra els6 sorban azdrt van sziiks6g, hogy Lissuk azt, hogy <jtven milli6 felett
vagy alatt vagyunk. Eleve, ha mindegyik 6tven milli6 forint ft16 esik, akkor nagy

kdzbeszerzdsi eljrlr6sra lesz sziiksdg. Mindenk6ppen meg kell hatarozni, hogy kit6l kdrjiik be

az indikativ 6rajilnlatokat, 6s mikorra.

Luk6ts G6bor Ako s kdnviselo
A pdnztigyi bizottsiigi iildsen is elmondtam, hogy a kivitelezds idopontja a k6vetkez6 6v kell,

hogy tegyen, erre az 6vre biztosan nem fogunk kivitelez6t tal6lni. Csapaddkos idot, ha n6zzi.ik,

aklior ai okt6ber 6s november h6nap a legrosszabb. FebrurlLr m6rcius h6napok ebbiil a
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Hatdridri: 2021 . augusztus 30.
Felel6s : Varga Mih6ly pol grirmester



szempontb6l jobbnak trinnek. Az6rt viszont, hogy l6ssuk nagyjrib6l mennyi lesz az 6rt6khatir,
kdrjiik be k6t cdgtril 

^z 
erajinlatokat

Varea Mih6ly pols6rmester
Van-e kdrdds, miis javaslat a Kdzd,s Hivatal II. iitemdre vonatkoz6an? Amennyiben nincs,
k6rem, kdzfeltart{ssal szavazzon aki egyet6rt azzal, hogy kdrjtink be rirajrinlatokat k6t c6gtol.
A benyrijt6si hatriridS 2021 . szeptember 10. napja legyen.

A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazattal egtetirt

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
102 12021.(Vlll.24.) LKt. hatf rozata

Litdr K<izs6g Onkormiinyzata arr6l haterozott, hogy indikativ
6ra16nlatot k6r be k6t cdgt6l Lit6r, Almos utca 37. szdm alatti
K6zsighdza 6piilet energetikai c6hi fehijitAsanak mAsodik iitemkdnt a
tet6t6r h<iszigeteldse 6s a kiils6 iratt6r dpiilet fehijit6sa vonatkoziis6ban.
Trirgya, Litdr Almos utca 37. szbm alatli Kozseghiza |pilet energetikai
c6lt feltjft6sdnak mrisodik titemekdnt a tetotdri ferde 6s iilmennyezeti
hat6rol6 rdtegek h<iszigeteldse 6s a ktils<i irattrir 6piilet teljes fehij itrisa,
h6szigetel€se tArgyt kiviteli munk6k beirazisa.
Benyrijt6si hatriridri: 2021. szeptember 10. 10:00 6ra.
Kdpvisel<i-testtilet felhatalmazza a polgermestert a sztiks6ges
int6zkeddsek megt6tel6re.

Hatriridri: azonnal
Fele16s : Varga Mihrily polgrirmester

Varsa Mihiily Dolg6rmester
A folyamatban lev6 p6lyrizatokban a kdvetkezo az Ovoda jdtsz6udvar fejlesztdse. Atadom a

sz6t Bencze Eva jegyz6asszonynak.

Bencze 6va iegyz6
Tiljdkoztatom a k6pvisel<i{esttiletet. hogy a mai napon egyeztettem a jelenleg megbizott
6vodavezet6 asszonnyal, an6[, hogy van egy piily6zatunk, amely a Csivitel6 Ovod6t drinti.
Felvetettem egy kdrd6st, hogy ebben az Stmilli6s p6lyrizatban van egy keritds ds egy mezitliibas
6svdny. A mezitl6bas dsvdnyre a p|lyinal szerint 1,2 milli6 forint van. Keszei M6ria
intezmdnyvezeto asszonnyal az egyezleles utan ana jutottunk, hogy amennyiben a k6pvisel6-
testiilet elfogadja, egy m6dos(t6si kdrelmet nyrijtanrink be. mely szerint a keritds helyett most
ink6bb jritsz6eszkdztik lecserdlds6t ds egy iv6kutat szeretne. Erre szeretndnk ajiinlatot kdmi, 6s

elinditani a Magyar Falu programon beliil egy m6dosit6 k6relmet. Amennyiben igy
elfogadhat6, akkor a p\lyinati pdnzt erre forditanilnk.

Varea Mih6ly polg6rmester

Van-e k6rd6s, m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szaYazzon, aki egyet6fi

azzal, hogy az 6vodai jdtsz6eszk6z<ik fejlesztdse tdrgyir pitlyizatra m6dositdsi k6relmet

nyrijtsunk be a kerit6s helyett egy iv6krit kihelyez6sre, valamint j 6tsz6eszk<izcik beszerz6s6re.

A kdpviselSlestiilet 7 igen szsvozattol eg/ettrl.
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Lit6r Kiizs6g 6nkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
103/202f .OIII.24.) LKt. hatiroztta

Lit6r Krizs6g Onkormrinyzatrinak kdpvisel6-testiilete arr6l hat6rozott,
hogy az Ovoda j6tsz6udvar fejleszt6se trirgyri MFP-OJF/2020. keritds,
mezitl6bas cisvdny tiirgyban meghirdetett pilyivatdra m6dosit6
kdrelmet nyrijt be kerit6s helyett jritsz6eszkcjz<ik lecserdl6s6re ds iv6krit
beszerzds6re.

K6pvisel6-testiilet felhatalmazza
int6zkeddsek megtdtel6re.

polg6rmestert a sztiksdgesa

Hat6rid6: azonnal
Feleltis: Varga Mihrily polgiirmester

Varga Mih6ly polgiirmester
Eperfa utcai temet6 kerit6s a kdvetkez6 pilylzattnk. Atadom a sz6t Bencze Eva jegyzo
asszonynak.

Bencze Ev a iesyzl
Eperfa utcai temeto nagysigrendre titmilli6 forint risszegti piiydzat. Az a k6rdsem, hogy itt is
nevezzen meg a kdpvisel6-testiilet tdbb c6get, v6llalkoz6t ajiinlatkdr6s c6ljnb6l.

Varea Mih6ly polcarmester

Van-e kdrdds, hozzirsz6ltts a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, kdrem,
kdzfeltart6ssal szavazzon, aki egyetdrt azzal, hogy a Litdr, Eperfa utcai temeto keritds 6pitds
thrgyihan rirajiinlatokat kdrjiink be villalkoz6kt6l. Az trajdnlat bedrkezdsi hatrirideje 2021.
szeptember 10. napja.

A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattal egtetdrt

Lit6r Ktizs69 Onkorm:inyzata K6pvisel6-testiitet6nek
l0 4 I 2O2 l.(Y lll.2 1.) LKt. hat 6r ozat a

Lit6r K6zs6g Onkormdnyzatdnak k6pviset<i-testiilete arr6l ddntdtt,
hogy 6rajrinlatokat kdr be a Magyar Falu Program keretdben tamogatoft

,,Onkormiinyzati temet6k infrastruktur6lis iejlesa6se cimii
keritds6pit6s tdrgyt munka megval6sitrisa t6rgyriban. Litdr, Eperfa utca

temet6 kerit6s dpitdse rirazatlan kdlts6gvet6si kiirris 6s tervez<ji miiszaki
leir6s szerint.
A kivitelez6s befejez6s6nek hat6rideje els6dlegesen 2021. okt6ber 28.

Amennyiben ezen id6pontig nem v6llalhat6 a teljesit6s, akkor vdgsti

befejezds diroma 2022. riprilis 13.

Az 6raj6nlat benyrijtrlsi hatirideje: 2021. szeptember 10. 10:00 6ra.

Kdpviselti-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges

int6zked6sek megtdte16re.

Hatilrid6: azonnal
Felel<is: Varga Mih6ly polgrirmester
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Varea Mih6lv polg6rmester
Templom utcai jrirdafehijit is t6rgy6ban szint6n 6raj6nlat bekdrdse sziiksdges. Javaslatom, hogy
itt is a bedrkezdsi hatdrid6 szeptember 10. napja legyen.

Bencze Eva iesyzo
Szeretndm k6mi,hogy az {rajhnlat trirgyriban a kivitelez6s befejezdsdnek hat6rideje 2022.03.31
rigy, hogy a kivitelezdsre biaositott idritartam 4 egybefiigg6 hdt legyen.

Varga MihAIy polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzitszblis a napirendi pontra vonatkoz6an? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltart6ssal szayazzon, aki egyetdrt azzal, hogy a Templom utcai jrirdafelfjitiis tiirgy6ban
drajrinlatot k6rjiink be. Az {rajdnlat bedrkez6si hat6rideje 2021. szeptember 10. napj a, a
kivitelezdsre biztositott idritartam 4 egybefiiggri h6t legyen.

A kdpvisel6-testtilet 7 igen szavazattol egtetirt

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 05/202 l.(VIII.24.\ LKt. hatflrozata

Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzat kdpvisel6-testiilete an6l hat6rozott, hogy
a Magyar Falu Program keretdben tamogatott ..Onkormiinyzati
jirda6pit6s/fehijitris anyagt6mogatrisa" t6rgyi, MFP-BJA/2021.
j6rdakonstrukci6s munka megval6sit6sa tdrgyiiban iirajiinlatokat k6r be.

Az aj nlal tlrgya a Litdr, Templom utcai gyalogos jArda fehijitasa
razatlan kdltsdgvetdsi kiir6sok ds tervez6i leir6s szerint.

A kivitelezds befejezdsdnek hatiirideje 2022. mitrcits 31.
A kivitelezdsre biztositoft id6tartam 4 egybefiigg6 h6t.
A benyrijt6si hat6rid<i 2021. szeptember 10. 10:00 6ra

K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert
int6zked6sek megt6tel6re.

a sztiksdges

5.b.) Tfmogat6si k6relem TLC iizem ktirnyezeti 6s viziigyi feladatai elkitris6nak
tiibbletkiilts6g6hez

Varga Mih6ly oolg6rmester
T6mogat6si k6relemmel fordultam a TLC Kft iigyvezet6 igazgat6jithoz a kozteriiletek
karbantart6siihoz, a Ktizpark, j6rdrik, jarda melletti z6ldteriiletek, emldkhelyek fenntartdLsiihoz,

gondoz6srihoz, a csapad6kviz elvezet6 iirkok tisaitils6hoz. ritkarbantart6si munkiilatokhoz 6s a

telepiil6stizemeltetdsi feladatokhoz kapcsol6d6an egy irj munkagdp beszerzds6vel

kapcsolatosan. Ehhez egy tj, JCB 3cx TT tipusu kotr6-rakod6 munkagdpet szerettem volna

beszerezni, melynek iira brutt6 32"5 milli6 forint. A Beliigyminisztdrium l5 milli6 forint vissza

nem t6ritend6 tamogatast biztosit, <inkormrinyzatunk pedig a 2021. dvi koltsdgvetdsdben 8
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milli6 forintot kiildnitett el, mindez azonban nem biztosit fedezetet a munkagdp beszerzdsdre.
Ahii.nyzo,9,5 milli6 forint risszegre vonatkoz6an k6rtem a tiimogat:ist.
A napirendi pontot a p6nziigyi bizotts6g megtArgyalta, felk6rem a bizottsig elndkdt, ismertesse
javaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos P6nziisyi Gazdasdgi 6s Telepiildsfe'ileszt6si Bizotts6s elndke
A Pdnziigyi Gazdasrigi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizottsiig a Trimogat6si szerz6dds al|irtsirl. a

TLC Kft -vel, a tiimogatiisi szerz6ddsben biztositott 9,5 milli6 lorint dsszeget egy tj. JCB 3CX
TT tipusri kotr6-rakod6 munkagdpre elutasitja.

Varca Mih6ly Dolsarmester
Van-e kdrdds, hozzisz6las m6s javaslat? Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltart6ssal szavazzot
a p6nziigyi bizotts6g javaslatrival egyetdrt.

Lit6r Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 06/2021.(VlII.21.) LKt. hztlrozata

Litdr K6zs6g Onkorminyzata Kdpvisel6testtilete arr6l d6ntdtt, hogy
egy fj, JCB 3CX TT tipusri kotr6-rakod6 munkagdp beszerzdsdt nem
trlmogatja.

Felkdri a polgrirmesterl, hogy a TLC Kft -t trijdkoztassa a ddntdsrol

Felel6s: Varga Mihiily polg6rmester
Hatririd6: azonnali

5.c.) Munkag6p kiizbeszerz6si elj:irris eI6k6szit6se, Bir6li Bizottsrig 16trchoz6sa

Varca Mih6ly polg6rmester

A ktiztertiletek karbantart6s6hoz, ftkarbantartiisi munk6latokhoz ds a telepiil6stizemeltetdsi
feladatokhoz kapcsol6d6an rij munkagdp beszerz6s6t szeretndm javasolni a k6pvisel6-testtilet

fele, amelyet a Beliigyminisa6rium l5 milli6 forint dsszeggel t6mogat.

Bencze Eva iesvz6
Szeretndm a kdpvisel6-testtiletet trij6koztatni, hogy 15 milli6 lbrint leletti g6pbeszerzds

k<izbeszerz6si elj6r6st von maga ut6n. Indikativ iiraj6nlatk6rdsek alapj 6n is megiillapitrist nyert,

hogy a legkedveztibb cisszegii ajiinlat is meghaladja a kcizbeszerz6si drtdkhat6rt. Indikativ
rirajinlatot kell el6sz6r beszeremi. Majd, ha megjrin az ajiinlat, akkor tudjuk-e biztositani a

fedezetet. Dr Horv6th Klaudia iigyv6dasszony t6jdkoaat6 leveldben azt is k6rte, hogy

amennyiben ddnt6s sziiletik az onkormrinyzat elfogad-e haszn6lt munkagdpet. Valamint a

mriszaki kdvetelmdnyeket rigy ketl megfogalmazni, hogy azok a haszniilt munkagdpre

bedrkezett aj6nlatok esetdn az dsszehasonlithat6srig, a megfelel6sdgi vizsgdlatok eset6ben

biztositottak legyenek.

Varea Mih6ly polg6rmester

Azt javaslom, hogy legyen egy jobb g6p alacsonyabb iisszeggel. Kdrtl n6zek, maid k6rek be

indikativ ajrinlatokat, amivel al6 tudjuk temasztani, hogy kell -e kdzbeszerzds vagy nem.
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Van-e m6s javaslat? Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltartiissal szavazzon, aki ezzel a javaslaltal
egyetdrt.

A kipvise16+esttilet 7 igen szavazattal eg,tetdrt

Lit6r Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 07 12021. (V lll.2 4.) LKt. h 

^t 
6r ozat a

Litdr K6zs6g Onkorm6nyzat6nak kdpvisel6-testiilete arr6l hatdrozott,
hogy munkag6p beszerzdse trirgy6ban felhatalmazza a polgArmestert,
hogy j6tjon ut6na milyen gdpet tud beszerezni, fiajd az a munkagdp
eldri -e a kiizbeszerzesi 6rtdkhal6rt.
Ekizetes 6rajiinlatot kdrjen be rij, illetve haszn6lt g6pre vonatkoz6an.
Kdpvisel6-testiilet felbatalmazza a polgarmester a sztiksdges
int6zked6sek megtdtel6re.

Fele[6s: Varga Mihrily polgrirmester
Hatdrid6: azonnal

6.) Civil Szervezetek programjainak timogat{sa hatririd6 hosszabbitds, IL fordulis
p6ly az tok kifrisrir6l tij6koz.tzt6
El6ctd6: Lukdts Gribor Akos Pinziigti Gazdosiigi is Te le piil4sJbj le sztti s i bizottsdg elnt)ke

Varea MihAly polg6rmester

A Pdnztigyi Bizotts5g iil6sdn dtintcitt a Civil Szervezetek II. fordul6s ptiyinati kiirrisrir6l
Megk6rem Eln6k urat, ismertesse a bizotts6g d6nt6sdt.

Luk6ts Gribor Akos P6nziigyi Gazdas6g i 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizotts6c elndke
A p6nziigyi bizotts6g ttrgyalta a napirendi pontot, 6s javaslata a II. fordul6s piily6zati kiir6s
az alirJabiak szerint. I milli6s forint keret a pAlyi,zni kiv6n6 Civil Szervezetek r6szdre, kdzrend
6s k6zbiztons6g v6delme, valamint kulturrilis, k<jzmriveloddsi tevdkenys6g piiyinali
kateg6riiiban.
Kdzrend 6s kdzbiztons6g 350 000 Ft kultur6lis, kdzmiivekid6si tev6kenys6g pedig 650 000 Ft
6 s sze gben ny irj thalj a be p iiy AzatAt.

Varca Mih6ly Dols6rmester
Van-e kdrdds, hozzitszoltts a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, kdrem,
k6zfeltart5ssal szavazzol, aki a p6nziigyi bizottseg javaslat6val egyet6rt.

A kdpvisel6+estiilet 7 igen szavazattol egyetdrt

Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
10812021. (V[I.24.) LKt. hatirozata

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete p6ly6zati lelhivrist ir
ki a Civil Szervezetek II. fordul6jiban az al6bbiak szerint:
A t6mogat6sra Lit6r Kdzsdg OnJ<orm6nyzata 6ves kdltsdgvetdsdben

rendelkez6sre rill6 iisszege: 1 000 000 forint.
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A phly6zati programban Krizrend ds k<izbiztonsrig 350 000 Ft kulturrilis,
kdzmiivel6ddsi tev6kenys6g pedig 650 000 Ft dsszegben nyrijthatja be
piiyizatii.
A plly|zatok benyrijtasi hatrirideje: 2021 . augusztus 31.

Felel6s: Varga Mihrily polgrirmester
Hat6rid6: azonnal

7.) Lit6r cimer hasznflat6nak enged6lyez6se a Lit6ri Sporteg.vesiilet 16sz6re
El6ad6. Vargo Mihdly polgdrmester

Varga Mihiily polgArmester
A Litdri Sportegyestilet Elnoke azzal a kdrelemmel fordult Lit6r K6zseg Onkorm dny zatithoz,
hogy Litdr cimere a futballcsapat mezdn megjelenhessen, valamint a sportegyesiilet logoja a
telepiil6si cimer stilusjegyeit (lit6ri oroszlia) 6br6zolhassa.
A napirendi pontot a pdnziigyi bizotts6g tiirgyalta, felk6rem a bizotts6g elnrik6t, ismertesse

.javaslatukat.

Luk:its G6bor Akos Pdnztigt'i Gazdasdsi ds l e Iepti Ies feileszt6s i Bizottsiir.l clnijkc
A pdnziigyi bizottsrig trlrgyalta a napirendi pontot, ds javaslata a k6pviselo-testtilet fele, hogy
enged|lyezze visszavoniisig a Litdri Sportegyesiiletnek a teleptilds cimerdnek haszn6lat6t a

sportegyesiilet mezdn, valamint a sportegyestilet log6jAn a telepiildsi cimer stilusjegyeinek -
litdri oroszliin - ihrtlzolisitt.

Varea Mih6ly polg6rmester
Van-e k6rdds, hozzitsz6lits a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, k6rem,
kdzfeltartdssal szavazzon, aki egyetdrt a pdnziigyi bizotts69 javaslatrival.

A kdpvisel6lesttilet 7 igen szavazattal eg/eldrt

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
109 12021.(Vlll.24.) LKt. hat6rozata

Litdr Kdzsdg Onkorminyzat K6pviselo-testiilete megtargyalta Lit6r
cimer haszn6lat6nak engeddlyezdse a Lit6ri Sportegyestilet rdszdre

trirgyri napirendi pontot 6s a kdvetkez<i hatdrozatot hozza:

Lit6r Krizsdg 0nkorm6nyzat6nak k6pvisel<i-testtilete enged6lyezi
visszavon6sig a Litdri Sportegyestiletnek a telepiilds c(mer6nek
hasznillat6t a sportegyesi.ilet mezdn, valamint a sportegyesiilet log6jrin
a telepiildsi cimer st(lusjegyeinek - lit6ri oroszlin - 6brhzol6sttl.

Fele16s: Varga Mihiily polgilrmester
Hatririd<i: azonnal
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8.) Lit6r 070 hrsz-ri tinkorm{nyzati tulajdonri ritr6l illegrilisan elhelyezett hullad6k
felszimol6sa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Bencze Eva iegyz6
T6jdkoztatom a k6pvisel6-testtiletet, hogy bejelent6s 6rkezeft Hivatalukhoz, mely szerint Lit6r
067-es hrsz-u ingatlan6n hulladdk tal6lhat6, valamint meg6llapitott6k, hogy a Lit6r, 070-es
hrsz-t riton, mely az dnkormrinyzat tulajdona, szintdn takilhat6 dpitdsibontisi hulladdk,
nagyj6b6l 10 m3 6s 1l db gumiabroncs. A hulladdk felszrlmol5s6ra dnkorm6nyzatunk 30 napot
kapott. Araj6nlatokat kdrtiink be, mely alapj6n a Konti-Norbi Kft-t<il rendelttik meg a hulladdk
lerak6helyre t<irtdn6 elszrillitris6t brutt6 80.000, -Ft + AFA dsszegdrt az cinkormdnyzat tartaldka
terhdre. Az ut6bbi id6szakban tdbb esetben el6fordult, hogy teriiletiinkcin illeg6lisan elhelyezett
hulladdk felsziiLmol6s6r6l kellett gondoskodnunk.
Miutrin a 070-es hrsz-ri rit kivett, sajrit hasznrilatri rit, c6lszen.i lenne soromp6val lezirni a
teriiletet, pontosan azdrt, hogy a jdv6ben ez ne tdrtdnhessen meg rijra. Ez az it egy zitwdnytt,
lezirja a kdzigazgat6s i hatiirt.

Varea Mih6lv DolgArmester
A Pdnziigyi Bizotts6g megt6rgyalta az el6terjesddst. Felkdrem a bizottsiig elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Lukrits Giibor Akos Pdnziievi Gazdas6ei 6s Telepiildsfeilesa6si Bizottsiig elndke:

Varga MihAly polgArmester
Megk6rdezem, van -e valakinek kdrddse, hozzitsz6l6sa'! Miutiin nincs, ez6rt kdrem On<iket,

k6zfeltart6ssal jelezze, aki egyetdrt a Pdnziigyi bizotts6g javaslatrival.

A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazaltal eg/etdrt

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I I 0 I 2021.(V lll.2 4.) LKt. h atir ozata

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6testtilete j6v6hagyta a Lit6r,
070-es hrsz-u sajit haszniilatri fton illegrilisan lelhagyott hulladdk
felszrirnoliisrit a Konti-Norbi Kft -Papkeszi, Fd u. 7.s2. - eltal, brutt6
80.000, -Ft + AFA <isszegben, az <inkorm6nyzat tartal6ka terhdre.

Tov6bb6 k6ri soromp6 elhelyezds6nek felm6r6s6t az <inkormiinyzat
tulajdoniban rill6 Lit6r, 070-es hrsz-ri tt lezdrirsa c6ljrib6l, hogy a
tov6bbiakban ne lehessen illeg6lisan szemetet elhelyezni ezen a
teriileten.

Fele[6s: Varga Mihily polgiirmester
Hat6rid6: azonnali
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A bizottsrig megtri,rgyalta a napirendi pontot, ds elfogadiisra javasolja a Kdpvisel6-testiilet fele,
070-es hrsz-ri saj6t haszn6latrl iton illeg6lisan felhagyott hulladdk felsz6moLisit a Konti-Norbi
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t ifi lezirdsa c6lj6b6l, hogy a tov6bbiakban ne lehessen illegrilisan szemetet elhelyezni ezen a
teriileten.



9.) Szocirilis c6hi tiizifav6s6116shoz kapcso16d6 tdmogatris ig6nyl6s
El6adi: Varga Mihdly polgdrnester

Varea Mih6lv polgiirmester
Az idei 6vben is lehet6sdg van szoci6lis tiizifa vrisrirlis6ra, ezd,rt a beliigyminiszter piiyinatot
hirdetett a telepiil6si <inkormrinyzatok szocirilis c6hi tiizel6anyag vrisilrliisihoz.
A t6mogat6st az a telepiil6si <inkormrinyzat ig6nyelheti, amelyik a szociiilis riiszorultsilg 6s a
2021. dvi igdnyl6s rdszletes feltdteleit legkdsribb a ttizekianyag megvrisrirl6srit k6vet<i 10.

napon hat6lyba ldpo - rendeletben szabilyozza. Litdr k<izs6g maxim6lisan 78 mr
kem6nylombos tiizif6t ig6nyelhet, 99 060 Ft 6nrdsz villal6s6val.
A P6nztigyi Bizottsig megtirgyalta az el<iterjesztdst. Felkdrem a bizottsrig elndk6t, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts bor Akos P6nzii i Gazdas i 6s Tele tildsfe lesztdsi Bizotts eln<ike:

A Pdnziigyi bizotts6g az el6terjeszt6st megtirgyalta a javasolja a k6pvisel<i-testiilet fele a
szoci6lis c6lt ti2ifa p6ly6zat benyrijt6s6t.

Varea Mihiily polsarmester

Megk6rdezem, van -e valakinek k€rdese,hozzisz6lisa a napirendi ponthoz? Miutdn nincs, ezdrt
kdrem On<iket, kdzfeltart6ssal j elezze, aki egyet6rt a Pdnziigyi bizottsrig javaslat6val.

A kepvisel6-testiilet 7 igen szavozattol eg,)etdrl

Lit6r Ktizs6g 6nkormr{nyzata K6pvise16-testiilet6nek
llll202l. (V1I.24.) LKt. hatirozata

Litdr Krizs6g 6nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testtilete rigy hatiirozott,
hogy a szoci6lis cdhi ttizel<ianyag viisrirl6siihoz kapcsol6d6 trimogatrisra
p|ly izatol nyrijt be a Beliigyminisa6riumhoz.
Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzata 78 m3 kemdnylombos tiizif6ra nyrijthatja
be piiyizati ig6ny6t, melyhez ktiltsdgvet6s6ben biztositja a brutt6 99

060,- Ft-os dnr6szt.
Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata a szociiilis tizifiban r6szesiil6ktol
ellenszolgiltat6st nem k6r.
A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert az ig6nybejelentds
benyrijtilsiira, ds a sajdt fon6s rendelkezdsdre rill6sdr6l sz616 nyilatkozat
megt6teldre.

Fele16s: Varga Mih6ly polgdrmester
Hatriridri: azonnal

10.) Lit6r Ktizs69 6nkorm inyzat 2021.6vi kiilts6gvet6s m6dositrisa
El[iad6 : Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mihrily polsiirmester

Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzat 2021. dvi k<iltsdgvet6s6nek m6dositott bev6teli 6s kiadis'i

ellirtnyzata 947 373 597 Ft-ra valtozik. A m6dositasokat a pdnziigyi bizotts6g tiirgyalta,

felk6rem a bizotts6g elniikdt, ismertesse javaslatukat.
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Luk6ts G6bor Akos Pdnziisyi Gazdas6gi 6s Telepi.ildsfeilesztdsi Bizottsris elntjke
A Pdnziigyi, GazdasSgi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g elfogadisra javasolja a Kdpvisel6-
testiilet fele, Lit6r K<izsdg Onkorm:inyzatiinak 2021. dvi kciltsdgvetdsdnek m:iLsodik
m6dosit6siir6l sz6l6 hatdrozati javaslatot, 6s a rendelet m6dositris6t.

Bosn:ir Gydngyi kdpvisel<i
Jelenleg a ktizs6ggazd6lkod6son k<izfoglalkoaatottk6nt dol9oz6 2 f6 n6i munkav5llal6 szeretne
8 6rris forill6sri statuszt betdlteni. Ogy tudom ezt mdr jelezt6k koriibban is polgiirmester fele.
K6rd6sem, mi akadiiyozza a k6t f<i felvdteldt?

Varea Mih6ly polgdrmester
Az dnkorm6nyzat 2021. 6ves kdlts6gvet6se erre nem biztosit fedezetet. az idei kriltsdgvetdsben
nem lett tervezve plusz st6tusz l6trehoz6sa. A ktizsdggazddlkodrison egy f-6 foglalkoztatott
hosszabb ideje t6pp6nzes 6llominyban van, az itt megmarad6 bdrtrimeg fedezn6 a munkab6rek
egy rdszdt. A pand6mi6s id6szakban miir volt sz6 en<il, kikiilddsre kertilt a tiijdkoztatris, viszont
a k6pvisekikt<il 6rdemi vdlasz nem 6rkezett.

Bencze Eva tesyzo
Termdszetesen van b6rmaradv6ny, ami addig halmoz6dik, mig a t5pp6nzen l6v<i dolgoz6 nem
tud visszatdmi a munkiiba.

Varga Mih6lv po196rmestcr

Felkdrem a pdnz:ijgyi vezet6t, hogy dolgozza ki hat6rozott id6re mennyi lenne a bdr,
ktilts6gvet6siinket figyelembe v6ve.

A kdpt'ise16lestiilet 7 igen szovozattol egetdrt

Lit6r Ktizs6g 6nkormr{nyzatinak K6pvisel6-testiilet6nek
ll2l202l. (VIII. 24,) LKt. hatdrozata
a Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nyzat 2O21. 6vi kiilts6gvet6s6rdl

Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzatrinak K6pvisel6{esttilete Lit6r Kcizseg 6nkorm inyzat 2021 .

dvi kcilts6gvet6sdnek m6dositilsilr6l az atibbi hatdrozatoL hozza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadfsai

1.) A k6pvisel6-testiilet Litdr Kiizsdg Onkormrinyzat 2021. dvi kdlts6gvetds6t

935.200.318 Ft bevdteli 6s kiadisi f66sszegben hatirozza meg.

2.) A bev6teli fii<isszeg forr6sonk6nti megoszl6s6t az 1. szitmt mell6klet, a bev6telek

szervezetenkdnti bont6s6t a 2. sz6mri melldklel tartalmazza.

3.) A kiad6si fodsszeg kiemelt el<iirrfuyzatonk6nti bemutat6siit a 3. sz6mt melldklet, a

kiadrisok szervezetenk6nti bontesAt a 4. szrimri mell6klet tartalrn zza-

4.) A k6pviset6-testtilet Litdr Ktizsdg Onkorm6nyzat 935.200.318 Ft 2021. 6vi

k6lts6gvet6s6nek kiad6si 6s bevdteli f66sszeg6n beliil:
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Van-e k6rd6s, hozzdszoltrs a kdlts6gvet6s m6dosit6sdra vonatkoz6an? Amennyiben nincs,
k6rem kdzfeltart6ssaI szavazzon, aki a hatirozati javaslattal egyetdrt.



Miiktid6si kiadrisokat
- szemdlyi jellegii kiad6sokat
- munkaad6kat terheki j 6ruldkokat
- dologi 6s egy6b foly6 jellegii kiad6sokat
- helyi tinkorm6nyzatok el6z6 6vi elszdmolils6t
-egy6b elvon6sok, befizetdsek
- timogat6sdrtdkri mtik. kiad. rillamhrizt. beltl
- miikiiddsi c. kdlcscin rillamhdzt. kiviil
- egydb t6mogatisok (szoci6lpolitikai ell6t6sok)
- p€rueszkdziiadis iilamh|ztartirson kiviilre

Felhalmoz6si kiaddsokat
- beruh6ziisi kiad6sokat
- fettjitdsi kiadisokat
- felhalmozrisi t6mogatrisok

Finanszirozdsi kiaddsokat
- Allamhiatartison b. m e gel<il e gezd s vi s szafi zetdse
- kdzponti, ir6nyit6szervi trimogat6s
- belfttldi 6rt6kpapirok kiadrisai

A tartal6kot (6. szimf mell6klet)

Miiktid6si bev6teleket
- rillami tSmogat6st
- egy6b mrikdddsi cdhi t6mogatris dllamhazt.beliil
- intdzm6nyi miikdddsi bevdtelt
- miiktjd6si c6hir dtvett p6nzeszk<id
- kdzhatalmi bevdteleket

Felhalmozrisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi t6mogatdsokat
- felhalmozisi bev6teleket
- felhalmoz6si cdhi iitvetl pdnzeszkcizdket

Finansziroz{si bev6teleket:
- belfttldi 6rt6kpapirok bev6teleit
- el6zo 6vi maradv6rny ig6nybev6telt
-6llamhiiZartrison beliili megel6legez6sek

36,4.988.350 Ft-ban
42.092.397 Pr-ban

6.258.600 Frban
152.921.466 Fr-ban

913.132 Ftban
7 .821.977 Ft-ban

144.012.703 Ft-ban
0 Ft-ban

3.626.500 Ft-ban
7.341.575 Ft-ban

368.459.812 Ft-ban
191.779.195 Ft-ban
176.680.61 7 Ft-han

0 Ft-ban

154.047.860 Ft-ban
9.415.022 Ft-ban

69.692.838 Ft-ban
74.940.000 Ft-ban

47.701.296 Ft-ban

355.589.414 Ft-ban
224.443.377 Ft-ban

37.463.910 Frban
13.532.127 Frban

0 Ft-ban
80.150.000 Frban

1 80.077.016 Ft-han
167 .247 .024 Ft-ban

12.779.842 Fr-h^n
50.150 Ft-ban

399.533.888 Ft-ban
74.940.000 Fcban

323.883.547 Ft-ban
710.341 Frban
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rillapitja meg.

5.) Az dnkormrinyzat felhalmozrisi kiad6sait r6szletesen az 5. melldklet mutatja.

6.) Az dnkormanyzat tartaldkait a 6. mell6klet tartalrnzza

7.) Az <inkorm6nyzat kdltsdgvet6si m6rleg6t ktizgazdas6gi tagoliisban a 7.

mell6klet tartalmazza.



8.) Az iinkormdny zat lftszirmadatait a 8. melldklet tartalmazza.

9.) A kdttsdgvet6s v6grehajtris6nak szab6lyait Litdr Kdzsdg 6nkorm dnyzatinak
kdltsdgvetdsi rendelete lartalmazza.

Felel6s:_Varga Mihrily polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

Varea Mih6ly polsarmester

K6rem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki Litdr Kdzsdg Onkorm inyzal 2021. dvi kdttsdgvetds
m6dosit6sar6l sz6l6 rendelettel egyet6rt.

A kipvisel6lestiilet 7 igen szavazattol eg)etdrt

Lit6r Kiizs69 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
I 112021. (VIII.30.) iinkorm{nyzati rendelete

az 6nkorm{nyzat 2021. 6vi ktilts6gvet6s6t megritlapitri
612021. (11.25.) iinkormfnyzati rendelet6nek mridositds:i16l

Varga Mih6ly polgiirmester a kdpvisel<i-testtileti tildst 20.00 6rakor lezdrta.

polgiirmes

$",.* :-+-
Bencze Eva

jegyzo
- 9,\('.s*B)

:"0'f

,,la-

a

Jegyz6krinyv hitelesit<ik :

jogo'.u 
Q^F.,',,.1

Bognri,r Gytingyi
k6pvisel<i

Sz6ny Imre Gydrgy
k6pviselo
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