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K6sziilt: Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testiil etdnek 2022.iprilis 20-rin 18.45
6rai kezdettel megtaftott rendkiviili nyilv6nos til6sdrril.
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Jelen vannak tovdbb6:

Varea Mihiily polsiirmester
Tisztelettel k6sz6ntdm a megjelenteket, kdpviselo urakat.
Megillapitom, hogy a k6pvisel6-testiilet hatirozatkdpes, a megv6lasztottT fo kdpviselob6l 5 fci

megjelent. Kdt f6, Bogn6r Gytingyi 6s Kondics Istvrln igazolt t6volldtet jeleztek.
Ajegyz6ktinlw vezetdsdre Srirdi Jiinosnd kdztisztvisel6t, ajegyz6kdnyv hitelesitdsdre Auerbach
J6nos ds Dr. Gyurika Iswan Gribor k6pvisel6 tdrsaimat kdrem fel.

Megk6rdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a javasolt napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzirsz6llrsa dszrevdtele, javaslata?

Amennyiben nincs javaslat, k6rem, kdzfeltarti.ssal, szatazzon aki a javasolt napirendi ponttal
egyet6rt.

A kdpviself+estiilet 5 igen szavazottol egtetdrt

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) 6vodai jritsz6udvar fejleszt6se trirgyri projekt megval6sitrisa
El(ia d(t ; Vor ga Mih dly pol gdr m e s t er

2.) Lit6r Ktizs6g 6nkorm lnyztta K6pvisel6-testiilet6nek 4812022. (III.l7.) LKt'
hatir ozat feliilvizs gdlata
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmester

Meghivottk6nt jelen voltak:

polg6rmester
alpolgiirmester
k6pviselo
kdpvisel5
k6pviselo



Napirendtirgyal6sa

1.) Ovodai iritsz6udvar fei leszt6se trirevf nro iekt mesvalrisitiisa
El5ad6: Varga Mihdly polgirmester

Varea Mih6ly pols6rmester

A p6nztigyi bizotts6g til6s6n mar ismertettiik az el6terjesztdst, rcividen szeretn6m 6sszeloglalni.
A Magyar Falu Program 2020. keretdben meghirdetett .,6vodai jdtszoudvar es kdaeriileti
jritsz6t6r fejlesztdse" c6lra benyrijtott pdlyrizatunk 4 992 382 Ft limogatrisban r6szesi.ilt. A
t6mogat6s az 6vodai jiitsz6udvar fejlesadsdt, keritdsfeltj it6st, mezitlilLbas risvdny 6pitdsdt ds

projektel6k6szit6si tev6kenys6geket tartalmaz.

2021.6vben ajrinlatk6rdsi eljrir6st folytattunk le a megval6sit6s6ra vonatkozoan. Azt l6tluk,
hogy a t6mogatott mriszaki tartalom tervezoi kdltsdgbecslds szerinti arszinvonaliit j6val
meghaladjik a piaci 6rak, amelyre a timogatis nem nyrijt fedezetet, ezdrt kezdemdnyeztiik a

tilmogatott mriszaki tartalom m6dosit6s6t. A keritdsfelfjit6s helyett 6vodaudvari
j6tsz6eszkdzdk (homokoz6, j6tsz6sarok, asztal padokkal, iv6krit, ugr6iskola, mezitl6bas
tisvdny) beszerzds6t szeretndnk megval6sitani. A kivrilasztott gazdas69i trirsas69 jelenleg 5 413
375 Ft ellen6ben v€geznd el a beruhiz6st, 2022.06.30. napjdig ttirtdno megval6sit6ssal. A
projekthez kapcso16d6 el<ik6szit<i munk6latokat (locsol6viz mell6kmdrtj ds iv6krit csatlakozdsi
pont tervezdse, engeddlyeztetdse, kivitelezdse) a ten'ezo-kivitelezri 600 000 Ft ellen6ben vdgzi
el.
A 2021.10.28. napon benyijtott mtiszaki tartalom v6ltoz6sbejelent6si kdrelemre a mai napig
nem drkezett v lasz, a k6relem elbiriil6sa folyamatban van, ennek id6pontjdr6l nincs
inform6ci6nk. Miut6n a befejez6si hat6rideje 2022.06.30., d<inteni sziiks6ges. az alibbi kdt
lehet6sdg kdziil:

- A projekt fizikai befejezdse csak akkor tud megval6sulni hatiridoben, ha a kiviilasztott
gazdasagt tilrsasig kdzremtikriddsdvel 5413375 Ft ellendben, amennyiben aliiir6sra
kertil veliik a v6llalkoz6si szerz6dds ds Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata saj6t felelossdgre

megkezdi a projekt megval6sit6s6t, tekintettel arra, hogy a megval6sitand6 mriszaki

tartalomra vonatkoz6an trimogat6i j6vahagy6s mindezidriig nem drkezett. Amennyiben
nem hagyjaj6vd a2021.10.28. napon benyrijtott viiltoz6sbejelentdst a T6mogat6, Litdr
Kdzsdg Onkorm inyzallnak sajit forr6sb6l kell biztositania a fedezetet.

- Amennyiben nem keriil al6ir6sra a2022.03.17. napon kiv6lasztott gazdasrigi tiitsasdggal

a vdllalkozrisi szerzod6,s, egyrdszt nem garantelhat6 a 2022.06.30.-i projekt

megval6sitrisi hat6rid<ire t6rtdno teljesitds, miisrdszt 6remelkedds is vrirhat6 a

v6llalkoz6i dij tekintetdben.

Var a Mihdl o ester

A napirendi pontot a Pdnziigyi bizottsag megt6rgyalta, felk6rem a bizottsag e1ntik6t, hogy

ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts G6bor Akos Pdnztqvi Gazdasigi ds Telepiilds feilesztdsi BizoftsAg k6pviseloie

A Pdnziigyi Bizotts6g hosszan t6rgyalt a napirendi ponttal kapcsolatban, miut6n a bizotts6g

tagjainak sor6ban sz6mos kdrd6s felmertilt. Rdviden szeretn6m cisszefoglalni aggAlyainkat- A

pilytzat 2020. 6vben keriilt kiir6sra, majd ebben az 6vben megsztiletett a dcintds a

trimogat6sr6l is. Jelenleg 2022. €vet irunk. K6pvisel6-tfrsaim 6s a bizottsag tagjai szerettek

volna-megtudni polgrirmester rirt6l. mi ttirt6nt az elmtlt csaknem 2 6vben. Midrt kell most

gyorsan, egy ilyen dintdst meghoznunk. Ugy 6rezzik, kdnyszerhelyzetben vagyunk, hiszen.

[u unu uaiint, hogy megdrkezzen a mtiszaki tartalom j6v6hagyrisrira vonatkoz6 engeddly.
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kifutunk a hat6rid6bril. Ha nem keriil j6vdhagyrisra a m6dosit6s, akkor pedig sajiit forrrisb6l
kell megfinansziroznunk az eszkd,zdk beszerzdsdt. Nyilvin szeretndnk, hogy a tervek
megval6suljanak, 6s az 6voda tjabb eszkriz6kkel gazdagodhasson.

Varsa Mih6lv no pannes ter
Ismdtelten szeretndm elmondani. hogy az elmrilt kdt dvben igen is, vdgeztiik a feladatainkat.
Jegyz6 asszonyt szeretn6m megk6mi, ism6telje el a p6nziigyi bizottsrlgi iil6sen elhangzottakat.

Bencze Eva iegyz6:
Mint aa milr a bizotts6gi iildsen is elmondtam, a Hivatal vege^e a dolg6t folyamatosan. A
TiiLrnogat6i okirat megdrkezdsdt kdvet6en javaslatot kdrttink a K6pviselo-testiilet ta&iait6l arra

vonatkoz6an, hogy mely gazdaslgi szerepl6kt<il k6rjiink be ajilnlatot. Ennek megfelekien
2020. oszdn tdrtdnt meg az els6 aj6nlatkdrds, melyre nem 6rkezett be egy ajinlat sem a
n6gyb6l. 2021. jaruflrji$an ismdtelten kdrtijnk be aj6nlatokat, szintdn nem 6rkezett be egy

ajrinlat sem. Majd ezt kdvet6en 2021.lavaszdn ism6telten pr6b6lkoztunk, ekkor egy ajiinlat
6rkezett be. Itt szembesiiltiink azzal, hogy az aj6nlat igencsak meghaladja a tervez6i
kdlts6gbecsldst.
Ebben az idoszakban v6s6roltuk meg a 92 hrsz-ri ingatlant, melynek sorriLn telekegyesitdsi
eljares tdrt6nt. Kdrddsess6 v6lt, hogy hova keriilj6n a mezitllbas 6svdny.
A magas itaj nlat bedrkez6sdt k<jvet<ien m6dositottuk a miiszaki tartalmat, mely kdrelmiink
elbir6lrisa.jelenleg is folyamatban van. A202l.6sz6n a testiilettel k<izdsen 6tbeszdlve a kerit6s
helyett egy j6tsz6 udvar tervezds6t kezdem6nyeztiik.

Varea Mihilly ools6rmester
Miut6n ismertettiik az el6zm6nyeket, ismdt k6rem a Pdnziigyi bizotts6g elndkdt, hogy
ismertesse j avaslatukat.

Luk6ts Gribor Akos dnztieyi Gazdas6ei ds Telepiildsfei lesztdsi Bizotts iic kdpviseloie
A bizottsiig az el6terjeszt6st megtargyalta, ds az al6bbiak szerint javasolja elfogadrisra a
K6pvisel<i-testtilet fe16: a kiv6las^ott gazdastLgi liirsas69 kdzremrikcid6sdvel - Royal-Kert Kft -
5 413375 Ft ellendben keriiljdn aldir6sra a v6llalkoz6si szerz6dds. Litdr Ktizsdg

Onkorm6nyzata sajdt felel6ssdgre kezdje meg a projekt megval6sitris6t annak ellen6re, hogy a
megval6sitand6 mr.iszaki tartalomra vonatkoz6an tdmogat6i j6vrihagyris mindezidriig nem

drkezett. Amennyiben nem hagyja j6v6 a v6ltozilsbejelentdst a TiiLmogat6, Lit6r Kdzsdg

Onkorm6nyzata sajrit fondsb6l biztositja a fedezetet.

a Mih6l ol 6rmeste
Van-e k6rd6s, hozzhsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag?

Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartdssal szavazzol, aki az el6terjesztdssel egyetdrt

A kdpvisel6+estiilet 5 igen szavazattol eglet4rt

Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
6512022. (IV.20,) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg dnkorm6nyzatiinak Kdpvisel6-testiilete arr6l hatdrozott, hogy a

Magyar Falu Program 2020. keret6ben meghirdetett ,.Ovodai jritsz6udvar 6s

kdaer[leti littszbtdr fejlesztdse" cdlra benyrijtott 6s fimogatott p6ly6zatunk, a

kivAlasztott gazdasdgi t6rsas6g kdzremiikdddsdvel, a Royal-Kert Kft-vel
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keriiljdn megval6s(tiisra 5 413 375 Ft ellendben. Megbizza a polgiirmestert a

v6llalkoz6i szerztidds al6ir6s6val.

Litdr Kdzsdg dnkorm6nyzata saj6t felel6ssdgre kezdje meg a projekt
megval6sitds6t annak ellen6re, hogy a megval6sitand6 mriszaki tartalomra
vonatkoz6an t6mogat6i j6vrihagy6s mindezidiiig nem 6rkezett. Amennyiben nem
hagyja j6v6 a v6ltoziisbejelent6st a Tiimogat6. Litdr K6zseg Onkormiinyzata
saj6t forr6sb6l biztositja a fedezetet.

Felel<is : Varga Mih6ly pol g6rmester
Hatririd6: azonnali

2.) Lit6r Kiizs6e 6nkormdnvzata K6Dvisel6-testiiletinek 4812022. III.l7.) LKt.(

hatrirozat feliilvizse6lata
El6adi : Varga Mihdly polgrirmester

Varea Mih6ly pole6rmester
A pdnziigyi bizottsdg szintdn tiirgyalta a napirendi pontot, szeretndm ismdtelten rcividen
dsszefoglalni az elizmenyeket. Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata a Magyar Falu Program 2021.
keret6ben meghirdetett ,,Onkormrinyzati jdrdadpitds/fehij it6s anyagt6mogatiisa" piiy 6zata

2 716 579 Ft t6mogatrisban rdszesiilt. A t6mogatott projekt cdlja a Litdr, Templom utcai j6rda

fehij itasa 286 m6ter hosszon 6tlagosan l,l m6ter szdlessdgben, melynek megval6sftiis6hoz a

tiiLrnogatils csak a j6rdafehij itiishoz sziiks6ges anyagok beszerz6sdre fordithat6. A kivitelezds
munkadijat 6s a miiszaki ellen<iri szolgdltatast sajAt forresb6l kell finanszirozni.

2022. 6y m6rciusiban aj6nlatk6r6si elj6rdst folytattunk le a jri.rdarekonstrukci6s fejlesztds
megval6sit6srira vonatkoz6an, amely alapjrfur meg6llapit6st nyert, hogy a legkedvezcibb 6sszegri

aj{ntattevS brut16 I1,8 milli6 Ft dsszegii ajiinlata (anyag: 4,4 milli6 Ft, munka: 7,4 milli6 Ft) is
meghaladja a kdltsdgvet6sben rendelkezdsre rill6 10 milli6 Ft fedezet <isszegdt, amely alapl n a

K6pvisel6-testiil el a 48/2022.(1II.17.) LKt hatinozatdval tgy ddntdtt, hogy a tilmogatrisi
dsszeget visszafizeti, ds a Templom utcai jiirda fehijit6s6t rltgondolva a miiszaki ellentirrel
egyeaetue rijra vizsgdlja.

Az6rt kdrtem ontiket, hogy a hat6rozatot vizsgriljuk feliil, mert rijabb gazdasrlgi szerepl6k

bevondsdval a kiadott ktilts6gvetds alapj6n a Templom utcai j rlrda rekonstrukci6ja
mindtisszesen bruft6 8,3 milli6 Ft dsszegb6l megval6sithat6 (anyag:2,7 milli6 Ft, munka: 5,4

milli6 Ft, mriszaki ellen6rzds: 168 ezer Ft). A hatalyos Timogat6i okirat alapjrin a projekt

megval6sitisi hat furideje 2022.04.30., melynek meghosszabbitiis6ra van lehet6sdg. A beruhAzris

fizikai befejez6sdre a T6mogat6i Okirat hat6lybaldp6s6t6l szamitott legfeljebb

18 h6nap 6ll rendelkez6sre. A projekt fizikai befejezdsdt a beszerzett anyagok felhasznSl6s6val

felujitott j6rda mtiszaki ritad6sa jelenti.

Felk6rem a bizottsiig elndkdt, hogy ismertesse a P6nziigyi bizottsiig javaslat6t.

Lukiits G6bor Akos Pdnziisvi Gazdasriei 6s Telep iildsfeile szt6si Bizottsas kdpv i se lii ie

A Pdnztigyi Bizotts6g err<il a napirendi pontr6l is hosszasan trfugyalt. szeretndm ismertetm a7,

6szrev6teleket. Az elso Probldm6t az oko zta, hogy a mai napon keriiltkdzbe az anyag, nem vo

ido megfelel<ien ritndzni. A kdvetkez6 probldma ismdt, mint az elozo p6lydzatn6l, hogy mi

tdrtdnt az elmrilt id<iszakban? A Tilmogat6i Okirat kd zhezvdteletol napjainkig hosszf ido telt

el. Mrirciusban, miutiin a Kdpvisel<i-testillet megismerte a be6rkezett ajanlati anyagot,6s azt

It
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I6ttuk, hogy a legkedvez6bb tisszegri ajiinlat is csaknem 12 M Ft volt. ink6bb elvetjtik a
beruh6z6s megval6sitiisrit, 6s v6runk, hritha egy kedvez<ibb, legal6bb 50%-os tamogatotts6gti
piily6zaton tudunk indulni.

Fentiekt6l fiiggetleniil term6szetesen megvitattuk a benytjtou aj6nlatot. Azt l6tom, hogy az

magasan a piaci rlr alatt van, nem igaziin tudom elfogadni, nem val6s iirakat tartalmaz ndmely
tekintetben. Vesztes6gre kdsztetni egy v6llalkoz6t nem iehet. Szerettiik volna megtudni, hogyan
alakultak ki ezek az 6rak. Azt Littuk, hogy az a$nlat egyik rdsze a munkadij, a m6sik pedig az

anyagbeszerzds kdltsdge. Egydsszegri aj6nlatot kell bekdmi, 6s akkor nem fordulhat elo az,

hogy j6ruri fog majd a k6rds, hogy mdg tegyiink hozz6 ekkora vagy akkora tisszeget. A bizottsiig
most nem drti, hirtelen midrtkell ezzel is ennyire sietni.

Bencze 6va iesvz6:
Miut6n a pdnziigyi bizottsrigi tildsen az hangzott el, hogy dletszenitlen a bedrkezett aj6nlat,
kdrjiink be rijat, az volt a kdrdsem, hogy vizsgriljuk feltla 48/2022.(111.17.) Lkt. hatiirozatot, ds

legalSbb kdrjiik meg a hat6ridti meghosszabbit6s{t. Az alatt az ido alatt term6szetesen
felvessziik a kapcsolatot a viillalkoz6val, ds pontos(tunk.

Azdrt annyit szeretne hozziterni, hogy mindannyian tisztriban vagyunk a jelenleg fennrill6
helyzettel, mind a vdllalkoz6k, mind pedig az anyagirak tekintet6ben. Tctbb k6rcis

ajinlatbekdr6s tdrt6nik a pltlydzati megval6sit6si el6ir6sok szerint sztiks6ges legalibb hilrom
szerepl6t6l aj6nlatot k6rni. tov6bb6 t6jdkoztatom a testtiletet. hogy a jelenlegi beszerz6sek

lelebonyolitesAval kapcsolatos eljiir6s rendrol sz6l6 szabi yzatban is az szerepel, hogy nett6
h6rommilli6 forint becsilt drtdket el6r<j, vagy azl meghalad6 beszerzds esetdn legal6bb h6rom
felkdrt ajrinlat tev6 tesz aj6nlatot. Ezen kiviil, a szab6lyzatunkban ezen dsszeg feletti elj6r6sniil
a kdpvisel6 testiilet van megnevezve aj 6nlat kdr<inek. Gyakran el6fordul, hogy a megkeresett

gazdas6gi szerepl<ik ktjztil senki nem dl a lehetdsdggel, nem kapunk ajdnlatot. A hivatal feladata
az eljixds alatt aj6nlat kdrds el<ik6szitdse, valamint v6grehajtrisa ds ellen6rz6se. Egydb esetekben

a k6pvisel<i testiilet, illetve a polgriLrmester a fele16s.

Varsa Mihiily nolg6rmester
Az el6zm6nyek ismertet6sdt ktjvet6en k6rem a Pdnziigyi bizottsrig elntikdt, ismertesse
javaslatukat.

Lukets Gibor Akos Pdnziisvi GazdasiiLei ds Teleoiildsfei lesztdsi Biz kdoviseloie

A bizotts6g az el6terjesztdst megt6rgyalta, 6s az alabbiak szerint javasolja elfogadasra a

Kdpvisel6resttilet fel6 a 48/2022.(1il.17.) LKt. hatArozat m6dosit6s6t: Lit6r Kdzsdg

flnkormilnyzatrinak Kdpvisel<i-testi.ilete megtargyalta a Templom utcai j rirda feltjftrisiit, ds arr6l

hat6rozott, hogy a Magyar Falu Program keretdnben elnyert 2.716.579 Ft nem kiviinja

visszafizetni, hanem kezdem €nyezi a hat6rido meghosszabbit6sat a T6mogat6i Okirat

hatrllybal6pdsdtol sz6mitott l8 h6napig. Megbizza a polg6rmestert a sziiksdges intdzked6sek

megt6tel6vel. A bizottsilg vdlemdnye, hogy amig nem drkezik meg a m6dositott tAmogat6i

okirat, addig nem szabad elinditani m€g az anyag beszerzdst sem.

Varga Mihiilv polsiirmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lagi

Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartassal szavazzoti, aki az el<iterjeszt6ssel egyetdrt

A kdpvisel6-testiilet 5 igen szavozaltol egletdrt.
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Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel5-testiilet6nek
66/2022. (IV.20.) LKt. hatrirozata

Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzatiinak K6pviselci-testtilete megtiirgyalta a
Templom utcai jrirda felfjitrisrit, 6s an6l hat6rozott,hogy a 4812022. (111.18.)

LKt. hatirozatiit, mely szerint:

,,Litir Kiiuig Onkormdnyzata Kipviself-testiiletinek
18/2022. (III. 1 7.) LKt. hotdrozata

Litir Kozsig Onkormdnyzatdnak Kipviseki-test lete megtdrglaha o
Templom utcai jdrda fel jitdsdt, ds arrdl hatdrozolt, hogt a Magtar Falu
Program keretinben elnyert 2.716.579 Ft visszaJizeti, forrdshidny miatt ds

o Templom utcai jdrda feliljitdsdt dtgondolt'a a mfrszaki ellen6rrel
eg)eztefi)e tij ra vizsgrilja. "

az alebbiak szerint m6dositja:

Lit6r Kcizs6g Onkormdnyzatrinak Kdpvisel6-testiilete a Magyar Falu
Program keretdnben elnyert 2.716.579 Ft-ot nem kivilnja visszafizetni,
hanem kezdemdnyezi a hatrirido meghosszabbitiisrit a Trimogat6i Okirat
hat6lybatdpdsdtol sziimitott 18 h6napig 2023. januririg. Megbizza a

polg6rmestert a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldvel.

Felel6s : Varga Mihrily polgiirmester
HatilLridri: azonnali

Varea MihAly polsdrmester

Amennyiben nincs tdbb kdrdds dszrevdtel az iildst lezrfuom.

Varga Mihily polgiirmester a k6pviselo+esttileti til6st 19.10 6rakor lez6rta

Varga M ih
polgrirm

a^/y'
Auerbach Jiinos

kdpvisel<i

$u-i-1,'J
Bencze Eva

jegyzo

t+''

Jegyz6k<inyv hitelesitrik:

(\
urika IstuAn GAbor
k6pvisel6
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