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Jelen vannak tov{bbi:

Varea MihAly polgiirmester
Tisztelettel ktjszdnttjm a megjelenteket, kdpvisel6-testiiletet.
Megiillapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet hatilrozatk6pes, a megv6lasztott 7 fo k6pviselobol
mindenki megjelent.
A jegyz6krinyv vezetds6re Kov6cs Zsuzsa kdztisztvisel6t, ajegyz6kdnyv hitelesitds6re Bognrir
Gytingyi k6pviselti asszonyt ds Sz6nyegh Imre Gydrgy k6pvisel6 drsaimat kdrem fel.

A kikiilddtt meghiv6hoz k6pest az alabbi pontokkal k6rem kiegdsziteni a k6t tilds kctzrrtti
jelentds t6rgyri napirenden belt.ili pontokat:
6vodai jritsz6udvar tertilet6n Iev6 fakivrigris, Eperfa utca temet6 kerit6s 6pitdse miatt fhkiv6g6s
(6 db) 6s p6tkis, Templom utcai j6rda felfijitrisa, Ertl P6lnd Mrivekiddsi Haz ds Kdnyvter terasz

felfjit6sa, feddse (EKF)
A 2022. 6viNapk<izis Erzsdbet Triborhoz sztks69es forriis biztosit6sa.

Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e

valakinek hozzisz6l6sa 6szrevdtele, javaslata?

Amennyiben nincs javaslat, k6rem, k6zfeltart 6ssal, szavazzon, aki a m6dositott napirendi

ponttal egyet6rt.

A kipvisel6-testiilet 7 igen szavazattol eg)eltrl.



\APIII.ENDI .IAVASLAT

Napirendi iavaslat:

I.) dnkormdnyza/. ilttl6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
El[iad6 : Var ga M i hdly po I gdrm e s t er

2.) Ktiz6rdekii c6lbril telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitatisa
Elliad6 : Varga Mihdly polgdrmester

3.) Lit6r 010 hrsz-ri ingatlan iinkorm{nyzati tulajdonba v6tele
El(iad6 : Varga Mihdly polgdrmester

4.) Lit6ri Termel6i Piac fejleszt6se
El6od6: Varga Mihdly polgdrmesler

5.) Uj vrirritermi padok beszerz6se a hrizior"vosi vdrriterembe
El6ad6: Vorga Mihdly polgdrmesler

6.) Id6kiizi vrilasztds kiadrisai fedezet6nek biztositisa
El6od6; Bencze Et'a jegyz|

7.) Jelent6s a k6t iil6s kiiztitt hozott lejdrt hatdridejii hatrirozatok v6grehajtdsfrril 6s a k6t
iil6s kiiziitt megtett int6zked6sekr6l

a) 6vodai jritsz6udvar teriilet6n lev6 fakivrigds
b) Eperfa utca temet6 kerit6s 6pit6se miatt fakivrigds (6 db) 6s p6tlds
c) Templom utcai j6rda fel{jit{sa
d) Ertl P6ln6 Miivel6d6si Hriz 6s Ktinyvtdr terasz fel(jitfsa, fed6se (EKF)

El6ad6 : Varga Mihlrly polgdmtester

8.) Balatonalmridi Szociilis T6rsulis r{ltal biztositott szem6lyes gondoskodtist nyfjtti
elkit6sokr6l sz6ki rendelet elfogaddsa
El6ad6: Vorga Mihdly polgirmester

9.) A2022.6vi Napkiizis Erzs6bet Tdborhoz sziiks6ges forr6s biztositrisa.
El6ad6 : Varga Mihdly polgdrme.ster
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Napirend t:irgy al:is a

1.) Onkormfnyzat iltal6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
El6ad6: Varga Mihdly polgirmester
( Irdsos e lSte rj e s ztd s a i e gyzd konyv m e I I i kl etdt kdpe zi. )

Varea Mihiily oolsArmester
A pdnztigyi bizottsiig iil6s6n m6r ismertettiik az eloterjeszt6st, Dr Horvrith Klaudia
iigyv6dasszony jelen volt az iil6sen, ds javasolta, hogy meg kell fogalmazni egy t6jdkoztat6
levelet a h6Lrom vev6 r6szdre, arra vonatkoz6an, hogy a szerzoddsben foglaltak mdrt nem
teljesiiltek, a telek bedpitdse mi6rt nem t6rtdnt meg. A napirendi pontot a pdnziigyi bizotts6g
t|rgyalta. felkdrem a bizoltsitg eln<ik6t, ismertesse a bizottsrig javaslat6t.

t,uk6ts G6bor Akos P6nztigyi Gazdasiig i ds Telepiil6sfeilesztdsi bizottsdc clndke
A P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiitdsfej lesztdsi Bizotts6g elfogadrisra javasolja Lit6r Kdzsdg
Onkormiinyzata Kdpvisel<ltestiilet fele, hogy a csaliidok lakhat6si helyzetdnek javit6sa a

teleptildsen trirtdn6 hosszurivu letelepedds el6segitdse drdek6ben a 3 darab dnkormiinyzati
tulajdont dpitdsi telket megv6siirolt vev6k rdszdre menjen ki egy t6jdkoztat6 lev€l azzal a
tartalommal, hogy a t6jdkoztat6 lev6l kdzhezvdtel6t kdvetoen 8 napon beltil sziveskedjenek
nyilatkozni arra vonatkoz6an, hogy a szerzrid6sben foglaltak mdrt nem teljesiiltek, a telek
be6pitdse midrt nem tdrt6nt meg.

Varea Mih6ly polgS,rmester

Van-e kdrdds, hozzlsz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzoi, aki a Pdnziigyi bizotts6g javaslat6val
egyet6rt.

A kepviselS-test let 7 igen szavazattal egtetdrt

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
6712022. ([V.27.) LKt. hatdrozata

Litdr Kcizs6g Onkormiinyzatiinak K6pvisel<i-testiilete arr6l hatiirozott, hogy a csaliidok

lakhat6si helyzet6nek javit6sa a teleptldsen ttirtdn6 hosszttAvri leteleped6s el<isegit6se

6rdek6ben a 3 darab dnkormrinyzati tulajdonri 6pit6si telket megviis6rolt vev5k r6szdre

menjen ki egy t6jdkoztat6 level azzal a tartalommal, hogy a t6jdkoztat6 lev6l
kdzhezvdteldt krivet<ien 8 napon beliil sziveskedjenek nyilatkozni arra vonatkoz6an, hogy

a szerzod6sben loglaltak mdrt nem teljesiiltek, a telek be6pit6se midrt nem tdrtdnt meg.

Kdpvisel<i-testtil et felhatalmazza a polgri,rmestert a sziiksdges intdzkeddsek megt6tel6re

Felel6s: Varga Mih6ly polgilrmester
Hatiirid6: azonnal
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2.) Kiiz6rdekii c6lbril telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitatdsa
Eltiad6 : Varga Mihdly polgdrmester
(Ircisos el6terjesztds o jegtzdkanyv mellikletit ktpezi.)

[.r-rkiits Gribor Akos Pinztigyi Gazdasigi ds Telcpiil6sfbileszt6si Bizottsiig cl0nke
A Pdnziigyi, Gazdasrlgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizoltsiig elfogadrisra javasolja Litdr Kcizsdg
Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet fele, hogy a Liler, 059/22 hrsz-ri, ingatlan nyilvrintartris
szerinti 12 ha, 8086 m2 alapteriiletii szint6b6l, az drintett 959 m2 teriiletrdszbol a helyi kcizrit
12 m6ter sz6lessdgiinek t6rtdn6 kiszab6s6hoz a vdteli ajiinlatot elutasft6 az Y,-ed ingatlan
tulajdonos P6cz Imre tulajdonriban 6116 teriilet tekintetdben megbizza a polgermestert a

kisaj6titrisi eljiir6s meginditiisdval.

Varea Mihiily polsiirmester
Van-e k6rd6s, hozzttszol|s a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a pdnziigyi bizottsdg javaslatiival
egyetdrt.

A kdpviselS+estiilet 7 igen szavozattql egletdrt

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
68 12022.(1V.27.) Lkt. hatirozata

Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete arr6l hatlrozott, hogy aLitdr,059122
hrsz-ri, ingatlan nyilv6ntartds szerinti 12 ha, 8086 m2 alapteriiletri sz6nt6b6l, az 6rintett
959 m2 tertiletrdszbol a helyi koztt 12 mdter szdlessdgrinek tdrtdn6 kiszabisiihoz a vdteli
ajiinlatot elutasit6 az t/z-ed, ingatlan tulajdonos Pocz Imre tulajdonriban ell6 tertlet
tekintet6ben megbizza a polg6rmestert a kisajititrisi eljir6s meginditiisiival.

Felekis: varga Mihrily polgrirmester
Hatiirido: azonnal

3.) Lit6r 010 hrsz-[ ingatlan iinkormdnyzati tulajdonba v6tele
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(lrdsos elSterjesztis a jegndkdnyv melldkletlt kipezi.)

Varsa Mihiily pols6rmester

A Magyar Kdzrit Nonprofit Zrt. Veszprdm Megyei lgazgat6sag Forgalomtechnikai 6s Kezel6i
Oszt6lya kereste meg Onkormrlnyzatunkat a Litdr 010 hrsz-ri ingatlan dnkorm6nyzati
tulajdonba adSs6val kapcsolatban. Lit6r 010 kivett orsz6gos kdzft: ftttdtt, rem rdsze az

rith6l6zatnak, ftildtt. A fenti ingatlanokat amennyiben az iinkotmitry zat hozzitl rul ingyenesen
6t tudjuk adni. Az elj6r6s meginditiisiihoz nekiink egy k6pviselo testtileti hatarozatra lenne
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Varea Mih6ly pols6rmester

A mai p6nziigyi bizotts6gi i.il6sen, 6s mdskor is mdr a 059122 hrsz-[, mag6ntulajdonban l6v6
ingatlanr6l t6bbszdr besz6ltiiLnk. A kisaj6tit6si eljrirrist el kell inditani.
Felk6rem a bizotts6g eln6k6t, hogy ismertesse a Pdnziigyi bizotts69 javaslatrit.



sziiksdgiik. A napirendi pontot a pdnztigyi bizottsrig lflrgyalta, felk6rem a bizottsiig eln6kdt,
ismertesse a bizotts6g javaslatiit.

Lukats Cabor Akps P6nziieyr Gazdasiicilt felEpitl4feilcsz1Csi Bizotts6e eh=iike
A Pdnziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsiig elfogad6sra javasolja Lit6r Kcizsdg
Onkormrinyzata K6pvisel<i-testiilet fele, hogy Lit6r, 010 hrsz-ri ingatlan -amely nem rdsze az

orsz6gos kdzrithril6zatnak - ingyenes iinkorm6nyzati tulajdonba ker0ljcin.

Varga Mih6ly polgiirmester
Van-e k6rd6s, hozzdsz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartiissal sz.avazzoD, aki a P6nziigyi bizottsiig javaslat6val
egyet6rt.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
69 12022.(1V.27.) Lkt. hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviseto-lestiilete arr6l hatarozott, hogy
hozztilirrulisitt adja, hogy a Lit6r, 010 hrsz-ri ingatlan -amely nem rdsze az orszdgos
kdzrithril6zatnak - ingyenes dnkorm6nyzati tulaj donba kertlj tin.

K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
Felel6s: Varga Mih6ly polgdrmester
Hatririd6: azonnal

4.) Lit6ri Termel6i Piac fejleszt6se
El6ad6: Varga Mihdly polgirmester
(irdsos el6terj esztis a j e gtz1kbnyv nelldkletdt kdpezi.)

Varsa Mih6ly ol ltAlmesterD

A Lit6ri Termekii Piac fejlesztdsdvel kapcsolatosan Mazrik Gycirgy rir ajiinlatot nytjtott be a
piac tizemeltet6s6re vonatkoz6an brutt6 250 000 Ft dsszegben. A pdnziigyi bizottsrigi iildsen

rdszletesen elmondta a piacra vonatkoz6 elkdpzel6seit. A bizotts6gi iildsen elhangzott, hogy

sziiks6ges a rendtart6si szabilyzat, ds kdrji.ik, hogy ezt a leend6 iizemeltelo hatdrozza meg.

A napirendi pontot a p6nziigyi bizottsrig tergyalta, felk6rem a bizotts6g eln6k6t. ismertesse a

bizottsiig j avaslat6t.

Lukits G6bor Akos P6nziisyi Gazdas6si 6s Telepiil6sfeiles si BizoftsAs elndke
A Pdnziigyi, Gazdasigi 6s Telepiil6sfej lesZdsi Bizottsdg t6rgyalta a Litdri TermelSi Piac

fejleszt6se t6rgyri napirendi pontot, 6s elfogad6sra. javasolja Liter Kdzs6g Onkormrinyzata
Kdpvisel6-testiilet fele, hogy a Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata a Litdri Termel6i Piac

fejleszt6s6hez piaciizemeltetdsre Maz6k Gydrgy egy6ni v6llalkoz6val szerzoddst ktiss<in havi

brutt6 250 000 Ft dsszegben egy 6vre. Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata a k<ilts6gvetds tartaldk

terhdre 3 000 000 Ft-ot biztositson kdltsdgvetdsdben. Felkdri a piac leendo iizemeltetojdt,

valamint a Lit6ri K<jztis 6nkormdnyzati Hivatal jegyz5jdt, hogy a soron kdvetkez6 iildsre

k6szitse el a rendtart6si szabtiyzatot, tovdbbi a piac [zemeltet6sdre vonatkoz6 iizleti tervet.
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A kdpvise16lestitlet 7 igen szaNazotlal egtetdrt.



Varea MihAly polsarmester

Van-e k6rd6s, hozzisz6lhs a napirendi pontra vonatkoz6lag',
Amennyiben nincs, kdrem, k6zfeltart6ssal szavazzorr, aki a P6nztigyi bizotts6g javaslatiival
egyetdrt.

Lit6r Kiizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7012O22.(1Y.27 .) Lkt. hatirozata

Litdr Kcizsdg Onkormiinyzatiinak Kdpvisel6-testiilete arr6l hattrozol.t, hogy a Lit6ri
Termel6i Piac fejlesztdsdhez piaciizemeltetdsre Maz6k Gy<irgy egydni v6llalkoz6val
szerz6d6st krit havi brutt6 250000 Ft cisszegben. Lit6r Ktizsdg Onkorm imyzata a

kdlts6gvet6s tartal6k terhdre 3 000 000 Ft-ot biztosit kdltsdgvet6sdben eqy evrc, azaz
2023. jtnius 30-ig.
Felkdri a piac tizemeltet<ij6t, hogy a soron k<ivetkez<i [l6sre k6szitse el a rendtartisi
szabSlyzatot, tovdbb6 a piac iizemeltetdsdre vonatkoz6 iizleti tervet.
K6pvisel6-testiil et felhatalmazza a polg6rmestert, valamint a jegyzot a sztiksdges
int6zkeddsek megtdtel6re.

Felekis: Varga Mihiily polg6rmester
Bencze Eva jegyz6
Maz:i,k Gy6rgy piaciizemeltet<i

Hatiirid6: azonnal

5.; Iij vd16termi padok beszerz6se a h6ziorvosi vf16terembe
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
.! .

( Ird.sos elSterjeszti.\ u jeg,,zokonyv ne I ldkl etir kdpezi. )

Luk6ts Giibor Akos P6nztieyi Gazdas6g i 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsris elndke
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g trirgyalta az Uj viir6termi padok
beszerz6se a h6ziorvosi v6r6terembe tdrgyri napirendi pontot, ds elfogad6sra javasolja Lit6r
Kdzs6g Onkormrlnyzata Kdpvisel6-testiilet fele, hogy Lit6r Krizsdg Onkormdnyzata a
h6ziorvosi v6r6termi padok beszerzds6hez a Medigor Egdszsdgiigyi Szolgriltat6t6l bekdrt
iraj{nlathoz brutt6 350 000 Ft keretet biztos(t. Felk6ri Dr Horv6th Bal:izs urat. hogy jelezzel
vissza, ig6nyt tart-e ezen tipusri v6r6termi padb6l 4 db beszerz6sdre, amennyiben igen, akkor a

viuat fekete, illewe feh6r szinben kdri.
Annyival kiegdszitve, hogy az ott terjeng<i briz megsziintetds6rol is gondoskodni kell.

Varsa Mih6lv pole6rmestcr
Van-e k6rd6s, hozz{szilis a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs, K6rem,
kdzfeltartdssal szavazzotT, aki a P6nziigyi bizottsAg javaslatiival egyetdrt.
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A kipvisel6-testiilet 7 igen szavazattol egyettrl.

Varsa Mihiily pols6rmester

A hriziorvosi rendel6ben a jelenlegi padok, amik a viir6ban vannak azok mrir eldgg6
elhasznril6dtak. A v6r6termi padokra tdbb rlraj6nlat 6rkezett. A napirendi pontot a p6nziigyi
bizotts6g t6rgyalta, felk6rem a bizotts6g elncik6t, ismertesse a bizottsiig javaslatiit.



A kipvise16+estiilet 7 igen szavazattal egteftrt

Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzat K6pviselS-testiilet6nek
7 112022.(1Y.27.) Lkt. hat:irozata

Lit6r Kdzs6g dnkormrlnyzat6nak K6pvisel6-testiilete arr6l hatbrozott. hogy Lit6r Kdzs69
Onkorm6nyzata a hilziorvosi v6r6termi padok beszerz6sdhez a Medigor Eg6szsdgiigyi
Szolg6ltat6t6l bekdrt 6raj6nlathoz brutt6 350 000 Ft keretet biztosit. Felkdri Dr Horvrith
Bal6zs urat, hogy jelezzel vissza, ig6nyt tart-e ezen tipusu vrir6termi padb6l 4 db
beszerzdsdre, amennyiben igen, akkor a viizat fekete. illetve fehdr szinben k6ri.
Az ott terjengo biiz megsztintet6s6r6l is gondoskodni kell.

K6pvise16-testiil et felhatalmazza a polgrirmestert a sztiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
Felel6s: Varga Mihdly polg6rmester
HatAridii: azonnal

6.) Id6kiizi vflaszt6s kiadrisai fedezet6nek biztosftisa
El5ad6: Bencze Eva.iegtzd
(ir/tsos el(iterjesztis a jegyzdkonyv melldktetdt ktpezi.)

Varsa Mih6ly polgdrmester

A napirendi pontot a pdnziigyi bizotts6g targyalla, felk6rem a bizottsiig elncik6t. ismertesse a

bizotts69 j avaslatilt.

Luk6ts Gribor Akos P6nztisyi Gazdasisi 6s Telepiildsfei lesztdsi Bizotts6s elndke

A Pdnziigyi, Gazdasigi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizottsdg t6rgyalta az Id6kdzi v6lasztiis kiadiisar
fedezetdnek biztosit6sa trirgyf napirendi pontot, 6s elfogaddsra javasolja Litdr Krizsdg
Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fete, hogy a 2022.06.26-inmegtart6sra kerillo polgiirmester

6s kdpvisel6k id6kdzi v6lasztris k6ltsdgeire 1 700 000 Ft-ot biztosit a Litdri Kcizds Hivatal
16szdre.

Varga Mihrilv polearmester

Van-e k6rd6s, ho zz sz6l6s a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, kdrem, kdzfeltartriLssal szavazzon, aki a P6nziigyi bizottsiig javaslatdval

egyetdrt.
A kdpviselflestiilet 7 igen szavazattal eg)etdrt.
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Bencze Eva iesvz6
A Helyi Viilasztiisi Bizottsiig 2022. 6pilis tl-€n az 512022.(Iy.11). helyi viilasztiisi bizottsiig
hatdrozatrlLval kitrizte a helyi rinkorm|nyzali k6pvise16k 6s a polgiirmesterek idSk6zi vrilasztris6t
2022. jtnius 26-ra. A 612021.(VIII.3I.) IM rendeletben meghaterozott normativak ahpjhn a
2022.06.26-6n megtart6sra kertil6 polgiirmester ds k6pvisekik id,iSkozi viiasztirs kciltsdgeire
1 700 000 Ft-ot szeretn6k, hogy biztositson a kdpvisel6-testiilet a Lit6ri Kdzds Hivatal rdszdre.



Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7212022.(1V.27.) Lkt. hat:irozata

Lit6r Kdzsdg Onkormdnyzat6nak K6pviselo-testiilete arr6l hatirozott ,hogy a2022.06.26-
6n megtartiisra kertil6 polgrirmester ds kdpvisel6k id<ikdzi vrilasar{s kdltsdgeire I 700 000
Ft-ot biztosit a Litdri K6zris Hivatal rdsz6re.

K6pvisel6-testiil et felhatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges intdzkeddsek megt6teldre.
Felel6s: Varga Mih6ly polgirmester
Hat6rid6: azonnal

7.) Jelent6s a k6t iil6s ktiziitt hozott lej6rt hatriridejii hatirozatok v6grehajt:isrir6l 6s a k6t
iil6s ktiziitt megtett int6zked6sek16l

a) Ovodai jitszt6udvar teriilet6n lev6 fakivrig:is
b) Eperfa utca temet6 kerit6s 6pit6se miatt fakivrigris (6 db) 6s pritlis
c) Templom utcai jdrda feltjitrisa
d) Ertl Piln6 Miivel6d6si H6z 6s Ktinyvt6r terasz felfjitrisa, fed6se (EKF)

El[iad6. Varga Mihdly polgdrmester

a) 6vodai jdtsz6udvar teriilet6n lev6 fakivdgds

Varga Mihdlypolsdrmester
Az 6vodai j6tsz6udvar fejleszt6s megval6sitris6hoz kapcsol6d6an a gyermekek 6s 6vodai

dolgoz6k biaons6ga 6rdek6ben indokolt lenne a nevel6si int6zm6ny udvar6n az Almos utcai

keritdshez kdzel 6116 1 db korai juharfa eltAvolitAsa, majd p6tl6sa nagymdretri csemet6vel. Az
6vodiinill lev<i fakivrlgris, tusk6mar6sra 3 cdgt6l kdrtiink be aj6nlatot, melyre I riraj 6nlat 6rkezett

a Fer-Kert Kft-161 368 300 Ft iisszegben.
A napirendi pontot a pdnziigyi bizottsdg tirgyalta, felk6rem a bizottsiig elnrikdt. ismertesse a

bizotts69 javaslatat.

Lukits Gr{bor Akos Pdnziisyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfeilesa6si BizottsAe elndke

A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogaddsra javasolja Lit6r Ktizs6g

Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele az 6vodai j6tsz6udvar teri.ilet6n lev6 fakiv6g6s, 6s

tusk6mardLsra bedrkezett Fer-Kert Kft 6rajrinlatrit melynek risszege 368 300 Ft.

Varga Mih6lv polg6rmester

Van-e k6rd6s, hozz|sz6lirs a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a P6nz[gyi bizotts6g javaslatival

egyet6rt.
A kepvisel6+estulet 7 igen szavazottdl egletdrt.
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Lit6r Ktizs69 Onkorm 6nyzat K6pvisel6-testiilct6nek
7 3 12022.(1Y.27.) Lkt. hatdrozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel<itesttlete arr6l hatiirozott, hogy az 6vodai
j6tsz6udvar tertletdn lev<i fakivrig6s, ds tusk6marAsra bedrkezett Fer-Kert Kft rirajdnlat6t
fogadja el, melynek dsszege 368 300 Ft.

K6pvisel6-testtlet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester
Hat6rid6: azonnal

b) Eperfa utca temetti kerit6s 6pit6se miatt fakivigis (6 db) 6s pt6tl6s

Varga Mihiily polgiirmester
Az eperfa utcai temet6 kerit6s dpftdse miatti fakiv6gris is rdszletesen megt6rgyaliisra keriilt a

pdnziigyi bizottsdgi iildsen. Az eperfa utcai temet6 kerit6s dpitdse t6rgyriban fakivrigris
tekintet6ben 3 cdgt6l kdrtiink be aj6nlatot. Fer-Kert Kft 624 840 Ft dsszegben adta be ajdnlati,/.,
mely 6 db eperfa kivrigiisrit jelenti tusk6mar6ssal.
Felk6rem a pdnziigyi bizottsiig elndkdt, ismertesse a bizotts69 javaslatiit.

Lukets GAbor Akos Pdnziisyi GazdasAgi 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsiig elncike
A P6nziigyi, Gazdasitgi 6s Telepiildsfejlesztdsi BizottsAg elfogadiisra javasolja Litdr Krizsdg
Onkormri'nyzata Kdpvise16-testiilet fele az Eperfa utcai temeto keritds dpitdse miatti 6 db eperfa
kiviig6sra bedrkezett Fer-Kert Kft iirajiinlatrit melynek dsszege 624 840 Ft Ft.
Tov6bbri elfogadja a 7 db 1401160 cm-es fehdr szomoni eperfa csemet6kre, valamint hozzit
szerves istiill6tr6gyira vonatkoz6an bedkezett 265 500 Ft riraj6nlatot.

Varea Mihiily ools6rmester
Van-e k6rdds, hozzitsz6l|s a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzotr, aki a Pdnziigyi bizottsrig javaslatiival

egyetdrt.
A kdpviselSlest let 7 igen szavazattql eg/eftrt.

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzat K6pviseld-testiilet6nek
7 4 12022.(1Y.27') Lkt. hatdrozata

Lit6r Kitzsdg 0nkorm6nyzat6nak K6pviselo-testiilete an6l hatarozott, hogy az Eperfa

utcai temetd kerit6s 6pit6se miatti 6 db eperfa kivig6sra bedrkezett Fer-Kert Kft

fuajdnlatflt fogadja el melynek lsszege 624 840 Ft Ft'

fovatUa efogaala a I dA VOAAO cm-es feh6r szomoni eperfa csemetdkre, valamint

hozz6 szerves ist6ll6tr6gyrira vonatkoz6an be6kezet1265 500 Ft 6rajanlatot.

K6pvisel6-testiil el felhalalmazza a polgarmestert a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Hat6rid6: azonnal
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c) Templom utcai jirda feltjitisa

Varga Mih6ly polgiirmester
A Templom utcai j6rda lelirjit6s6val kapcsolatosan a p6nziigyi bizoftsrig nem tett javaslatot

Luk6ts G6bor Akos P6nziigyi Gazdasiis i ds Telepiildsfeilesztdsi Bizottsiie eln6ke
Ebben a napirendi pontban, nincs d<int6s. Amig nem 6rkezik meg a m6dositott tiimogat6i okirat,
addig nem szabad elinditani m€g az anyag beszerzdst sem.

Ezen napirendi ponton nincs mir6l szavazni, e116l drintdttiink a rendkivtili iil6sen.

d) Ertl P6ln6 M6vel6d6si Hrlz 6s Kiinyvtrir terasz felfijittisa, fed6se (EKF)

Varea Mih6ly oolgdrmester
Az Ertl P6lnd Miivel6d6si Hriz 6s kcinyvtrir tekintetdben a m6dositott mriszaki tartalom
beterjeszt6sr6l t6rgyalt a P6nziigyi bizottsrig. Felkdrem a bizottsriLg eln6k6t, ismertesse
javaslatukat.

Lukrits Gribor Akos P6nziieyi GazdasrlLg i ds Telepiildsfeilesztdsi Bizottsiis elndke
A Pdnziigyi, Gazdasrigi 6s Teleptildsfej lesztdsi BizottsiiLg elfogad6sra javasolja Litdr K<izs6g

Onkorm6nyzata Kdpvisel6+estiilet fele, hogy az EKI fele beterjesadsre keriitj<in a m6dositott
mriszaki tartalom, a beruhiizrisi 6s felhalmozdsi kdltsdgsoron a 66412021.(12.06) sz6mt Bir6l6
Bizotts6gi hat rozattal megitdlt br. 2.540.000 Ft cisszegii tiimogat6st biztosits6k
6nkorm6nyzatunknak.

Varea Mih6ly pds4qq$lcr
Van-e k6rd6s, hozziszbltts a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a Pdnziigyi bizotts6g javaslatival
egyetert.
A kipvisel6lestiilet 7 igen szavazattql eg)etirt.

Lit6r Ktizs6g Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 5 I 2022.(lV .27 .) Lkt. h atri rozata

Lit6r Kdzsdg onkorm6nyzatanak K6pvise16-testtilete arr6l hat6rozott, hogy az Ertl PAln6

Mrivel6d6si Hriz 6s Kdnyvt 6r terasz felfjit6s t6rgy6ban az EKF fele beterjeszt6sre

keriiljtin a m6dositott mriszaki tartalom, a beruhriz6si 6s felhalmozrisi kdlts6gsoron a

66412021.(12.06) szamri Bir6l6 Bizottsrigi hat6rozaftal megit6lt br. 2.540.000 Ft dsszegri

tamogatist biztosits6k Onkormanyzatunknak.

K6pvisel6-testtil et felhalalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges int6zked6sek megt6te16re.

Felel6s: Varga Mihrily polgrirmester

Hatrlrid6: azonnal

10



Auerbach Jiinos kdpviselo
Ha mrir a kdt tilds kcizritti dolgokr6l besz6liinl. akkor azt szeretndm megkdrdezni a polg6rmester
irrt6l, hogy hol tart a munkag6p beszerz6se? Ezt minden iil6sen megkdrdeztem, most m6r
harmadik h6napja. Kdrem a hozz6sz6liisom sz6szerintis6gdt a jegyz6kdnyvbe.

Varsa Mihrily polsarmester

Kiirjuk a kdzbeszerzdst ebben a negyeddvben, arr6l dontdttetek. Bele van tdve a programba,
hogy a miisodik negyed6vben lesz megint kiirva.

Lukits G6bor Akos kdpviseki
De milyen programba? Ddntdtt a k6pvisel6-testiilet novemberben.

Bencze Eva iecyzo
A kdzbeszerzdsi tervet, amikor elfogadta a k6pviseki-testillet abban az szerepel, hogy a
m6sodik negyeddvben mindenkdppen ki(r6sra keriil a krizbeszerzdsi terv szerint.

Lukits G6bor Akos kdpvisel<i
Abban az volt benne, hogy a mdsodik negyed6vben irjuk ki?
En ezt nem lAfiam. MutassAtok meg nekem.

Auerbach .T6nos kdpviselo
Mikor ddnt6tttink arr6l, amit Osv6th Ors iiltal beterjesztett munkagdp?

Bencze Eva iewzb
Novemberben

Auerbach J6nos k6pvisel6
A^ megszavada a k6pvisel6-testtilet egyhangtan, hogy azt a munkag6pet v6s6roljuk meg.

Luk6ts G6bor Akos kdpviseki
Ez rigy ment 6t, hogy erre nem eml6kszem. Ez fi alalt ment at. Ez a mi figyelmetlensdgiink,
hogy nem olvastuk el.

ch J6nos kd isel
Jegyzciasszony midrt nem hirta fel a figyelmiinket erre?

Emldkszik a polgrirmester amikor lehiilydaem? visszavonom. Polgiirmester nem hiilye,

hanem okos ember,6s egy aljas. Kdtszer inditottam itt el, hogy hogyan lehet a polgirmester

ellen eljiir6st inditani. Akkor tt.irt6ztettem magam. Az elj6rist nem inditottam meg a

polg6rmister elten. Ma se akarom mert egybol az lesz, hogy ez a bosszti a testiiletnek.

Bencze Eva i ZO

A kdzbeszerzdsi tervet a februiri til6sen t6rgyalta a kdpviselo-testtilet. ahol elmondtam, hogy

2022. 6v vonatkoz6saban arubeszerzds trirgyban munkagdp beszerzdse keriil a kdzbes zefzest

tervben, miut6n a beszerezni kivdnt munkag6p 6ra 6tl6pi a 15.000.000, -Ft-os 6fi6khat6rt F,z az

elj6r6s a II. negyed6vben indul. Termdszetesen miutiin ez terv, igy amennyiben sztiksdges, rirgy

lehet m6dositani.
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Varea Mihilv pols6rmester

Ezt kikdrem magamnak, nem igy volt.



Lukiits Giibor Akos k6ovisel6
Sz6momra abszohit mdrtdkben megmutatkozott, hogy a testiiletnek mi6rt kellett feloszlania.
Ez azdrt kicsit durva. Figyelmetlenek voltunk.

A kipvisel6k kbzdtt oz intlulatok elszobadultak a tdrgl'old teremben.

Auerbach .Trinos kdpvisekj
Mikor megalakultunk messze menokig trirnogattuk a polg6rmestert. Megszavaztuk a

trimogatast a munkag6pre. M6g jijtt hozzri 8 milli6 forint, mert az mondta polgiirmester [r,
hogy kiilftildr6l hoz munkagdpet. Akkor se hittiik el, nem is lett bel6le semmi.

Lukiits Giibor Akos kdpvise16
Ezen iitsiklottunk. Ez a figyelmetlensdgtnk, meg a bizalom kdrddse. Novemberben hozunk egy
drjntdst akkor nem a miisodik fdl6vben hozzuk be tjra, amikor ez v6gig egy kardin6lis kdrd6s
volt. Ebb6l h6napokig harcok voltak itt. Amikor megsztiletett a dtintds akkor m6r kideriilt, hogy
nagyjrib6l mikor lesznek a vrilasztiisok, mdg sz6 is esett arr6l, hogy ezt toljuk 6t a krivetkezti
testiilet fele. Hozz|teszem 6n se vagyok teljes mdrtdkben meggy6z6dve, hogy milyen g6pet kell
megvilsdrolni, mert nem 6rtek hozzA. Tdbben utiina ndztiink. Nem vagyok meggy6z6dve
tovrlbbra sem, hogy melyik gdp a j6, dn azert sem feszegettem, forsziroztam. Egy dolgot
forsziroztam, hogy ne tegyiik meg a feljelentdst. Mindig van valami, amit megbeszdlt.int. 6s

mdgis visszajdn.

Varea Mih6ly nols6tmester
Az idei Napkdzi Erzs6bet-tiibor felhivisra a jelentkezds bead6si hatriridej e: 2022. m6jus 04.

14:00 6ra. Egy tumusra 2022.07 .04-2022.07.08 id6szakra lehet jelentkezni.

A pdly|zati kiir6sban k6t kis6r<i rdsz6re 30.000 FVf6 tisszegri CBA hideg6tkezdsi utalv6nyt

biaosit a program, viszont sztiks6g van tovribbi kisdr6kre is, akik r6szdre nem biztositanak

semmilyen elldtdst. A megndvekedett 6rdekl6ddsre val6 tekintettel ndgy tovribbi kis&o t6sz.6te

k6m6m a bizottsrigot, hogy biztositani sziveskedjen 35-35 ezer Ft vtlsiirl6si utalviinyt ds minden

kdlts6get fedezzen.
A napirendi pontot a p6nziigyi bizotts6g t6rgyalta, felkdrem a bizottsiig elntik6t, ismertesse a

bizotts6g j avaslat6t.

Lukrlts G6bor Akos P6nziigvi GazdasA si 6s Teleniil6sfeilesztdsi Bizottsac elndke

A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g elfogadiis

Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiilet fele. hogy a ny6ri sziinetben
ra javasolja Litdr Kdzsdg
napktizis Erzsdbet t6bor

!')

8.) A2022.6vi Napkiizis Erzs6bet Triborhoz sziiks6ges forr6s biztositdsa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(irdsos el1terjesztis a je gtz(ikbnyv melldkletdt hlpezi.)



Lit6r Ktizs69 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 6 12022.(1V.27.) Lkt. hat6rozata

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatiinak Kdpviselo-testtilele arr6l hatiirozott, hogy a nyiiri
sztnetben napkdzis Erzs6bet tiibor megval6sitis6hoz I tumusra 2022.07 .04.-2022.07.08.
id<iszakra vonatkoz6an, a kisdr6k r6sz6re 35-35 ezer forint v6s6rkisi utalviinyt biaosit.

Felel<is: Varga Mih6ly polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

(Hangzavar a k6pvisel6-testiileti tagok ktiziitt)

9.) Balatonalmidi Szociilis Tirsulis 6ltal biztositott szem6lyes gondoskodrist nyfjtti
ell6tdsokrril sz616 rendelet elfogadf sa

Eliiad6 : Varga Mihdly polgiirmesrer

Ezen napirendi pont tdrgyaliis6nril a kdpvisel<i-testtileti tagok elktisz6ntek. A hatiirozat k6pess69

nem volt biztositott, igy a napirendi pontot a kdpviselo-testiilet nem trirgyalta.
Varga Mihily polgermester a kdpvise16+esttileti iildst 21.10 6rakor lez6rta.

a
beL..* -+
Bencze Eva

jegyzopolg6rmester

&y* S"gt,
Bognrir GyOngyi

k6pviseki

Jegyz6k<inyv hitelesit6k:

regh Imre Gydrgy
kdpvisel6

l3

megval6sit6srihoz I tumusra2022.07 .04.-2022.07.08. id6szaka vonatkoz6an, a kis6r<ik rdsz6re

35-35 ezer forint v6sirl6si utalv6nyt biztositsuk.

Varea Mih6ly pole6,rmester
Van-e k6rd6s, hozzisz6lis a napirendi pontra vonatkoz6lag?
Amennyiben nincs, k6rem, kdzfeltartissal szavazzon, aki a Pdnztigyi bizottsiig javaslat6val
egyet6rt.
A kipvisel6-lestiilet 7 igen szavazqttal eg/eldrt.

Kdpvisel6+estiil et felhatalmazza a polgiirmestert a sziiks6ges int6zked6sek megtdte[6re.


