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Osv{th Orslolgirmester
Tisztelettel kdszdntdm a kdpviseki-testiilet tagjait, ds a meghivottakat. Megillapitom. hogy a
kdpvise16-testiilet hat6rozatkdpes, a megviilasztott 7 k6pvisel6b6l mindenki megjelent.
A jegyztikdnyv vezet6s6re Kovics Zsuzsa kdztisztvisel6t, a jegyzrikrinyv hitelesitdsdre
Auerbach Jiinos 6s Dr Gyurika Istvrin Gribor k6pvisel6 urakat k6rem fel.

K6rem a meghiv6ban szerepl<i 7.) Litdr Ktizs6g Onkorm Snyzat nak riivid-. illetve hosszritiivti
gazdasigi fejlesztdsi tervei tArgyt napirendi pontot z{irt iil6sen tiirgyalni. az Mtitv 46. $ (2)
bekezd6s c.) pontja alaplln 26rt iil6st rendelhet el a vagyonilval val6 rendelkezds esetdn.

K6rem kdzfeltartissal szavazzon, aki a zriLrt iil6sre tettjavaslattal egyet6rt
A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazotldl eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
133 /2022.(Ylll.23.) LKt. hatirozata

Lit6r Krizsdg dnkormrinyzat K6pvisel6-testtilete arr6l d<intcitt, hogy a 7 .) Litdr
K6zsdg Onkorm inyzat6nak rtivid-, illetve hosszirt6vri gazdas gi fejleszt6si tervei
t6rgyf napirendi pontot ziirt iildsen t6rgyalja az Mdtv 46. $ (2) bekezdds c.) pontja
alapjrin.

Hatfuid5: azonnal
Felel6s: Osvdth Ors polg6rmester

Osv:ith Ors lg6rmester
Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a napirendi ponttokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozziisz6l6sa dszrevdtele, javaslata? Amennyiben nincs, k6rem a kdpvisel6-testiiletet
kdzfeltartrissal, szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
A kdpvisel1-test let 7 igen szavazattal epptetdrt
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A k6pvisel6-testilet 2O22. II. f6l6vi munkaterv6nek elfogaddsa
.r.t lood(); 6enc:e L|o leg):o

Timogatdsi k6relem benyrijtisa a N6pi Epit6szeti Program keret6ben
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Trij6koztatti az Onkormdnyz at 2022. l. f6l6vi gazd{lkodisrirtil
El6ad6 : Be ncze Eva j e gtz6

4.)

s.)

6.)

f.) A k6pvisel6-testitlet2022.II. f6l6vi munkaterv6nekelfogadrisa

El6ad6: Bencze Evo jegtz(i
(Irdsos eldterjesztds a jegyziikdnyv nellikletdr kdpezi)

6th Ors 6rmester

Telepiil6si forgalomtechnika megt:irgyakisa az rivoda 6s iskola ktirny6k6n
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Lakossrigi csomagautomata telepit6se 6s iizemeltet6se Lit6ren
Eltiad6 : Osv/tth Ors polgtinne ste r

s o
A K6pvisel<i-testriet 2022. II. fdldvi munkatervdt mindenki megkapta.
van-e valakinek kdrd6se, hozzitszilisa? Amennyiben nincs, kdzfeltart6ssal szavazzon. aki a
2022. Il. f6[6vi munkaterwel egyet6rt.
A kepvisel6-test let 7 igen szavazoftal egyeftrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 4 12022.(Y lll.23.) LKt. hatdrozata

Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzatiinak Kdpvisel<i-testiilete elfogadja
Kdpviselti{estiilet 2022. I1 fdl6vi munkatervdt.

Hatiirid<i: azonnal
Felel6s: Osviith 0rs polgiirmester

a

2

A viziktizmii vagyon hosszrit{vri sorsi16l diint6s
El6ad6 : Bencze Et,a.iegyz6

Nanirendtdrgval6sa



2.) Trimogatdsi k6relem benyrijtrisa a N6pi Epit6szeti Program keret6ben

. Etdadd: Osvtith Ors polgdrmester
(lrdsos el6terjesztds a j e gtzdkdnyv melld kle tdt kipezi. I

Osv:ith 6rs olgfrmester
N6pi dpitdszeti programnak az c€lja, hogy 6llagmegorzdst v6gezziink el az 6piileteken, melyek
kapcsol6dnak a ndpi 6pft6szeti kultrirahoz. Ennek keret6ben p{,ly|zati cdl a helyi vddelem alatt
6116, Litdr, Pet6fi S6ndor u. l'7. szem alatti volt Magt6r 6ptilet tetozetdnek fehijitris6t
megalapoz6 szakmai dokumentiici6 elkdszitdse.
Tiimogatrisi kdrelem az ingatlan felujitris6hoz sziiksdges szakmai el6k6szito dokumentiici6k
elk6szit6sdhez, illetve szakmai el6k6szito dokumentrici6 birtokriban egy krivetkezri titemben az
dptilet feltjit6s6hoz igdnyelhet6. Szakmai elSk6szitdsre maximum 2 milli6 Ft, dpiiletfehijitrisra
maximum 20 milli6 Ft t6mogat6si dsszeg erejdig, 80 %-os t6mogat6si intenzitris mellett. Tehrit
mindk6t r9szben 20%o dnrdszt kell biztositani.

A napirendi pontot a p6nziigyi bizotts6g tiirgyalta. Megkdrem a pdnztigyi bizotts6g eln<ik6t,
ismertesse a bizotts6g javaslat6t.

Dr Gvurika Istvrin G6bor P6nziiuvi. Gazdasi si 6s Telepii16sfeileszt6si bizottsrie elniike
A Pdnztigyi, Gazdasiigi ds Telepiildsfej leszt6si Bizottseg elfogadiisra javasolja Lit6r Krizs6g
6nkorminyzata Kdpviseto-testi.ilet fele. rArnogat6s kdrelem benytjtrisdt Ndpi Epirdszeti
Program keret6ben ndpi 6pitdszeti drt6kek megtjuliisiit tAmogat6 szakmai elokdszitdsre
vonatkoz6an. A pirlyivati cdl a Litdr, Pet6fi S6ndor utca 17. szim (.527D hrsz) alatti helyi
v6delem alatt ril16 volt Magtilr dpiilet tetozet6nek fehijitrlsit megalapoz6 szakmai dokumentiici6
elkdszit6se a ptiyAzati ritmutat6ban ds miiszaki segddletben foglaltak szerint.

Osvrith Ors lgirmester
Van-e k6rd6s, hozzitszolits? Mivel k6rdds, hozzdsz6lits nincs, ezdrt kerem Ontiket,
k6zfeltart6ssal jelezze, aki a hal rozati jav aslattal egyet6rt.
A kdpvisel6-testiilet 7 igen szavazattol egyetdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13512022.(Ylll.23.) LKt. hatirozata

Litdr Ktizsdg Onkormrinyzatiinak Kdpviselo-testtlete an6l hatrirozott, hogy
t6mogatiisi k6relmet nyfjt be Ndpi Epitdszeti Program keret6ben ndpi 6pitdszeti
6rtdkek megfrjullsiit tiimogat6 szakmai el6kdszitdsre vonatkoz6an. A piiyinati cel
a Lit6r, Pet6fi S6ndor utca 17 . szdrr (527 12 ttsz) alatti helyi vddelem alatt dLll6 volt
Magtrir dpiilet tet<izetdnek feltjit6s6t megalapoz6 szakmai dokument6ci6
elkdszit6se a ptiy6zali ritmutat6ban ds mijszaki segddletben foglaltak szerint.

Kdpviselti-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert
megtdteldre.

a sziiksdges int6zked6sek

HatiLrid6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester
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3.) Tdj6koztatri az Onkormdnyzat 2022.l. f6l6vi gazdilkotlis{rril

Et6ad6; Bencze Evu jegtzd (irdsos el(iterjesztis a.iegtz6konyv nretleklet6r kepezi.)

Bencze fva iegyz6
Mindenki megkapta a tabl{zatokat Egy dolgok kiemelndk a bev6teli oldalon az, ami sz6momra
pozitiv, az ipanizdsi ad6 tiimogat6sa. Lehet<isdgiink lesz a bev6telben 8 724 e Ft-os tartal6kot
k6pezni. Kiad6sok kdztjtt a k6pvisel6testtilet 6ltal meghatrirozott cdlok, feladatok keriiltek a
tiblinarba. Szabad tartal6k rendszeriink 28 800 877 Ft-

Osv:ith 6rs polsfrmester
A napirendi pontot a p6nziigyi gazdasrigi 6s telepiil6sfejlesztdsi bizottsiig iil6sdn r6szletesen
tergyaltuk. Mivel ez egy taj6koztat6, kdmdm ennek tudom6sul v6teldt.
A kipvisel6lestiilet a tdjdkoztat6t tudomdsul vette.

4.) A vizikiizmii vagyon hosszritdvri sors6r6l diint6s

El6ad6: Bencze Eva jegtz6 (irdsos el6terjesztds a jegtzdkdnyv neltdkletit kdpezi.)

Osvrith Ors polg{rmester
A Bakonykarszt Zrt lgazgal6stqitnak elnrike megktildte triLjdkoztat6jdt az integrrici616l.
Az integrirci6, az ell6tAsdrt felelos tinkorm6nyzat a vizikdzmri vagyoniit 6s a kapcsot6d6 clLitrisi
felel6ss6gdt iitadja a Magyar Allam r6szdre. Fenn kell tartani az iv6viz ell6t6st, melyet csak igy
tudunk megoldani. K6telez6 alapelLitris.
A napirendi pontot a p6nzi.igyi bizotts6g trirgyalta. Megk6rem a p6nziigyi bizottsrig elnrik6t,
ismertesse a bizottsrig javaslat6t.

Dr Gvurika Istvin G:ibor P6nziisvi. Gazdas riei 6s Teleniil6sfeileszt6si bizotts6e elniike
A napirendi pontot rdszletesen a p6nziigyi bizottsrig megvitatta, rigy gondolja a bizotts6g, hogy
drdemi inform6ci6k hi6ny6ban kell hat6rid6s dijnt6st hoznunk az integriici6s programban val6
rdszvdtelrril, felhatalmazva a polgiirmestert a tiirgyal6sokra, de fontos, hogy a vagyonnal val6
felel6s gazd6lkodrist tartj uk szem e[<jtt. A pdnziigyi bizottsdg az alihbi hatlrozati javaslatot
kdri elfogadni:
A Pdnztigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejleszt6si Bizottsrig elfbgadilsra javasolja a Kdpvisel6-
testiilet fele, hogy felhatalmazza a polghrmestert, hogy Litdr Kdzsdg r6sz6rril nyilatkozzon.
hogy a vizikozmri szolg6ltatrisr6l sz6l6 2011. 6vi CCIX. tdrvdny 5 H g-riban foglaltakra
tekintettel kinyilvdnitjuk azon sz6nddkunkat, miszerint az dnkorm6nyzatunkat terhel6
viziktizmri-szolgriltatris biztositrisa vonatkozisiban fenn6ll6 el[5t6si kcitelezettsdg a Magyar
Aliamra tdrtdnri |lruhindsdra iriinyul6 lntegr6ci6s Programban r6szt kiviinunk venni. E k<irben
trirgyaliisokat kezdem6nyeziink a Nemzeti Vizmiivek Zrt.-vel az aliibbi tiirgykrirdkben:

- a vizikozmi vagyon 6s az azt mrikridtet6 vagyon 6tadrisrir6l,
- az iitaddssal drintett vizikrizmii-rendszer iizemeltet6sdt szerz<iddses jogviszony alapjin

ellet6 BAKONYKARSZT Zrt-n6l fbnn6ll6 t6rsas619i r6szesed6s ingyenes 5truhriz6s616l.
valamint

- az iiruhdzttssal drintett vizikdzmri vagyonhoz lartozo, vizikdzmr.i-fej lesztdsre fel nem
haszn6lt fon6sok tulajdonjoginak tdrit6smentesen, nyilvrintartrlsi 6rtdken tdrtdn6
6tvezet6s6r<il.

A sz6nddknyilatkozat kdtelezetts6get a vizikcizmti, a mr.ikddtet<j vagyon vagy a szolg6ltat6ban
fenn6ll6 tulajdoni r6szesed6s iitruh6z6siira nem eredmdnyez.
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QEvatb Qrs polgdrmester
Van-e kdrd6s, hozzdsz6l6s?

Isrinvi Zsolt k6pvisel6
Szeretndm jelezni, hogy politikai nyom6sra hivatkozva fogadom csak el, a hat6rozati javaslatot.

O-svrith Ors polqdrmester
Van-e mdg hozzisz6l6s? Kdrdd,s, hozzdsz6l6s nincs, ezdrt kdrem On6ket, kezfelrartrissal
jelezze, aki egyet6rt a pdnziigyi bizotts6g javaslat6val.
A kdpvisel6-test let 7 igen szavazattctl egyetirt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13612022.(y lll.23.) LKt. hatir ozata

Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatiinak k6pvisel5-testiiletet arr6l dtint, hogy
felhatalmazza a polg6rmestert, hogy Litdr K6zsdg rdsz6rril nyilatkozzon, hogy a
a vizikdzmii szolgriltat6sr6l szolo 20l1. 6vi CCIX. trirvdny 5 H g-6ban foglaltakra
tekintettel kinyilvrlnitjuk azon sziind6kunkat, miszerint az cinkorminyzatunkat
terhel<i vizik6zmii-szolgiiltat6s biztositesa vonarkozasiiban fenn6ll6 ellAtAsi
kdtelezettsdg a Magyar Allamra tdfidno 6truhAz6sfra iriinyul6 Integr6ci6s
Programban r6szt kiviinunk venni. E krirben t6rgyalisokat kezdemdnyeziink a
Nemzeti Vizmiivek Zrt.-vel az alihbi trirgyktirdkben:
- a viziktizmfi vagyon 6s az azt miik<idtettj vagyon iitad6srir6l,
- az itadrissal drintett vizikrizmti-rendszer iizemeltetdsdt szerzod6ses jogviszony
alapjdn elt6t6 BAKONYKARSZT Zrt-ndl fennril16 tiirsas6gi rdszesedds ingyenes
|truhizis ir ol, val am int
- az Atruhtnissal 6rintett vizik<izmii vagyonhoz lartoz6, vizikiizfiti-fej leszt6sre fel
nem haszniilt forriisok tulajdonjog6nak tdritdsmentesen, nyilvdntartasi 6rt6ken
tdrtdnd riWezet6s6r6l.

A szind6knyilatkozat k<itelezettsdget a vizikdzmri, a mrik<idtet<i vagyon vagy a
szolgiltat6ban fennril16 tulajdoni rdszesedds 6truh6ziisiira nem eredmdnyez.
K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiksdges intdzkeddsek
megt6tel6re.

5.) Telepiil6si forgalomtechnika megt{rgyal6sa az 6voda 6s iskola ktirny6k6n

El5ad6: Osvdth Ors polgdrmester
(Irdsos el6terjesztds a je gtz1knnyv mell6kletdt kdpezi. )

Osv{th Ors lgf rmester
A pdnzi.igyi bizotts6gi til6sen 16szletesen megtiirgyaltuk a napirendi pontot. Rrividen
elmondaniim, hogy Balalonalm6di Rend<irkapitrinys6g r6szdr6l papp Csongor alezredes,
rend6szeti osztitlyvezetlvel t6rtdnt egy megbeszdl6s a gyermekek biaons6gos kcizlekeddsdnek
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Hat6rid<i: azonnal
Fele16s : Osviith 6rs polgrirmester



megval6sites6ban segitsen 6s ha vannak megl6t6sai, akkor javasolja a forgalomtechnikai rend
szab|lyozist, ugyanis az rinkormiinyzat a forgalmas keresztezodds mellett fekv6 intdzmdny
el6tt olyan vrirakoz6helyeket tervez kialakitani, amelyeket az aut6val erkezij sztllk a'r:a az
id6re vehetnek igdnybe, amig a gyermekiik biztonsrigosan ds masokat fel nem tartva ki tud
sziillni. Megkdrem a pdnziigyi bizottsiig elntjk6t, ismertesse a bizottsig javaslatrit.

Dr Gvurika Istvin Gibor P6nziisvi. Gazdas6si 6s Telen ii l6sfe leszt6si bizottsris elndke
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi BizottsAg elfogad6sra javasolja Lit6r K6zsdg
Onkormrinyzata Kdpvisel6-testtilet fele, a Petrifi utcai kapun6l a D6zsa Gycirgy utca fe16l ajobb
oldalon, k6t gdpj6rmti megill6hely kialakitrls6t, ahol a sziil6k Altal aut6val iskollba vitt
gyermekek kisziillhatnak a g6pjirmrib<il, mig a szemkrizti oldalon a megiilliis tilos.
Tov6bbd tiimogatja a Petofi utca Magtiir fele kanyarod6 kritelez<i haladdsi irdny 7:00-8:00 6ra
kdzdtt, illetve 15:00-17.00 6ra kdzdtti tribla kihelyezdst. Az 549 hrsz-ri Pet6fi S6ndor utca
bekanyarod6sit kcivet<ien az utca rdszen megrlLtl6hely kialakit6sdt a gyerekek biztonsiigos
kdzlekeddse 6rdek6ben jeltil ki. A Pet<jfi utca kdt darab kiszrill6 hely kcizldben
gyalog6tkel6helyet l6tesit.
A kivitelezdsi munkAlatok megkezddse el6tt sziiksdges krizlekeddsi ds forgalomtechnikai a
tervanyag elk6szit6se melynek alapjin a Pet6fi utcaban a KRESZ, illetve figyelmeztet<i tribl6k,
gyalogos 6tkel6k felfestdse tdrt6nik.
A forgalomtechnikai kivitelez6st kdvet6en az rij kdzleked6si rendrcil legalibb 15 nappal
ti$fkoztatni kell a lakossiigot.

Osvdth 6rs polqdrmester
Van-e kdrd6s, hozzdszdlSs? Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltartiissal szavazzon, aki a
p6nztigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kdpviselS-testiilet 7 igen szavazattal egtetirt.

Lit6r Ktizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiitet6nek
137 12022.(V1il.23.) LKt. hatflrozata

Litdr K6zsdg Onkormiinyzatrinak kdpvisekitestiiletet ddntdtt a Petofi utcai kapundl
a D6zsa Gydrgy utca fel6l a jobb oldalon, kdt g6pj6rmii megrill6hely kialakitrisrir6l,
ahol a sziil<ik riltal aut6val iskol6ba vitt gyermekek kisz6llhatnak a gdpjrirmiibol,
mig a szemkdzti oldalon a meg6lliis tilos.
Tov6bbi tiimogatja a Pet6fi utca Magtir fele kanyarod6 k6telez6 haladdsi ir6ny
7:00-8:00 6ra kcizdtt, illetve 15:00-1 7.00 6ra kdz6tti rebla kihelyezdst. Az 549 hrsz_
I Pet5fi S6ndor utca bekanyarodiisrit krivet<ien az utca rdszen meg6ll6hely
kialakitrisit a gyerekek biztonsrigos kdzlekeddse drdek6ben jel<il ki. A p;16fi utca
kdt darab kisz6ll6 hely krizel6ben gyalog6tkel6helyet ldtesit.
A kivitelez6si munk6latok megkezddse el6tt szriks6ges kcizleked6si ds
forgalomtechnikai a tervanyag elk6szitdse melynek alapj n a pet<ifi utcriban a
KRESZ, illetve figyelmeztet<i t6blik, gyalogos ritkelok felfest6se t6rt6nik.
A forgalomtechnikai kivitelezdst k6vet6en az tj kcizlekeddsi rendr6l legalibb l5
nappal t6jdkoztatni kell a lakoss6got.
Kdpvisel6-testiil et felhatalmazza a polg6rmestert a sztiksdges intdzked6sek
megtdtel6re.

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Osv6th 6rs polg6rmester

6



()svrith Ors polgirmester
Megkdrem a p6nztigyi bizottsrig elndk6t. hogy a bizottsdg 6voda dpiilete krirtili
forgalomtechnikai javaslatrit is ismertesse a kdpviselo+estiilet fele.

Dr Gvurika Istvdn Gribor P6nzii sf i, Gazdasdsi 6s Telepiil6sfei leszt6si bizottsrig elniike
A P6ttztigyi, Gazdasiigi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsiig elfogaddsra javasolja Litdr Kiizsdg
Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testtilet fele. az Arprid utca t-7 hiizsz6mok el6tt az Elo<1 utca jobbra
forduliis6val az egyirrinyfsit6 st. ezzel az Almos utca irrinyrib6l kihelyez6sre keriilne behajtani
tilos tiibla. Igy kialakul egy mini kdrforgalom.
Tovribb6 az egyiriinyrisitott utca szakaszokon az intdzmdny jobb oldalin 5-6 aut6nak biztositja
a rrivid meg6[rist a gyermekek g6pjrirmiibol trjrtdn<i biztons6gos kiszrill6sira.

Osv:ith Ors nolgdrmester
Van-e kdrdds, hozzdsz6l6s? Amennyiben nincs, kdrem kdzfeltartiissal szavazzon, aki a
pdnztigyi bizotts6g javaslat6val egyet6rt.
A kepvisel6lestiilet 7 igen szavazatt.tl eg)eftrt.

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
138/2022.(VIII.23.) LKt. hatlrozatt

Lit6r Kiizsdg. Onkormiinyzatiinak k6pvisel5-testtilete arr6[ hat6rozott, hogy
t6mogatja az Arpdd, utca l-7 hitzszirmok el6tt az El6d utca jobbra fordul6s6val az
egyirdnyrisitrlst, e zzel az Almos utca iranyab6t kihelyezdsre keriilne behajtani tilos
trlbla. Igy kialakul egy mini krirforgalom.
Tovribb6 az egyir6nyrisitott utca szakaszokon az intlzm€ny jobb oldakin 5-6
aut6nak biztositja a rcivid meg6lkist a gyermekek g6pjdrmtibrll tcirtdn<i biztonsdgos
kiszrlll6s6ra.

Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a
megtdtel6re.

polg6rmestert sztiks6ges int6zkeddsekil

Hatiirid6: folyamatos
Felel6s: Osvilth 6rs polg6rmester

6.) Lakoss:igi csomagautomata telepit6se 6s iizemeltet6se Lit6ren

El6ado: Osvdth Ors polgdrme.ster
(Irtisos e 16terj esztds a je gtz[ikinyv n ell6kl e tdt kepezi.)

Osv:ith 6rs o rmester
A kdzteriileten kihelyezendti napelemes miiktjddsii Z-BoX csomagautomata a lakossdg
ydmfua el6nycis szolgiiltatist biaosit, o-24 6ris csomag6tv6telt 6i csomagfeladiist tesz
lehet6v6, drintdsmentes, mobil applikrici6n kereszttil. A K<izs6gh6za Bem J6zseiutcai oldalin
a melldkelt Liw6nyterven jelciltek szerint elhelyezend6 2,26 x o,g5 x 2,1 I m mdretri automara
d,sszesen 1,9 m2 teriiletet ig6nyel.
A napirendi pontot a pdnziigyi bizottsiig trirgyalta. Megk6rem a pdnztigyi bizotts6g eln6k6t,
ismertesse a bizotts6g javaslatrit.
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Dr Gvurika Istvrin Gribor P6nziisvi. Gazdas{ si 6s TeleDiil6sfeileszt6si bizotts{s elnaike
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej lesadsi Bizottsrig elfogadiisra javasolja a Kdpviseki-
tesfiilet fele, hogy egytittmiikridik a Packeta Hungary Kft.-vel (1044 Budapest, Ezred u. I -3.) a
telepiildsen Z-BOX csomagautomata kihelyez6se ds iizemeltetdse tiirgyriban. A Lit6r, AImos u.
37. szdm alatti Ktizs6ghriza Bem J6zsefutcai oldalin az iiveghulladEk gyiiltl edd.nyzetek mellett
kihelyezendri 2,26 x 0,85 x 2,11 mdter mdretri csomagautomata telepitdse 1,9 m2 alaptertiletii
ingatlanr6szt ig6nyel, amelyet Litdr K<izsdg Onkormdnyzata tdritdsmentesen biztosit, tekintettel
arra, hogy a Packeta Hungary Kft. a lakoss6g szirmitra egy kedvezmdnyes. k6nyelmi
szolg6ltat6s nyljtdsiit teszi lehet6vd a telepiil6sen.

Osvrith 6rs olqirmcster
Van-e kdrdds, hozzitsz6l6s? Kdrdds, hozziisz6l6s nincs, ezdrt kdrem Ondket. kdzfeltartdssal
jelezze, aki egyetdrt a pdnziigyi bizottsiig j avaslat6val.
A kipvisel6+estiilet 7 igen szavaz(ttlal eg)etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
139 12022.(ylll.23.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzsdg dnkormrinyzatrinak K6pviselo-testtilete arr6[ hatrirozott. hogy
egyiittmtik6dik a Packeta Hungary Kft.-vel (1044 Budapest, Ezred u. I -3.) a
telepiil6sen Z-BOX csomagautomata kihelyezdse ds ilzemeltet6se tiirgyaban. A
Litdr, Almos u. 37. szrim alatti Krizsdgh6za Bem J6zsef utcai oldaLin az
iiveghullad6k gyrijt6 ed6nyzetek mellett kihelyezend<i 2.26 x 0.85 x 2.11 mdter
m6retri csomagautomata telepitdse 1,9 m2 alapteriiletti ingatlanr6szt igdnyel,
amelyet Lit6r Kdzsdg Onkormanyzata tdritdsmentesen biztosit, tekintettel arra,
hogy a Packeta Hungary Kft. a lakossrig szitmira egy kedvezmdnyes, k6nyelmi
szolgiiltat6s nytjtesat teszi lehet<iv6 a teleptil6sen.

A Kdpvisel6-testtilet megbizza a Polg6rmestert a Z-BOX kihelyezds6r6t 6s

tzemeltetdsi egyiittmiikciddsr6l sz616, hat6rozatlan id6tartamt haszonk<jlcsrin
szerz6dds aliiir6s6val.

Hatirid6: azonnal
Felel6s: Osvdth 6rs polgiirmester

A kdpvisel6-testiilet tdbb napirendi pontot nem tirgyalt, a polgdrmester az il6st 22.40 6rakor
lezhrta.

Osvrith 6rs
polgdrmester

^tll)dr-u,.-:*
Bencze Eva
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