
1 
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. január 31-én (csütörtök) 16:45 órakor tartott Litér Község Önkormányzat 

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési nyílt bizottsági ülésén. 

 

 

Jelen vannak: 

Lukáts Gábor       PB elnök 

Bódi János           PB tag   

Heffler Gáborné, PB tag 

Balogh László     PB tag 

Varga Mihály      PB   tag 

 

Meghívottak: 

Szedlák Attila, polgármester 

Kondics István alpolgármester 

Bencze Éva, jegyző 

Auerbach János képviselő  

Némethyné Brand Júlia pénzügyi csoportvezető  

 

 

Lukáts Gábor a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke (a 

továbbiakban: PB elnök)  

Megnyitom az ülést, köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy 5 fő bizottsági tag jelen 

van, az ülés határozatképes. Zavada Csaba igazolt távollétet jelentett be. Van-e hozzászólás, 

kiegészítés a napirendi pontokat illetően?  

 

Szedlák Attila polgármester  

Kérem felvenni a „Litér ABC vásárlási szándék bejelentése”, „Kérelem a Litéri Csivitelő 

Óvoda és Bölcsőde részére karbantartói státusz létrehozására”, valamint „Litér-

Királyszentistván települések közötti kerékpárút építés pályázat megvalósításához 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása” tárgyú 

napirendi pontokat. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Van-e hozzászólás, kiegészítés a módosított napirendi pontokat illetően?  

Kiegészítés, hozzászólás nem volt, a módosított napirendi pontokat 5 igen szavazattal 

elfogadták. 

 

 

Napirendi pontok 

 

1.) 2018. évi költségvetés előirányzat módosítás 

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 

Litér Község Önkormányzata 

Előadó: Szedlák Attila polgármester, Bencze Éva jegyző 

 

2.) A Magyar Kormány 58/2013.(II.27.) kormányrendelete előírásainak alkalmazására a 

házi beemelők villamos energia ellátásáról 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 
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3.) Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

4.) Litér 92 hrsz ingatlanból történő területvásárlás 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

5.) Balakat rendezvény támogatása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

6.) Litéri Református Egyházközség támogatás kérelme 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

7.) 2019. évi Kulturális programok  

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

8.) Szociális bérlakás ügyek 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

  

10.) Kérelem a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde részére karbantartói státusz 

létrehozására  

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

11.) Litér-Királyszentistván települések közötti kerékpárút építés pályázat 

megvalósításához közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

12.) Litér ABC vásárlási szándék bejelentése 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

13.) Vegyes ügyek 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) 2018. évi költségvetés előirányzat módosítás 

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 

Litér Község Önkormányzata 

Előadó: Szedlák Attila polgármester, Bencze Éva jegyző 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az első napirendi pont a 2018. évi költségvetés módosítása. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 
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Szedlák Attila polgármester 

Az államháztartáson belüli működési támogatásokon 984 ezer Ft egyszeri fűtés támogatás 

érkezett a BMÖGF/69-81/2018. téli rezsicsökkentésként a támogatásban nem részesült 

háztartások részére. Egyéb működési célú támogatások Az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi kompenzációs költsége 

6.130 ezer Ft összeggel emelte bevételünket. A közhatalmi bevételek az év végi teljesítéshez 

igazítva az adó bevételeket 11.434 ezer Ft-al kerültek emelésre. Működési bevételek a tovább 

számlázás bevétele, kártérítés, kéményseprési díj, kötbér iskolabusz szolgáltatás bevétele 1.280 

ezer Ft összeggel növekedett. Államháztatáson belüli megelőlegezések rovatra került a 2019. 

évi megelőlegezés 5.309 ezer Ft összegben. Egyéb működési célú kiadások Királyszentistván 

Község Önkormányzatának óvodai támogatása került be 1.150 ezer Ft-ban. A tartalék 

előirányzatunk összességében nőtt 10.779 Ft összeggel. Finanszírozási kiadás növekszik 7.195 

ezer Ft-tal, mely a 2019. évi megelőlegezés és a 148/2018.(XI.29.) Lkt határozatot tartalmaz. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

előirányzat módosítását.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja.  

 

 

1/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Litéri Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi előirányzat módosítását.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat a költségvetés módosításához? Mivel nincs, ezért felteszem 

szavazásra, ki az, aki elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé Litér Község 

Önkormányzatának 2018. évi előirányzat módosítását.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja.  

 

 

2/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele Litér Község 

Önkormányzatának 2018. évi előirányzat módosítását.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 
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2.) A Magyar Kormány 58/2013.(II.27.) kormányrendelete előírásainak alkalmazására a 

házi beemelők villamos energia ellátásáról 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A második napirendi pont 58/2013.(II.27.) kormányrendelete előírásainak alkalmazására a házi 

beemelők villamos energia ellátásáról 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

Litér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 29.-én tárgyalta a Magyar 

Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírását a házi szennyvízbeemelők 

energiaellátása ügyében, és meghozta a 145/2018. (XI.29.) Lkt. határozatát. A határozat alapján 

kiküldött megállapodást egy érintett felhasználó nem írta alá. Ő azt kifogásolta, hogy beemelő 

működtetésének energiaellátási költségei teljes mértékben a felhasználót terhelik. Levélben - 

az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 99/A. § (8). bekezdésére hivatkozva – kérte az 

önkormányzatot, hogy a szennyvíz díjának 10 %-os elengedésével járuljon hozzá az 

energiaellátás költségeihez. Ez a megállapodás forma már a megye több településén is működik. 

A Bakonykarszt Zrt-től kapott információk szerint járható út, miszerint az esedékes víz- és 

csatornadíj számlákban a csatornadíj 10%-át a szolgáltató jóváírja, és azt az ellátásért felelőstől 

meghatározott időszakonként beszedi. Házi szennyvízbeemelő működtetésében településünkön 

négy ingatlan tekintetében hét család érintett.  A 10%-os kompenzálási formával számolva a 

hozzájárulás éves szinten várhatóan 25.000 Ft-os kiadást jelentene az önkormányzatnak. Mivel 

minden felhasználóval azonos tartalmú megállapodásnak kell érvényben lennie, javaslom a 

számítások szerinti összeget a költségvetésbe betervezni, és az érintettekkel a melléklet szerinti 

Megállapodást megkötni a Bakonykarszt Zrt. mintája alapján. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé, hogy a felhasználó a villamos 

energiafelhasználás teljes költségének ellentételezése fejében a Szolgáltató által a 

Felhasználónak kiküldött víz- és csatornahasználati díj számlában a felhasználási hely 

mindenkori csatornahasználati díjából 10% kedvezményben részesül.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

3/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, hogy a Felhasználó a villamos 

energiafelhasználás teljes költségének ellentételezése fejében a Szolgáltató által a 

Felhasználónak kiküldött víz- és csatornahasználati díj számlában a felhasználási hely 

mindenkori csatornahasználati díjából 10% kedvezményben részesüljön. Litér Község 

Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a villamos energiafelhasználás fejében a 

Felhasználónak biztosított díjkedvezményt minden évben a tárgyévet követő első félév végén 

a Szolgáltatónak megtéríti az önkormányzat költségvetéséből, amelynek éves összege 25.000 

Ft. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 
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3.) Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A harmadik napirendi pont a vízközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. december 17-én pályázatot hirdetett a 

víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére nyújtandó egyedi támogatásról. 

A pályázat célja a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 

energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása, továbbá olyan 

megújuló energetikai beruházások megvalósítása, amelyek növelik az energiatakarékosságot és 

csökkentik az üvegházhatású gázkibocsátást.  

A Bakonykarszt Zrt-vel egyeztetve a támogatásra az Ellátásért-felelős - Litér Önkormányzata - 

és a Vízközmű szolgáltató - Bakonykarszt Zrt. - együttesen, konzorciumban jogosult pályázatot 

benyújtani. 

A pályázat költségvetése bruttó 3.300.000 Ft. Az eszköz beszerzés 50%-os önrésze 1.650.000 

Ft az Önkormányzatot terheli. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a víziközmű pályázatának benyújtását és az 

önrész biztosítását az Önkormányzat költségvetéséből.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja 

 

4/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele Litér Község Önkormányzata, 

mint a 11-04552-1-001-00-15 MEKH kóddal rendelkező 46. sorszámú Litér ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Ellátásért felelőse, egyben a Litéri II. számú fúrt kút tulajdonosa, 

meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” 

megnevezésű pályázatra pályázati anyagot állítson össze, és azt az illetékes Minisztériumhoz 

nyújtsa be a bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés 

költségének 50%-os bruttó 1.650.000 Ft önrésze Önkormányzati forrásból legyen 

finanszírozva. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) Litér 92 hrsz ingatlanból történő területvásárlás 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A negyedik napirendi pont a Litér 92 hrsz ingatlanból történő területvásárlás. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 
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Szedlák Attila polgármester 

Az elmúlt évben döntött arról a képviselő-testület, hogy a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde épülete 

mellett lévő, Árpád u. 4. szám alatti 92 hrsz-on magántulajdonban levő 569 m2 területű 

ingatlanból 90 m2 területű ingatlanrészt szeretne megvásárolni és azzal bővíteni az új bölcsőde 

és meglévő óvoda épületek zöldterületét. Az Ingatlanszakértő Kft. által 2018.12.12. napon 

elvégzett értékelés és szakértői jelentés szerint a 90 m2 területrész forgalmi értéke 355.500 Ft 

(3.950 Ft/m2) azon alapelv rögzítésével, hogy az értékbecslés minden figyelembe vehető 

tényező ellenére is csak közelítő értéket ad, a tényleges érték az eladó és a vevő alkuja során a 

pillanatnyi érdekük és a piaci helyzet alapján alakul ki. Az ingatlantulajdonosok értékesíteni 

kívánják ezért az összegért a területrészt, viszont azzal a kikötéssel, hogy minden járulékos 

költségek viselését, valamint a területen lévő fa melléképületek elbontását, elszállítását és a 

telek kerítését a vevő állja, amelyen kalkulált költsége bruttó 100.000 Ft. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a Litér Árpád u. 4. szám alatti 92 hrsz-ből 90 m2 

területű ingatlanrészt megvásárlását az eladó által elfogadható plusz felmerülő költségek 

viselésével együtt. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja 

5/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

szomszédságában lévő, magánszemélyek tulajdonában álló, Litér Árpád u. 4. számú (92 hrsz.) 

ingatlanból cca. 90 m2 térmértékű területet megvásárol az előterjesztésben ábrázolt 

térképkivonaton jelöltek szerint, 3.950 Ft/m2 fajlagos áron összesen 355.500 Ft azzal, hogy az 

ingaltan adásvételével kapcsolatos mindennemű járulékos költség (földmérői munkarész, 

telekhatárrendezés, adásvételi szerződés elkészítése, földhivatali átvezetés), továbbá a 

megvásárolni tervezett ingatlanrész területén lévő fa melléképület elbontásának, elszállításának 

és az új telekhatár szerinti telekrész kerítéssel való ellátásának költségei bruttó 100.000 Ft-ot a 

vevő Litér Község Önkormányzatát terhelik. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

5.) Balakat rendezvény támogatása 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az ötödik napirendi pont a Balatoni Katolikus Találkozó támogatása. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

A balatonfűzfői Jézus Szíve Plébánia nevében Tóth Eszter, a BALAKAT rendezvény 

szervezője támogatási kérelemmel fordult Litér Község Önkormányzatához. A BALAKAT -, 

Balatoni Katolikus Találkozó - Bódi Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége című 

rendezvény 2019. június 28-30. között a balatonfűzfői plébánián kerül megrendezésre. Ezen a 

programon szentmisék, előadások és lelki beszélgetések lesznek, ahol lehetőség adódik 

sportolás mellett strandolásra, valamint különféle foglalkozásokra is. 

A programok közt lesz Bódi Mária Magdolna körtúra és történeti séta is, hogy a résztvevők 

megismerjék a környék értékeit, történelmét, Litér vértanújának példaértékű életútját. 
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Településünk számára kiemelkedően fontos Bódi Mária Magdolna példaértékű élete, ezért, 

2019. április 13-án megrendezésre kerül egy megemlékezés Magdi életútjáról.  

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Javaslom Litér 50.000 Ft összegű támogatással járuljon hozzá a rendezvényhez. Van-e kérdés, 

hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki elfogadásra javasolja 

a képviselő-testület felé a Balakat rendezvény 50.000 Ft összegű támogatását.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

6/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselőtestület felé a 2019. június 28-30. között megrendezendő Balatoni 

Katolikus Találkozó 50.000 Ft összeggel történő támogatását. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Litéri Református Egyházközség támogatás kérelme 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök  

A hatodik napirendi pont a Litéri Református Egyházközség támogatási kérelme. Van-e szóbeli 

kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Litéri Református Egyházközség részéről Szabó J. 

Róbert lelkipásztor kérelemmel fordult Önkormányzatunk felé, melyben a litéri református 

templom épületének állagmegóvása költségeihez kért támogatást. Javaslom, hogy a következő 

bizottsági ülésen tárgyaljunk és tegyünk javaslatot a napirendi pontra vonatkozóan, a 

költségvetés tárgyalása folytán, milye forráslehetőségek vannak. 

A templom felújítása az értéket is képviseli, mint helyi kiemelt látványosság. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a Litéri Református Egyház támogatási 

kérelmének elnapolását a költségvetés tárgyalásának időpontjáig. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja 

 

7.) 2019. évi Kulturális programok  

Előadó: Lugossy Zsuzsanna művelődésszervező 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A hetedik napirendi pont Litér Kulturális programjai. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Lugossy Zsuzsanna művelődésszervező 

Köszönöm a meghívást. Szeretném rögtön az idei Mogyorósi napokkal kezdeni a 

programtervet, amelyre bruttó 1.905.000 Ft önkormányzati és 3.500.000 Ft pályázati pénzből 

valósulna meg. A többi programra bruttó 1.080.000 Ft összegű keret biztosítását kérem a 
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bizottságtól.  Véleményem szerint a Mogyorósi Napokat célszerű lenne áthelyezni egy korábbi 

időpontra. Júliusban már a környező településeken, városokban kezdődnek a különböző 

események, fesztiválok, rendezvények, ezért már nem akkora az érdeklődés egy litéri program 

iránt. Június 15-16 napokra gondoltam, a nyári vakáció kezdetekor. Kérdésem, hogy ez a 

képviselő-testületnek megfelelő lenne? A többi programot a Humán Értékek Bizottságának 

ülésén elég részletesen megbeszéltük. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a Litéri kulturális programtervezetet és a 

költségeket. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

7/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselőtestület felé a 2019. évi kulturális programtervezetet, valamint a bruttó 

2.985.000 Ft költségvetési keret a mely magában foglalja a Mogyorósi Napokat és az egyéb 

programokat is. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8.) Szociális bérlakás ügyek 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A nyolcadik napirendi pont a szociális bérlakások ügye. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

A Dózsa György utca 24/A és 24/B. szám alatti szociális bérlakások lakásbérleti szerződése 

2019. március 31-én lejár.  

A 24/B. szám alatti bérlakás bérlője információink szerint március elején kiköltözik az 

ingatlanból, viszont jelezte felénk, hogy nagyon vizes a lakás, felújításra szorul, 24/A. szám 

alatti bérlő is jelezte, hogy ott is vannak az ingatlannal problémák, az is vizesedik, erre bruttó 

500.000 Ft keretet kellene biztosítani a költségvetésből. 

A pályázatot mindkét lakás vonatkozásában ki kellene írni.  

Amennyiben megüresedik a 24/B. számú bérlakás, szükséges lenne egy bejárás, hogy 

megnézzük milyen az ingatlan állapota.  

A napirendi pontot a Humán Értékek bizottsága tárgyalta, felkérem a bizottság részéről Heffler 

Gáborné bizottsági tagot, ismertesse javaslatukat. 

 

Heffler Gáborné Humán Értékek bizottság tag 

Litér Község Önkormányzata Humán Értékek Bizottsága tárgyalta a Szociális bérlakás ügyek 

tárgyú napirendi pontot, és támogatja a pályázat kiírását a Litér, Dózsa György utca 24/A. és 

24/B. számú szociális bérlakásra vonatkozóan.   
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Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati 

kiírást, valamint a felújításra szánt összeget.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja.  

 

8/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Litér 24/A. és 24/B. 

számú szociális bérlakásra vonatkozó pályázati kiírást, valamint a bérlakások felújítására bruttó 

500.000 Ft összeget elkülöníteni a költségvetésből.  

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

10.) Kérelem a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde részére karbantartói státusz 

létrehozására  

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök:  

A tizedik napirendi pont a Kérelem a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde részére karbantartói 

státusz létrehozására.  

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester 

A Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője Rokalyné Csizmadia Margit 

kérelemmel fordult a Pénzügyi Bizottsághoz. Kérelmében előadta, hogy az intézmény az elmúlt 

évek alatt és az elkövetkező időszakban folyamatosan bővülő feladatokat lát el. Már 5 csoportos 

az óvoda, ősztől 2 csoportos lesz a bölcsőde, és a főzőkonyha már naponta 370 adag ételt állít 

elő változatlan létszámmal. Jelenleg az intézménynek nincs karbantartója, egy fő 

közfoglalkoztatott lát el feladatokat. A bölcsődei beruházást követően új feladatokkal is bővül 

az új létesítmény és környezete, ezért egy főállású karbantartó munkába állása lenne a legjobb 

megoldás, hiszen mindig van egy meghibásodott csap, zárcsere, égőcsere, és a plusz fő feladata 

lenne az ételszállítás is. A karbantartói munkakör betöltésére 2019. februárjában kerülne sor, 

melynek költségvonzata bruttó 2.300.000 Ft. 

Emellett kérte az intézményvezető, hogy biztosítsunk az intézmény számára egy mozgó 

bértömeget, amivel munkáltatói hatáskörben differenciálhatna. Munkáltatói eltérítésre kért 

illetmény éves összege bruttó 2.749.000 Ft. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az egy fő státusz bővítést, valamint a mozgó bérre 

vonatkozó összeget? 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja.  
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9/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

egy fő karbantartó státusz létrehozását bruttó 2.300.000 Ft. összeggel.  

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

10/2019.(I.31.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

munkáltatói mozgóbér eltérítésre bruttó 2.749.000 Ft összeget. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

11.) Litér-Királyszentistván települések közötti kerékpárút építése pályázathoz 

kapcsolódó jogi-közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kivitelező kiválasztása. 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A tizenegyedik napirendi pont a kerékpárút projekthez kapcsolódó jogi-közbeszerzési szakértő 

kiválasztása.  

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester  

Királyszentistván és Litér Község Önkormányzatának TOP-3.1.1-16-VE1 – Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés pályázati kiírás alapján „Kerékpárút létesítése Litér-

Királyszentistván települések között” című projekt építésére közbeszerzési eljárás keretében 

szükséges a kivitelező kiválasztása.  

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint az ingatlanrendezéshez kapcsolódó feladatok 

ellátására három árajánlat érkezett. 

1. New ChainBridge Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) bruttó 3.136.900 Ft. 

2. Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája (Veszprém) bruttó 2.825.750 Ft. 

3. Rearc-Info Kft. (Balatonalmádi) 3.238.500 Ft. 

A tervezői költségvetési kiírás alapján a litéri kerékpárút kialakítás költségvetése bruttó 

102.580.168 Ft, a királyszentistváni szakasz költségvetése 154.313.526 Ft, azaz az építési 

költségvetés összesen 256.893.694 Ft.  

A támogatott pályázatban Királyszentistván településre jutó költségvetéséből történő 

56.000.000 Ft átcsoportosítását követően, mintegy 32.580.168 Ft forrás szükséges a litéri 

kerékpárút kialakításához. 

Arról kell határozni, hogy Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a litéri kerékpárút 

kialakításához a szükséges fedezetet önerőből biztosítja.  

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája árajánlatát a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 
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11/2019.(II.11.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete fele, Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodájának bruttó 

2.825.750 Ft-os ajánlatát az kerékpárút project közbeszerzési eljárásának lebonyolítására  

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a támogatott pályázatban Királyszentistván településre jutó 

költségvetéséből történő bruttó 56.000.000 Ft átcsoportosítását követően, mintegy bruttó 

32.580.168 Ft forrás szükséges a litéri kerékpárút kialakításához? 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

12/2019.(II.11.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Litér Község Önkormányzata Királyszentistván Község 

Önkormányzatával közösen támogatást nyert a TOP-3.1.1-16-VE1 – Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés pályázati kiírás alapján „Kerékpárút létesítése Litér-Királyszentistván 

települések között” című, TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 azonosító számú projekt 

megvalósítására mindösszesen 283.371.669 Ft értékben. 

A Királyszentistvánt és Litért összekötő kerékpárút Litér közigazgatási területén a 017-es 

helyrajzi számú Kenderesi útnak a kerékpáros baráttá tételével valósul meg, amelyre a 

támogatott pályázatban Litér település számára 14 millió forint áll rendelkezésre. 

A tervezői költségvetési kiírása alapján a litéri kerékpárút kialakítás költségvetése bruttó 

102.580.168 Ft, a királyszentistváni szakasz költségvetése 154.313.526 Ft, azaz az építési 

költségvetés összesen 256.893.694 Ft.  

A támogatott pályázatban Királyszentistván településre jutó költségvetéséből történő 

56 000 000 Ft átcsoportosítását követően, mintegy 32.580.168 Ft forrás szükséges a litéri 

kerékpárút kialakításához. 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

12.) Litér ABC vásárlási szándék bejelentése 

Előadó: Szedlák Attila polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az tizenkettedik napirendi pont a „Lila ABC” megvételére vonatkozó ajánlat. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szedlák Attila polgármester  

Irmes Zsolt vállalkozó előadta, hogy Irmes Károlyné egyéni vállalkozó által bérelt Litér, Dózsa 

György út 37. szám alatt található Litér ABC élelmiszer boltot már évek óta működtetik. Az 

évek során az épület állapota jelentősen leromlott. Esztétikailag és működés szempontjából 

jelentős felújításra szorul. Véleménye szerint 5-6 millió forint lenne szükséges azokra a 

felújításokra, amik most szükségesek.  

Volt egy másik javaslata is, melyben korábbi vásárlási szándékát fenntartja, és 9 millió forint 

összeget ajánlott a bolt megvételére.  
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Lukáts Gábor PB elnök  

Én azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg milyen szerkezeti állapotban van az épület, nézzük meg 

milyen lehetőségek vannak, és majd utána tárgyaljuk róla. 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadja a Litér Dózsa Gy. u. 37. szám alatti ingatlanra vonatkozó vásárlási szándék későbbi 

elbírálását? 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

15.) Vegyes ügyek 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Megkérdezem van-e valakinek egyéb hozzászólása a vegyes ügyekhez, ha nincs több 

hozzászólás, a bizottsági ülést 19.00-kor lezárom. 

 

 

 

Lukáts Gábor                           Heffler Gáborné 

   PB elnök               bizottsági tag 

 

 

 

 


