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K6sziilt:2021. november 10-6n (csiittirtrik) 17.00-6rakor tartott Litdr Ktizseg Onkormdnyzat
Pdnziigyi, Gazdasiigi ds Telepiil6sfej leszt6si nyilt bizoftsrigi til6sdn.

Jelen vannak:
Lukrits G6bor
Auerbach J6nos
Bogniir Gy<ingyi
Horvrithn6 Ndmeth Erzs6bet
Kondics Istv6n
Osv6th 6rs

PB elnrik
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

18.25-ig

Meghivottak:
Varga Mih6ly, polgArmester
Szonyegh Imre Gydrgy alpolg6rmester
Bencze Eva, jegyz6
Ndmethynd Brand Jflia pdnztigyi csoportvezet6

Luk6ts Gibor a P6nziiwi. Gazdas{ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts:ie elniike (a
tovribbiakban: PB elntik)
Megnyitom az iil6st, kriszdntdm a bizotts69 tagiait. MegAllapitom, hogy a 9 fri bizotts:igi tagb6l
6 f<i bizottsrigi tag jelen van, Balogh Lriszl6, Dr. Gyurika Istv in Gibor,Zavada Csaba igazoltan
van tiivol az tl6s hathrozatkdpes. Van-e hozzirsz6lits, kiegdszit6s a napirendi pontokat illet6en?

Luk{ts Gribor PB elntik
Kdrem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfej lesa6si Bizotts6g 6 igen szavazattal egyetdrl

Napirendi rrontok

l.) KEHOP 2.l.ll. pilyizrti felhivds, viziktizmii hril6zatok 6talakit:is6ra, hat6konys:ig
ntivel6 fejleszt6sre, vizikiizmii rendszerek 6llapotfelm6r6se.
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

3.) Vegyes iigyek

NAPIREND TARGYALASA

l.) l.) KEHOP 2,l,ll. piiyizati felhivis, viziktizmii hd16zatok 6talakitrisira' hat6konys6g
niiveld fejleszt6sre, vizikiizmii rendszerek {llapotfelm6r6se.
Eloado: Var ga Mi htily pol gdrme s t e r
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2.) Munkag6p beszerz6s
El6ad6: Var ga Mi hrily po I gdrme s t e r



Luk{ts Gribor PB elniik
Az els6 napirendi pont a KEOP ptiyazat. Beszdlttink en61 kdt h6napja 6s akkor a polgiirmester
ur hat6skrlr6be raktuk, hogy n6zesse meg valakivel 6s kdrjen ajrinlatot. Az idegen viz
befoly6s6ra Bendola menti szakaszt kell megndzetni. Van -e sz6beli kiegdszitds?

Varqa Mihdly polqiirmester
Igen. Tdma volt az is, hogy meg kell n6zniink mi ujs6g S6lyn6l, cserdlj6k ki a saj6t kdlts6giikre
az 5ritl.

Lukits Gdbor PB elniik
Az idegen vizek kiszrirdsdvel kapcsolatban mi lett a d6ntds, kdrjiink aj6nlatokat vrillalkoz6kt6l
mennyi6rt tudn6k ea felm6retni.

Lukrits Gribor PB elniik
Erre adtak valamilyen aj rinlatot?

Varea Mihdh nols{rmester
Nem adtak semmit, mert kideriilt, hogy j6 lenne, ha rij vezet6krendszer lenne lerakva mellette

2021. jinius6ban kiir6sra kertilt a KEHOP 2.1.1 l. pily6zati felhiv6s, am ely avizlkozmihil6zal
6talakitds6ra, hat6konysdg ndvelo fejleszt6s6re 6s dllapotfelmdrdsdre vonatkozik, amelyre az

iizemeltet<i Bakonykarszt Zrt. pitly6z}:rat. A tamogatris 70%o-os, 30o/o orreszt biztositani kell.
Lit6r eset6ben ez brutt6 hatvanhat milli6 forint. A csatlakozrisi ddntdst 2021 . november I 5-ig
kell meghozni.

Lukits G6bor PB elniik
Az elmrilt iildsen megbeszdltiik, hogy k6rtink 6raj6nlatokat a Bakonykarszt Zrl.-tol
vizbetdr6ssel kapcsolatban. Ez megtcirtdnt?

Varga Mihily polq6rmester

Lukits G6bor PB elntik

a

Igen en6l volt sz6, hogy szakaszonk6nt ki kellene mdretni, ez mdg nem val6sult meg. Itt tartunk
meg kellene ndzni a lehet6sdget. hogy tudjrik megndzni. Ok adjanak ilrajiinlatot keressenek

szakembert bekamer6zni 6s megndzni az rigynevezett viz betdrdst, hogy csapaddk viz vagy

talajviz.

De mi6rt kellene mellette [j vezet6krendszer?
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Hangzavar a teremben.

Bencze fva iewz6
K6rem a p6nziigyi bizotts6g tagjait, hogy ne egyszerre besz6ljenek, nem lehet jegyzok<inyvet
imi, ha mindenki egyszerre besz6l. K6rem ne viigjunk egym6s szav6ba, viirjuk meg amig
befejezi, aki sz6t kapott.

Varsa Mihdlv polsdrmester
Igen a Bakonykarszton keresztiil olyan szakembert keressenek. aki fel tuja ezt mdrni.
Val6szinrileg talajviz, de nem tudjuk biaosan. Szakaszonkdnt kell kimdretni. Ez mdg nem
val6sult meg. Ugy kellene ezt megvizsgiilni, hogy egy kamerdt bevezetni a vezetdk rendszerbe
szakaszonkdnt lez6mi 6s igy tovribb.



Varga Mihdly polqf rmester
5z6 volt r6la. Na mindegy itt tarhrnk. Akkor folytatn6m a l6nyeg az kdrtek benniinket
csatlakozzunk a hetven harminc szinalikos pirlyinathoz. Biztositani kellene hozzri a p6.nzt, ha
elolvastiitok 16szletesen leirtajegyzo asszony is nektink ez nem j6 most, az rigynevezett n6gyes
trirsul6sban is van pdnziink, de ez le van kdtve a GFT-ben. Az a tizennyolc milli6 kdriil az van
leirva.

Varga Mihflv polgf rmester
A l6nyeg az, hogy, jegyz6 asszony fel fogja olvasni mi a vdgeredmdny r6szletesen ki van
dolgozva.

Bencze Eva iegvzti
Van egy pirlyizat. A Bakonykarsztot kdzdsen felkerestiik a Nemzeti Fejleszt6si

Programirod6val. A Bakonykarszt viilalta a KEHOP piiyAzathoz sziiksdges dokumentumokat

biaositja. Kugler igazgat6 ur t6jdkoztatott minket arr6l, hogy ha csatlakozunk a pSlyinathoz

6vatosak egyiink, mert 6s a k6s<ibbiekben, ha kil6piink ebbol a projektb<il akkor a r6nk es<i

egy6b kdltsdgrdszeket ki kell fizetniink, ami k6t harommilli6 forint. A Bakonykarszt azt
javasolja, hogy kcisstink veliik egy konzorciumi meg6llapodrist, amelyben megval6sitan6nk a

2530 foly6m6ter Bendola patak melletti vezetdk rekonstrukci6j6t. Folyamatosan a vezet6k
rekonstrukci6j6t javasolja a Bakonykarszt, de val6j6ban olyan adatokat mdg nem kaptunk, ami

szAz sz|zalekosan dokument6ln6, hogy t6nyleg onnan keletkezik az idegen viz. Van egy

elfogadott gdrdtil6 fejlesztdsi terviink, amiben a Bakonykarszt javaslatiLra 2023.6vben szerepel

a Bendola-patak melletti vezet6k rekonstrukci6ja. Kdt dolog lehets6ges, ha itt van a 2023-ra

tervezett forr6s szbz sz zal|ka Es hozz6 tudunk rakni, vagy nem ldpjiik meg ezt, mert a
tizennyolc milli6 forint forriis, ami a tulajdon kd,z6ss6gben van az kdtdtt, az dnkormiinyzatnak
6rtdkpapirban 74.900.000 forintja van, amit erre tudn6nk felhaszn6lni. A fontoss6gi sorrendet

kellen fel6llitani, mi kock6zatos 6s mi nem. Az dsszeg megtakaritrisunkat erre forditsuk-e. Ha

most nem csatlakozunk ehhez a konzorciumi meg6llapodrishoz, akkor 2022. m6rcius 3l-e
ennek a piiyAzarnak a benyrijtrisi hatriridej e, m6g k6s6bb is meg tehetjiik ezt. A Nemzeti

Fejlesztdsi Programirod6val egyeztetve, megigdrtdk, ha most nem p6lyiizunk az <iner<i

tekintetdben segitenek p6ly6zati fon6shoz jutni.

Varga Mih{lv polgfrmester
Nem javaslom, hogy beletegyiik a megtakaritott p6nziinl(et, meg kellene n6zni milyen
lehet6sdgeink vannak ezen kiviil. GFT-ben el6ir6nyzott tervek be vannak piintlikizva, azt
javaslom most ne ktisstik meg a meg6llapodiist. M6rciusig van idonk. 70% a KEHOP-ban meg
van a 30Yo nelt6 52 milli6 forintunk nincs most erre.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e valakinek mdg k6rd6se?

Varea Mihily ools{rmester
Nem sokat tudunk a beruh6z6sr6l, megjelent a Magyar K6zl6nyben, annyit csak hogy kiirt6k a

k<izbeszerz6st a viz kdrd6s6ben ds akkor kideriil, hogy hol ta(unk.
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Horrydthn6 N6meth Erzs6bet PB tae
A kiemelt beruhiiziisnak ehhez semmi ktize? Annak keretdben nem tudjuk ezt megval6sitani?



Horvithn6 N6meth Erzs6bct PB tag
Arra litunk valami es6ly, hogy abban a p6ly1zarban esetleg bevonjek?

Varea Mih:ily nolgf rmester
En, amit lehetett megtettem. Az NFP irod6nak irtunk levelet. Hegediis Ceciliiinak jeleaem,
hogy a szennyviz is fontos lenne Lit6r ds a n6gy kdzsdg sz6miira. A probldma az eg1szben az,
hogy most lett 6tadva az rij szennyviztisait6 telep, de az is csricsrajdr. M6g egy kazett6t kellen
6piteni. A vezetdk az miis k6rdds azt egyszeriibben meg lehetne csiniilni.

Bencze liva iegrz6
Annyit kell tudni, hogy tribb sziilon futottunk. Eredetileg a vizr6l volt sz6. A fejlesztdsi irod6n
keresztiil k6sziilt harom verzi6. Amit eredetileg 6k gondoltak az csak a viz, a miiLsik kicsit viz
kicsit tisait6 telep, 6s k6sztil egy harmadik, amiben minden benne van az idegen viz
feliilvizsg6lata a viz 6s a szennyvizcsatoma, valamint a szerutyviztiszlit6 is. Mi tribbsz<ir
megirtuk az NFP-nek, hogy mi a legnagyobb projektet szeretn6nk, ha megval6sitan6k. Nagyon
magas 6rkalkul6ci6 j<itt vissza. Kontrrit K6roly k6pvisel6 rir is elmondta, ekkora beruhiiz6sra
nincs esdlyiink. November 6t6dikdn megjelent a Magyar Kdzl6nyben, hogy kdzigazgat6si
eljdrds szempontj6b6l kiemelt nemzetgazdasdgi projektt6 nyilvrinitottrik ezt a vizikdzmlj
szolg6ltat6st. Ha mereven n6zziik van viziktizmri ds szennyviz szolgiiltatAsi rigazat. Miut6n a

korm6ny kiemel projekud tette, az dnkormilnyzatnak rdszletekbe belesz6lisa nincs. A
kdzbeszerz6si elj6riist november citddikdvel kiirtiik, aminek a hatrirideje december huszonkett6,
olyan speci6lis, amibe semmifdle belesz6l6sunk nincs. Mi a rdszletes kiir6st nem tudjuk
megn6zni. csak a krizbeszerzdsi eljrlrrisban regisar6ltak tudj6k ezt megtenni. Polgiirmester tr
megigdrte felhivja M6dos urat 6s inform6l6dik a kiirt krtzbeszerz6ssel kapcsolatban.

Varea Mihilv polgiirmester
Igen, de egydb elfoglaltsdgaim miatt nem tudtam ezt megtenni. Nem is akarom <iket zaklatni.
Mir r6gebben is azt mondta nyugodjak meg, a viz kdrdds meg lesz oldva. Elmondtam neki,
hogy a szennyviz k6rddst is meg kellene oldani. Amit az elej6n elmondtam, Hegedris Ceciliiival
beszdltem tegytik bele a szennyviz k6rddst is.
Szdnyegh Imre Gytirry alpoledrmester
Tegnap besz6ltem Sanda Tam6s rir innovrici6s miniszterhelyettessel, hogy a harmadik verzi6t
nyrijtott6k be k6zbeszerz6sre, tehet a b6vitettet.

Horvrithn6 N6meth Erzs6bet PB tas
Mivel kiSzigazgatdsi elj6ris szempontjrib6l a Megyei Kormiinyhivatalt vezet6
korm6nymegbizott urat jeltiltdk meg kapcsolattart6nak, dn fgy gondolom meg kellene keresni
6s t6j6koz6dni.

Szdnvesh Imre Gytirw alnolsirmester
Annyit meg tudok tenni, megkdrem Sanda Tam6s urat kiildje at a 16szletes kdzbeszerzdsi kiirist

Osvdth Ors PB tap

6ssze tehetjiik a keziinket, hogy kaptunk lehettisdget. Nem szeretndm, ha k6t szdk kiiziil a pad

ald esndnk, hogy a b6vitett verzi6t k6rtiik. Volt k6t h6napja ana Polg6,rmester rimak, hogy

felkdrjen egy c6get a vezetdkek vizsg6latiira kamer6val, dn nem iilltam volna meg a

Bakonykarsztniil 6n felk6rtem volna erre egy c6get.

4



Sz6nyesh Imre Gr iirsv alnolsiirm ester
Erre dn annyi mondok, ha nem ezen a szakaszon van az idegen viz befoly6s legegyszeriibb a
felt6rris, mivel a szennyvizmennyisdget nem m6rik a s6lyi szakaszr6l nem 6rkezik adat mert a

mdr6 rossz. Az az tiemelo ktizvetleniil a vizparton van 6s ott be tud folyni a viz.

Osvrith 6rs PB tae
Azt gondolom egy trirsulis tagjai vagyunk. amibe mindenkinek rdszt kell venni. Mi t6rt6nt k6t
h6nap alatt? Az lenne a megoldris. ha kideritendnk az idegen viz forr6s6t. Ha alpolg6rmester [r
ennyire trij6kozott, o biztos tud erre megoldiist.

Sz6nyegh Imre G't'tirqy alpolqirmester
A most elkdsziilt szennyviztelep i,Jaddjira sem jdtt el minden polg6rmester a trirul6sb6l.

Horvdthn6 N6meth Erzs6bet PB tae
Akkor el kell ddnteniink akarunk e ebben az iigyben ddnteni, vagy megvrirjuk mi van kiirva a

krizbeszerzdsben.

Bencze Eva ieqvzti
Kugler igazgat6 ur azt kdrte november 15-ig ddntse el a testiilet, kiv6n-e csatlakozni a

konzorciumhoz. A tdbbi teleptilds riink viir, mindenk6ppen a Bakonykarszt beadja a

csatlakoz6st a piiyhzathoz. Mi kedvez6bb helyzetben vagyunk, mert a szennyviztisztit6 telep
tulajdonosa Litdr, a vezetdkek a tulajdonkdz6ss6g tulajdon6ban vannak. Csak a litdri
vizbekdtdsre van riiliitilsunk, mi csak b6r iizemeltetjiik. Minden telepiildsre nincs, mert a miisik
h6rom teleptildsre m6s helyi kutakb6l drkezik a viz, de a tisztitAsa a litdri szennyviztisztilSn
keresztiil t<irtdnik. A k6t iizemm6mdksdgnek dssze is kellen dolgozni. A tulajdon k<iz6ssdg
vagyon6t mi tartjuk nyilv6n, abban huszonhdt milli6 forint van. Ebbol Lit6r6 tizennyolc milli6.
Ezek lekdtdtt pdnzek, a Gdrdtil<i Fejlesztdsi Tervben meghatarozott c6lokra keriilt be.

Varea Mih:ilv Dolg{rmester
Akkor most lev6lben k6rj tik meg a Bakonykarsztot, hogy a kamerris m6rdsre 6s a S6lyi m6r66ra
megvizs96ldsra.

Luk:its Gdbor PB elntik
Szerintem ezt nem nektink kell miiszakilag kital6lni hogyan kell ezt megoldani. Oldja meg a
Bakonykarszt. Mondjuk ki, hogy a polgiirmester rendelje el a kamertvitst, ds irjunk S6ly
polgiirmester6nek. Ezt beszdltiik k6t h6napja is.

Varsa Mihdlv nols6rmester
Nem kellene itt vidaskodni el6re. Elmentem hozz6, de ezek szerint ir6sban kell felsz6litani.
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Lukits Gdbor PB elniik
Ha ezt tudtuk mrir kdt h6napja is, hogy a m6rti rossz. mi6rt nem egyeztettiink a tdbbi teleptilds
polgiirmesterdvel? A16[ volt sz6 polgirmester rir jelzi ezt S6ly fel6.

Auerbach Jinos PB tag
6k kihaszneljak a helyzetet, nem akamak tctbb milli6 forintot erre kdlteni.

Auerbach J{nos PB taq
A pitlyizati ardny nem fbg vriltozni?



Bencze fva iewz6
Ez igy van kiirva, az 6nr6szre lehet, hogy majd k6s6bb kiirhatnak egy omdszt seg6lyez6
p{lyi.z,alot. A szennyviztisztit6 mriviink fejleszt6se is igy volt.

Auerbach J{nos PB ta
Mivel a telep Lit6r6 fel kell sz6litani riket ajavit6sra, ds ha nem korliitozzuk a bejriv6 szennyiv
mennyis6g6t.

Varga Mih:ily Dolg6rmester
Fel fogjuk sz6litani a teleptildseket nyilatkozzanak arr6l hriny plusz bekiit6s t6rtdnt r6sziikrcil
az elmrilt tiz dvben.

Osvrith 6rs PB tas
Ezt nem fogjuk tudni megiillapitani, mert nincs biizis adatunk

Lukrits G6bor PB elniik
Csak az ar6nyokkal lesziink tisZ6ban. De ez nem a probldrna megoldris6hoz vezeto adat.

Hangzavar

Luk:its G6bor PB elntik
Ne dtleteljtink, mi nem vagyunk szakemberek.

Horvrithn6 N6meth Erzs6bet PB tae
Akarunk valamit csiniilni? Akarunk
Bakonykarsztt6l.

Polgirmester ur int6zkedjen. Kdrjiink rirajrinlatot a

Auerbach Jinos PB ta It

Felhivom a figyelmeteket arra, 6v v6ge van. Most csinriljrlk a zfuisokat, mdrdseket a

Bakonykarsztnril is. Kdrjiink t6liik adatokat.

Sz6nvesh Imre Gyiirw alools{rmester
Besz6ltem a litdri szennyviztelep vezet<ijdvel, ds ri fel tudnri mdmi az idegenviz befoly6srinak
a m6rt6k6t.

Bencze liva iesvz6
Csak olyant6l tudunk ajrinlatot k6mi, aki tud is adni 6s meg is tudja csiniilni a munkiit

Lukdts Gi r PB elniik

az
sz6

m6g mindig nem l6tom At az egeszet. Nem jutunk el6re. A Bakonykarszt Zrt.-t kdrjiik fel

idegen viz kiszrir6s6re, Polgiirmester Ur, k6rjiimk informiilis 6rajiinlatot ttiltik. valamint

litsuk fel a S6lyi iinkormriny zatol a merlora megjavitiisira.

Horvrithn6 N6meth Erzs6bet PB tas
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Szabjunk meg egy hat6ridtit is ene.

Osv6th 6rs PB tae
Ezzel semmit nem fogunk eldmi.



Lukrits Gf bor PB elniik
A soron k<ivetkez6 munkaterv szerinti i.il6s november 26. Az intdzked6seket november 22-i
tegye meg a Bakonykarsztt6l k6rjen be 6raj6nlatot az idegen viz felt rasara,6s S6lyi Stemel6

mdr6 vizsg6lat6t kezdemenyezze a Bakonykarszt 6s S6ly polg6rmester6vel ktizdsen.
Van-e k6rd6s, hozzirsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaziLsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr K6zsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testtilet lele aBakonykarszl Zrt-
t6l egy 6raj6nlatot k6rjiink be az idegen viz befolyrisrinak felt6r6siira, 2021. november 22-i
hatririd6vel, valamint a Polgiirmester Ur kdrje fel S6ly dnkormiinyzatiit a m6rti6ra
megvizsgril6srira a Bakonykarsa Zft-vel krizdsen, amennyiben a sztiks69es akkor int6zkedjenek
annak cserdjdr6l, illetve megjavit6siir6l.

Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotlsdg 6 igen szavazattal elJbgadja

36t2021.(Xl .10.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdasrigi ds Telepill6sfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg OnkormAnyzata K6pviselo-testtil et fele az idegen viz feltir6srira egy
riraj5nlatot k6rii,nk a Bakonykarszt Zrt.-t61, november 22-i halirid6vel, valamint Polgiirmester
0r k6rje fel 56ly tinkorm inyzalirl a mdr66ra megvizsg6kisiira a Bakonykarszt Zrt-vel kdzrisen,

amennyiben sziiksdges akkor int6zkedjenek annak cserejdr6l, illetve megjav(trls6r6l.
Hatiirid5: azonnal
Felel6s: Varga Mihiily polgdrmester

Luk6ts Giibor PB elndk

Lukrits Grib r PB elntik
A pitlyinathoz a csatlakoziist nem javaslom, az <inkormiinyzatnak jelenleg nincs brutt6

hawanhat milli6 forintja erre. Ha j6l tudom az <inrdszre vonatkoz6an is piiydzati fon6sra volt
ig6ret. A jelen helyzetben nem tudjuk az 6nr4,szt biztositani, nem javaslom a piiyizathoz a

csatlakoziist.

Van-e kdrd6s, hozzisz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra nem javasolja Litdr Kcizsdg Onlorm6nyzata Kdpviselo-testiilet fele a KEHOP
2.1.11. pdlyAzati felhivds, viziktizmri hirl6zatok 6talakitdsrira, hat6konys6g ndvelti fejlesztdsre,
vizikdzmii rendszerek iillapotfelm &6se piiy Lzalhoz val6 csatlakoz6st.

Pinziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazattal elfogadja

37t2021.(Xl .10.) PB httirozat
A P6nztigyi, Gazdasrlgi 6s Telepiildsfejlesa6si Bizotts6g 6 iger, szavazattal elfogadiisra nem
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata K6pvisel6testiilet fele a KEHOP 2.1 .11. pitlyhzati
felhivds, viziktjzmti hill6zatok atalakilasitra, hat6konys6g ndvel<i fejleszt6sre, vizik6zmri
rendszerek dllapotfelm6rdse Bakonykarszt Zrt.'vel kbzos konzorciumi piiyhzathoz val6
csatlakoz6st, mivel az tinkormiinyzati p 6ly6zati nrdsz fedezete nem 6ll rendelkezdsre.

A Nemzeti Fejleszt6si Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Bakonykarszt Zrt. -vel tdrtdnt

idegen viz felmdrdse :ut6n 2022. mrircius 31-ig dtint az 6niill6 p6ly6zat benyrijtrisrir6l'

Hat6rid6: azonnal
Felekis: Varga Mih6ly polgirmester

Lukats C6bor PB elndk
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2.) Munkag6p beszerz6s

Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukrits Gribor PB elniik
A mrisodik napirendi pont a Munkagdp beszerz6s. Az ekiterjesa6st mindenki megkapta. Ezek
a param6terek egy kotr6-rakod6 gdp param6terei. Az eloz6 iildseken megbeszdlttik nem tudunk
kihaszniilni egy ilyen tipusu g6pet.

Bencze liva iegyz6
Ehhez a napirendi ponthoz is sok anyagot ktldtiink ki. Az eloz6 tildsen kdrt naturrilis mutat6kat
is kikiildtiik.

Luk6ts Gdbor PB elntik
Osszefoglaln6m az eddig tdrtdnteket. Tavaly decemberdben kaptunk 15 milti6 forintot
k6ztertilet karbantaftest szolg6l6 eszkdz beszerzdsre. Els6 ktirben 23 milli6 forint pllsz 6fdrit6l
volt sz6, amire polg6rmester tr azt mondta iifa ndlkiil meg tudja v6srirolni a gdpet kiilftldr6t. A
TLC-vel nem kdtritttik meg a s zerzoddst a tovibbi finansziroziishoz. Megbeszdltiik olyan gdpet
vegyiink, amit jobban ki tudunk hasznrllni, mint egy kotr6-rakod6. Mrir 6v vdg6n vagyunk 6s
mdg mindig nem vettiink semmit, b6r Polgarmester ri a kciz meghallgateson azt mondta 6tvihet6
a kdvetkez6 6vre, sajnos ez nem volt igaz. Jelenleg az az iilits, nem kaptunk v5laszt a
hosszabbitiisra.
Van 23 milli6nk, de m6g nem jutottunk el6rdbb. A telepiilds iizemeltetdsdhez kdrjtink tan6csot
egy olyan embert6l, mint a Balatonalm6di vrirosgondnoks6g eln6ke. Augusztusban leszavaztuk
az a g€pet, amit Polg6rmesert rir el6terjesztett, 6s most megint ez van az el<iterjesztdsben. Az6ta
nem tdrt6nt semmi fejlemdny az iigyben, 6s miir nagyon kifutottunk az idrib6l. A most
megkapott param€terek a kotr6-rakod66val.

Ez beszdltiik folyamatosan, ehlez nem kellett Als66rs, a kdzbeszerzdsi eljrirrlshoz
param6tereket kell megadni, nem lehet konkr6t gdptipust megieldlni. Felhivtam telefonon
Als66rs dolgoz6j6t segitsen meggy6zni Polg6rmester urat, hogy nem az 6n 6tletem, hanem
ismdrveket kell megadni 6s nem gdptipusokat. Innen jritt az inf6, hogy milyen g6pekkel
dolgoznak ott, most 6k is kiirtak egy piiyAzatot ds ezt mutattuk meg Polgiirmester umak. Ha
ezzel a kikiilddtt anyaggal egyet6rtett volna mindenki erre k6rtiink volna indikativ ajrinlatokat.
H6rom c6gnek kikiildjiik, ds ha nett6 15 milli6 forint alatt van akkor nem kell kcizbeszerzds
kiimi a mi beszerz6si szabrllyzatunk alapjrin mrikcidik, de ha felette akkor igen. Akkor be kell
vonni egy kd,zbeszerzdsi tanicsad6t 6s minimum egy h6nappal kell szilmolni az eljri.Lrrisban. A
ptiyinat pdnztigyi felhaszniilisi ideje jelenleg 2021.12.31. Okt6ber 22-6n irtunk levelet a

hatirid6 meghosszabbit6s6ra, mdg nem kaptunk viilaszt, folyamatban van.

Lukrits Gribor PB elntik
Ezek a paramdterek arra a kotr6 rakod6ra vonatkoznak, amit nem tiimogattunk

Auerbach Jdnos PB tas
En rigy l6tom ezek alapj6n nem fogunk belefdmi az egyszerikozbeszerzdsbe

Varsa Mihdlv polgdrmester
Egy mank6t kaptunk Als6tirsrdl, hogy kell pilyrizni, 6s rrljcittiink paramdterezni kell.

Bencze tva iegyzd
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Lukrits Gribor PB elniik
Most megvenn6nk a gdpet ds a tartozdkokat jdv6re?

Bencze Eva iegyz6
A funkci6t kell n6zni. Ha viis6rlunk egy g6pet 6s nem vesziink hozzii adapter tudom haszn6lni?

Varea Mihilv Dolsdrmester
Meg vannak a param6terek irjuk ki a kcizbeszerz6st.

Lukdts G:ibor PB elniik
Ezekkel a param6terekkel ne irjunk ki semmit, mert ezek a paramdterek egy kotr6 rakod6 g6p
paramdteri. Drintsiik el milyen legyen.

Horvrithn6 N6meth Erzsi'bct PB tag
Menjiimk vdgig tdtelesen, mi keriiljdn a param6terek k6zd.

Auerbach Jdnos 18:25 6rakor elment, a p6nziigyi bizotts69 5 f6vel hatirozatk6pes.

Osv{th Ors PB tae
Hoztam egy 6rajiinlatot egy mez6gazdasiigi 6s kommuniilis eszkrjzdkkel foglalkoz6 c6gt6l.
Ezek a param6terek jobban megfelelndnek az cinkormiinyzati feladatok elLit6s6hoz Sz6les.
ballonos frigumi. L6gkondicionrilt gyrlLri fiilke, motoroldali hidraulikus emel6, motoroldali
hidraulikus emel6, rdzsiikasza kard6nnal MP 2 homlokrakod6, raklap villa. Ezek mindrisszesen
brutl6 23.073.1'l0Ft-b6l kijdnne. Besz6[tem a Balatonalm6di dnkormiinyzatrin6l dolgoz6 Agg
Z. Tamds virosgondnok [nal, aki szivesen segit nektink a param6tereket megadni egy olyan
tipusri g6pre, amit 6k is haszn6lnak a telepiil6s iizemeltetdsi feladatokra.

Varea Mihdly oolpirmester
Most ez a testiilet iil itt. Remdlem vdltoz6s lesz. A vizet megnyerjiik. Sok munka lesz a vizzel
kapcsolatban, ahol majd tudjuk ezt a gdpet haszniilni. Meg fogom csindlni a kft-t.

Lukdts G:ibor PB elntik
En nem gondolom, ha megnyeri egy cdg a kdzbeszerzdst, akkor mi oda be tudunk sz6llni. Saj6t
g6peit fogia idehozni. Ert a gdpel a telepiilds iizemeltet6si feladatokra kapjuk nem
vSllalkoz6shoz.

Osr'6th Ors PB tag
A pitlyiuati kiiriisban is az szerepel munkag6p beszerz6s kdzteri.iletek karbantarLisiira.
Egydrtelmrien minden arra utal, hogy nem rirokiis6 gdpre kaptuk a t6mogat6st. Nincsen
g6pkezel6nk, nincsen olyan iigyvezet<ink, akik ezt le tudj 6k vezetni. Kellene nekiink egy olyan
g6p, ami le tudja nyimi a flivet 6s be tud nyrilni. Sehol a kdmy6kbeli teleiil6seken nincs kotr6
rakod6 gdp kcizteriilet fenntart6sra. Ez teljesen felesleges. Tiz €v a fenntartiisi id6szaka. A kft-
vel nyerjtink pirlyivatokat. Folyamatosan dolgoznia kell. Ez nem 6letszerti.

Horv:ithn6 N6meth Erzs6bet PB tas
Szerintem menjiink vdgig a Polgilrmester rir 6ltal javasolt paramdtereken.

Lukits G6bor PB elniik
Kell-e ezen vdgig menni?
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Bencze liva iegl'26
Igen. Csak ezek alapj rin lehet riraj6nlatokat kdmi.

Osvrith 6rs PB tae
Javaslatom: 6llapot: fj, 0 tizem6ra, tdmeg 1700-max.2500kg, tipus ftilkds, motor 4 hengeres,
vizhiit6ses, lcikettdrfogat min.2000-max. 2500m3. teljes(tmdny min. 37-max. 55kW(min.40-
max.75LE), nyomatdk min.150-max 25ONM,meghajt6s 6lland6 6sszkerdkhajt6s. kormiinyzrls
hidraulikus (szerv6) els6ker6k kormiinyziis, erdetvitel szinkronizrilt, hidraulikus emel<i

szabv6nyos CAT.l.3-pont felfiiggesztds emeldsi kapacit6s min l500kg, hidraulika szivattyt
min. I db, min.35 l/perc sz6llitiissal, hidraulikus gyorscsatlakoz6 min. 3db, TLT kapcsolds
elektrohidraulikus, differencirilz6r mechanikus, ped6llal kapcsolhat6 elso ds elektrohidraulikus
kapcsoliisri hats6 differenci6lziir, Fdkrendszer: hidraulikus tiircsafdk hritul. korm6nyfdk,
r6gzit6fdk. Kiegdszit6 l. R6zsrikasza Mriszaki jellemz6k g6mkinytl6s: min. 300 - max. 400
cm munkasz6lessdg: min.70 - max. 90 cm srily: min. 250 - max. 400 kg.
Kieg6szit6 2. Homlokrakod6 Mriszaki jellemz6k kanril: min. 1300 - max. 1700 mm,
munkasz6lessdg: min.70 - max. 90 cm teherbir6s: min. 250 max. 500 kg

Lukrits Gribor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzttszol s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra j avasolja Lit6r Kdzsdg 0nkormrinyzata Kdpvisel6-testtilet fele, hogy az e16zoekben
ismertetett paramdterekkeI k6rjiink be indikativ ajrlnlatokat.

Pinziigt| Gazdasdgi 6s Telepiildsfejlesztisi Bizottstig I igen szavazaltal ds egt
tartdz kodds sal e lfogadj a.

38/2021.(XI.l0. ) PB hatrirozat
A P6nztigyi, Gazdasiigi 6s Teleptil6sfej leszt6si Bizottsdg 4 igen szavazattal 6s egy
tart6zkoddssal elfogad6sra javasolja Litdr Krizsdg Onkormdnyzata Kdpvisetri-testiilet fele az
al6bbi paramdtereklel kdrjiink be indikativ ajrinlatokat: 6llapot rij. 0 tizem6ra, tcimeg 1700-
max.2500kg, tipus fiilk6s, motor 4 hengeres, vizhiit6ses, l6ketl6rfogat min.2000-max. 2500m3,
teljesitmdny min. 37-max. 55kW(min.40-max.75lE), nyomatdk min.l50-max
25ONM,meghajtris rilland6 dsszkerdkhajtris, kormiinyz6s hidraulikus (szerv6) elsrikerdk
kormiinyziis, er66tvitel szinkronizillt, hidraulikus emel6 szabv6nyos CAT.l.3-pont
felffiggesads emeldsi kapacitris min l500kg, hidraulika szivattyri min. I db, min.35 l/perc
szillitrissal, hidraulikus gyorscsatlakoz6 min. 3db, TLT kapcsoLis elektrohidraulikus,
differenci6lzii,r mechanikus, peddllal kapcsolhat6 els6 6s elektrohidraulikus kapcsol6sri hrits6
differencirilziir, F6krendszer: hidraulikus tilrcsafdk hritul, korm6nyfdk, rrigzit<ifdk. Kiegdszitri l.
Rdzsiikasza Miiszaki jellemz6k g6mkinyril6s: min. 300 - max. 400 cm munkaszdless6g: min.70
- max. 90 cm srily: min. 250 - max. 400 kg.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Lukiits G6bor PB elncik

Lukrits Gibor PB elniik
Megkdrdezem van-e valakinek eg1.db l6sa a vegye tigyekhez, ha nincs t6bb
hozzdsz6lits, a bi zotts lr.
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