
Jegyz6kiinyv

K6sziilt: 2022. auguszius 23-6n (kedd) 17:00-6rakor tartott Litdr Krizseg Onkormrinyzat
P6nztigyi, Gazdashgi 6s Telepiil6sfejleszt6si nyilt bizottsiigi tilds6n.

Jelen vannak:
Dr. Gyurika Istviin Gribor
Auerbach J6nos
Bdrdndin6 M6r6 Ildik6
Igrinyi Zsolt LAszl6
T6th ZoltLn

PB elndk
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Osvrith Ors, polgiirmester
Fekete Tam6s alpolgrirmester
Hegyessy-Tak6cs Edit k6pvisel6
Frank Csaba kdpvisel<i
Bencze Eva, jegyzri
N6methynd Brand Jrilia p6nziigyi csoportvezet6
Koviics Zsuzsa ig. fSea

Dr, Gvurika Istvfn Gribor a P6nziicvi. Gazdasd ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsds elniike
a tovribbiakban: PB eln

Megnyitom az iil6st, kdsziintcim a bizottsrig tagjait. Meg6llapitom, hogy a bizottsrig minden
tagja megjelent. Y an-e hozzirszbliis, kie96szitds a napirendi pontokat illet6en?

Bencze Eva iecvzfi
K6rem a p6nziigyi bizotts6gi iil6s meghiv6j6ban szerepl6 6.) Lirdr Kbzsig Onkormanyzatdnak
rdvid-, illetve hossztitlivti gazdasdgi fejleszl4si tervei tdrgt napirendi pontot zart Uldsen
t6rgyalni, azMotv 46. $ (2) bekezd6s c.) pontja alapj6n ziirt iildst rendelhet e1 a vagyon6val va16

rendelkez6s esetdn.

Dr. Gyurika Istvr{n Grlbor PB elntik
Kdrem k6zfeltartissal szavazzon, aki a z6rt iildsre tett javaslattal egyetdrt.
P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts69 5 igen szavazattal egyet6rt.

9512022.(Ylll,23) PB hat{rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizottsiig 5 igen szavaza,ttal elfogadrisra
javasolja Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilet fele a p6nztigyi bizotts6g
meghiv6j6ban szerepl6 6.) Litdr Krizs6g Onkorm inyzatlnak rrivid-, illetve hosszutrivf
gazdasiryi fejleszt6si tervei t6rgyf napirendi pontot z6rt t116sen tirgyalja az Mritv 46. $ (2)
bekezdds c.) pontja alapj iin.

Hatarid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB elndk
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Dr. Gyurika Istv6n G{bor PB elntik
Kdrem kdzfeltart6ssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 5 igen szavazattal egyet6rl.



Napirendi pontok

1.) Tdmogatdsi k6relem benyrijt:isa a N6pi fpit6szeti Program keret6ben
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

2.) Titj6koztat6 az Onkormrinyz il2022.l. f6l6vi gazd{lkod6s6r6l
El6qd6: Bencze Eva jegtzd

3.) A viziktizmfi vagyon hosszftivt sorsir6l diint6s
El6ad6: Bencze Eva iegtz6

4.) Telepiil6si forgalomtechnika megtdrgyaldsa az 6voda 6s iskola kiirny6k6n
El5ad6: Osfith Ors polgdrmester

5.) Lakossdgi csomagautomata telepit6se 6s iizemeltet6se Lit6ren
El(iud6: Osvdth Ors polgdrntcster

NAPIREND TARGYAL.4,SA

l.) Trimogatisi k6relem benyrijtrisa a N6pi f pit6szeti Program keret6ben
El6ad6: Osvtith Ors polgdrmester

Osv6th 6rs polq{rmester
N6pi dpitdszeti progrzrmnak az celja, hogy 6llagme96rz6st vdgezziink el az 6piileteken, melyek
kapcsol6dnak a n6pi 6pitdszeti kultur6hoz. Ennek keretdben piiyinati cdl a helyi v6delem alatt
6116, Lit6r, Pet<ifi Srindor v 17. szam alatti volt Magtrir dpiilet tetozetdnek feltjit6s6t
megalapoz6 szakmai dokument6ci6 elkdszitdse.
Timogat6si k6relem az ingallan felirjit6s6hoz sziiksdges szakmai el6kdszito dokumentrici6k
elk6szitdsdhez, illetve szakmai el<jkdszito dokument6ci6 birtok6ban egy kdvetkezri iitemben az
6piilet fel[jitris6hoz ig6nyelheto. Szakmai el6kdszitdsre maximum 2 milli6 Ft. dpiiletfeltj it6sra
maximum 20 milli6 Ft tAmogatesi 6sszeg erejdig. 80 %-os tiimogatiisi intenzit6s mellett. Tehdt
mindkdt rdszben 20o/o onreszt kell biztositani.

Felvettem a kapcsolatot egy dpitdsz irod6val, akik felmdrik az dpiilet 6llapotrit, statikai
szerkezet6t, 6s meghalirozza magiit a terveket. Erre a szemdlyes tal6lkoz6ra j 6vc1 h6ten fog sor
keriilni. Szrikds a hat6rid6 mivel szeptember 15-ig be kell 6rkezni mag6nak a tervezdsi
aj6nlattdtelnek 6s szeptember 29-e a benyrijtrisi hatfuid6. Azdrt lenne ez fontos, hogy apr6nk6nt
nekirillnrink a Magt6r dpiiletdnek, mivel a koncepci6 az lenne, hogy tet6t6r be6pit6sre
kdsziiln6nk, tehrit mindenkdppen abba az ir|nyba menndnk, hogy t6bb szintes lenne maga az

dptilet, ez egy olyan kivitelezds lenne, ahol a tet6teret is hasznositan6nk. Szigeteldsn6l a

megfelel<i dpit6szeti vastagsiigot is megtartaniink.
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Dr. Gvurika Istrdn G6bor PB elniik
Az els6 napirendi pont a Tiimogatdsi kdrelem benyirjt6sa a Nepi Epiteszcti Program keret6ben.
Van -e sz6beli kiegdszitds?



Auerbach .f iinos PIJ tag
Mivel az 6piilet nemzeti 6rt6kmeg6rz6si program keretdben van ezer az fpiJleten h6tul vannak
nyilttsztr6k, tehriLt funkci6j6nak megfelel. Abban a pillanatban ahogy tet<iablak kertil be, mrir
elvesziti a ndpi jelleg6t. Mi a terv? Mi lesz a tet6tdrben?

Osv{th Ors nolsirmcster
J<iv6 h6ten lesz egy. megbeszdlds, ahova meghivtam Pint6r Katalint. Csisziimd Baranyai Anit6t,
jelen lesz Bencze Eva jegyz<i asszony, valamint a lervezo holgy is. 6s kdrtem oket. hogy egy
koncepci6t dolgozzanak ki ehhez a piiy inathoz egy heftdrtartalmat. Jogos a kdrddse Auerbach
Jrlnos kdpvisel5 t6rsamnak, rigy kell kidolgozni, hogy magdt ajelleg6t az dptilet ne v6ltoztassa
meg. Tetoablak, hogy belef6r, maga a tewezo mondja meg.

Dr. Gvurika Istvrin Gribor PB elntik
Ez az lptlet a magtriLr lunkci6jrit a kdzeljciv6ben nem fogja betdlteni. Ha most nem tdpjtik meg
ezt a lehet6sdget, akkor ez az 6ptilet csak amortiz6l6dik.

Auerbach Jinos PB tag
En szeretn6m l6tni majd a terveket.

Dr, Gyurika Istv{n Gdbor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzitsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ez6fi felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Krizseg Onkormanyzata K6pviselci-testiilete fele trimogat6s kdrelem
benyrijtrisdt N6pi Epitdszeti Program keretdben n6pi 6pit6szeti 6rldkek megrijulisrit trimogat6
szakmai el<jkdszitdsre vonatkoz6an. A palyizati cdl a Lit6r, Pet6fi S6ndorutca17. szam (52712

hrsz) alatti helyi vddelem alatt 6116 volt Magtiir dpiilet tet6zet6nek felLijitris6t megalapoz6
szakmai dokumentiici6 elkdszitdse a piiyizati utmutat6ban 6s mriszaki segddletben foglaltak
szerint.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztisi Bizous/tg 5 igen szavazattol elfugadja

9612022.N111.23.) PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsrig 5 igen szav azatra| elfogadrisra
javasolja Lit6r Krizsdg Onkormdnyzata K6pviseki-testiilet lele, t6mogat6s kdrelem beny[jtrisiit
Ndpi Epitdszeti Program keret6ben ndpi 6pitdszeti 6rt6kek megujulisit t6mogat6 szakrnai
el6kdszitdsre vonatkoz6an. A ptiy 6zati c6l a Litdr, Petrifi SiiLndor utca 17. szbm (527 /2 lrsz)
alatti helyi vddelem alatt rill6 volt Magter 6piilet tet<izet6nek fehijit6s6t megalapoz6 szakmai
dokumentrici6 elkdszitdse a piiydzati ftmutat6ban 6s mriszaki segddletben foglaltak szerint.

Hatiirido: azonnal
Felelos: Osv6th Ors polgiirmester

Dr. Gvurika Istvin Gribor PB elniik

2.) T6j6koztat6 az O.nkormdnyz at 2022.l. f6t6vi gazdr{tkodis:irril
El6ad6 : Bencze Evajegzli

Dr. Gyurika Istvf n Gibor PB elniik
Az m6sodik napirendi pont a T6j6koztat6 az Onkormrinyzat 2022.1. fel6vi gazdrilkodisar6l.
Van -e sz6beli kiegdszit6s?
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Bcncze Eva iegvz6
Kciltsdgvet6s elfogadds6r6l beszdltiink az eredeti el6ir6nyzatr6l, majd ezt k<ivet6en vannak
d6ntdsek, amelyeket hatarozattal hagyja j6vri a kdpviselo+estiilet. Vannak k0zponti ddnt6sek,
amelyekre nekiink kevdsbd van r6hat6sunk, ezeket be kell illeszteni az eloirdnyzati
strukttr6nkba. Mindenki megkapta a tablazatokat. Egy dolgok kiemelndk a bev6teli oldalon az,
ami sz6momra pozitiv, az ipariiz6si ad6 t6mogat6sa. Lehet<is6gtink lesz a bevdtelben 8 724 e

Ft-os tartal6kot kdpezni. Kiad6sok k6zdtt a kdpvisel6-testiilet 6ltal meghatrirozott cdlok,
feladatok kertiltek a tihl|zatba. Szabad tartaldk rendszertink 28 800 877 Ft.
Amennyiben k6rd6s van szivesen v6laszolok.

Biirtindin6 Mrirri Ildikri PU tae
A minusz 170 milli6s dsszes m6dosit6s sor mit takar?

N6methyn6 Brand Jrilia p6nziigyi csoDortvezet6
Ez az els6 m6dositdsnak az tisszes bev6tele a piily 6zati p€rzelrlrck A bevdteli ds kiadrisi oldaldn
is megielenik.

Biiriindin6 M6r6 Ildikri PU tae
Reformdtus Altal6nos Iskola fehij itris c6ltartal6kon a25 099 872 6sszeg mit takar?

Bencze fva iegyz6
Ez abb6l ad6dik, hogy a kdpviseki-testiilet amikor annak idejdn az iskol6nak al6 lett irva, hogy
a beruhiizisi projektet elkezdhesse, ezdrt fijldhasm6lati bejegyzdsdrt az <inkorm6,nyzat
kdpvisel<i-testtlete egy meg6llapodiissal 14 milli6 plusz haszn6lati szerzod|s alapj6n plusz
6sszeget kdrt. Feltdtele, hogy ezt a fon6st cdltartaldkra teszi.

Dr. Gyurika Istv:in G{bor PB clntik
K6pvisel6-testiilet egyetlen tagja sem akart az iskol6t6l egy fitl6rt se elvonni. Varga Mihrily
akarta elvonni, aki akkor irta al6 a tiimogat6si papirt amikor meg lett neki igdrve, hogy ezt az

6sszeget elvonjrik az iskol6t6l.
Van-e kdrd6s, hozz szolis, javaslat? Mivel ez egy lil6koztat6 volt, nem szavazunk.

Plnz gti, Gazdasdgi ds Telepiil6sfe.jlesztdsi Bizottsdg tagiai tudomcisul vettdk a tdjdkoztatbt.

Dr. Gvurika Istl';ln G{bor PB elntik
Kdm6m eltjre venn a6.) Litdr Kozstig Onkormdnyzatdnak rdvid-, illetve hossztitdvri gozdasdgi

fejlesztdsi teruei t rryt napirendi pontot, melyet zrirt iil6sen tArgyalunk.

Pdnziigti, Gazdasagi is Telepillisfejlesztdsi Bizottsdg o nyibdnos iildst l7:55 perckor

Jblfilggeszti, majd zdrt iil6sen folytatja munkdjdt.

Pdnziigi, Gazdasdgi ds Telepilldsfejlesztdsi Bizottsdg a nyilvdnos iildst l8:30 perckor

megnyitjo, a Bizottsdg 5 fdvel hatdrozatkdpes.

4



3.) A vizikiizmii vagyon hosszttrivri sorsrirr5l dtint6s
El 6 ad(t : B e n cz e Eva.j e g,,z(i

Dr. Gyurika Istv6n Gribor PB elniik
A harmadik napirendi pont a vizikcizmri vagyon hossaitrivri sorsrir6l dcintds
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osvrith 6rs polqdrmester
A Bakonykarszt Zrt- tol valamint a Polg6rmesterek Orsz6gos Szdvetsdgdt6l kaptam egy levelet,
melyben leirt6k, hogy a vizlkozmt iizemelteto c6gek likviditrisi probldm6val ktizdenek. Az
dvek 6ta befagyasztott szolgrlltatrisi dij 6rak oly mdrtdkben hianyt halmoztak fel a

szolg6ltat6n6l, hogy a mtik6ddsiik veszdlybe keriilt. Tovrlbb fokozza az ell|tis
bizonytalans6grit, az energia rirak elszabadul6sa.
Ennek az ellent6telezdsdre lenne sziiksdg a tulajdonosi iinkorm6nyzati t<jkeemeldsre.
Amennyiben az elli.Id,s€rl felekis cinkormdnyzatok ezt a t6ke emeldst - melynek nagysiiga mdg
nem ismert - nem tudjrik biztositani. tigy sajnos az integritci6 marad szdmukra a lehetsdges
trlrgyal6si alap az ell6tris biztositAsAnak drdekdben.
A vizikdzmii szolgdltat6sr6l sz6l6 jogszab6ly lehetrivd teszi. az 6nkormiinyzatoknak ds a

tulajdonunkban lev6 szolg6ltat6k sz6m6ra, hogy a kdzszolg6ltat6shoz kapcsol6d6 vagyon iillam
rdszdre tdrtdnci 6tad6s6val egy 6llami integr6ci6s folyamatba vehessenek r6szt. Az iizemeltet6
c6geket 6llami p6nzen feltrikdsitik. Lehet<isdg van saj6t magunknak is a vizikdzmri szolgiiltat6
cdgiinket, azaz a Bakonyka$zt Zrt-t felt6kdsiteni. T6rgyaltam tdbb 6nkorm6nyzat vezet<ijdvel,
kiemelten a v6rosi drintettsdgiiekkel, viszont nem talilltam eddig senkit, aki a jtivobeni t6ke
emeldst viiLllalni tudn6. Litdr Ktizs6g onkorm anyzata a tulajdon6ban lev6 vizikdzmri vagyon
bdriizemeltet6sbe ad6s6val biztositja a szolg6ltat6st igy sz6munkra fontos, hogy a lejleszt6sek
kdrddsdt is tisztitzzuk a t6rgyal6sok soriin. Litdmek anyagi forr6saira tekintettel korl6tozott a

lehet6s6ge feltokdsiteni a Bakonykarszt Zrt tdrzstok|jdt.
Ez egy sz6nddknyilatkozat, amit augusztus 29-ig meg kell tenni, ez mdg nem j6r a vagyon
6tad6s6nak ktitelezetts6gdvel.
Szeretndm, ha min6sitett ttjbbs6ggel szavaznink, an6l, hogy az iinkorm6nyzat kinyilviinitja -e
el6zetes szrind6kdt a Nemzeti Vizikdzmrivek Zrt irinyiha arr6l, hogy az integr6ci6s program
folyamatban rdszt kiviin venni, 6s a szrind6knyilatkozat alapj6n a vagyonra vonatkoz6
tSrgyal6sokat megkezdhessem. A jdv6beni tiirgyalilsokr6l folyamatosan tAjdkoztatom a
k6pviselo+esttiletet.

Dr. Gvurika Istr6n G6bor PB elniik
Az integr6ci6ba val6 kdnyszerit6st dn egy szdmyri dolognak tartom. Hogy gondolj6k, hogy
6rdemi informdci6k ndlkiil ddntsiink, azt sugallva, hogy nincs mris lehet6s6giink, mint az

integriici6 elfogadisa. A vagyont elherd6ljuk, de ha nem herdriljuk el akkor tdnkretesznek
minket. Ez sz6momra borzasfio nagy megdSbbends.
Hogy magyaftnzuk meg a falunak, ha trimogatjuk a vagyonunk elv6teldt, hiszen tudjuk, hogy
van olyan rossz indulatri ember a faluban, aki ezt a ddnt6siinket kiforgatja, 6s nem az jtin le,
ami iu val6jriban elhangzik.

Osv6th 6rs Dolg6rmester
Nagyon sok telepiildsen, v6rosokban is azt a d6nt6st hozt6k, hogy 6tadj6k a vizlkdzmt
szolgiiltatrist az 6llamnak, ok sem tudjrik viillalni a felt<jkdsitdst. Litdr Kozsdg Onkorm6nyzata
a Bakonykartsz Zrt vagyonih6l6sszessdg6ben 10 000 Ft 16szvdny tulajdonnal rendelkezik.
A mi rdsziink eleny6szo az 1.2 millirird Veszprdm Onkormrinyzati drldkhez kdpest. Nem sok
szavazatunk van ilyen kis rdszvdny h6nyaddal.
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Mindenki tudja, hogy ez mir6l sz6l. Sajnos nem tudunk mrisk6ppen drinteni.

Bencze 6va iesyz6
Az ellAtasdrt felekis cinkormdnyzatoknak a lehet6s6ge, hogy a Bakonykarszt Z* -be
p6tbefizetdseket eszkdzrilj6n tulajdonosi tcikeemeldssel. De az Onkormiinyzatok nem vrillaljiik,
mert nem tudj6k v6llalni a t6keemel6st.
A m6sik lehet6s6ge az dnkorm6nyzatoknak a kdzfeladatok elklLtris6nak biztositris6ra, hogy a
vizikrizmii szolg6ltat6sr6l sz616 tdrvdny alapjiin rdszt vesztink egy integr6ci6s programban.

0svdth 6rs Dolgdrmester
Litdr vizell6triLs6nak fejlesztds6re elindult kormrinyzati kdzbeszerz6si program
megval6sitisdhoz a kormdny mdg nem rendelt forrrist, igy nem beszdlhetiink mdg folyamatban
lev<i beruhizisr6l. Tartok t6le, hogy a t6mogat6s a jelenlegi korm6ny beruh6z6sok zirol|sa
miatt nem fog rendelkez6siinkre 6llni.

Ierinvi Zsolt Lfszli PB tae:
Ha fgy ddntiink, hogy 6tadjuk integrrici6ba, akkor ez lesz a garancia Litdmek, hogy megdpiil a
viziktizmii hdl6zatunk?

Dr. Gvurika Istvdn Gdbor PB elntik
Ilyen nem hangzott el. hogy garancia

Auerbach Jdnos PB tas
Ez a k<iltsdgvetdsiinkben vagyonk6nt szerepel. Ez nagy vagyonvesztdssel j6r, amennyiben
integriilisra kertil. De ugyan ilyen kockrizatos t6ny az is, hogy az iizemeltet€st az a cdg, hogyan
tudja majd ell6tni, aki jelent6s mrikctddsi gondokkal kiizd.

Osvdth 6rs Dolqdrmester
Pr6b6ltam egy olyan ir6nyba elmenni, hogy legalibb a krit a mi kezeldsiinkbe maradjon, de
sajnos nincs alapunk, mivel a vizikdzmri rendszert egysdgdben kell mrikddtetni.
Kdrem a k6pvisel<i-testiiletet ddntsdn a napirendi pontr6l. Fenn kell tartani az iv6viz ellirtdst,
melyet csak igy tudunk megoldani. Kdtelezo alapell6t6s.

Dr. Gyurika Istv{n Gf bor PB elniik
Ezt magyardzzuk meg a falunak, hogy 6n itt azt fogom mondani, hogy igen, vegy6k el a falu
tulajdonib6l a vizikdzmri szolg6ltat6i vagyonunkat. Mivel a magyar iillam anyagi segitsdget
abban az esetben nem ad, ha tov6bbra is dnkormdnyzati tulajdonban marad a vagyon. Ez
szrimomra felhdb orit6. Ez egy m6sik korszaknak a stilusa.
Sok embemek nehezen tudjuk elmondani, hogy egy nem re6lis altemativ drintdsi lehet6sdget
kaptunk, mivel hi6nyos, kiforratlan inform6ci6k illnak rendelkezdsiinkre. Mdg az a j6, hogy
jelen pillanatban csak egy t6rgyal6si alapra val6 ddntdsi nyilatkozatril kell hatiroznunk. A
vagyont nem szeretn6nk elherdilni.
Lehetris6geinkhez mdrten maximiilisan trirekedni fogunk ana, hogy az 6nkorm6nyzat krizmii
vagyonrLval a teleptilds viz- is szennyviz ellatiisAnak biztosit6sa mellett felel<isen
gazddtkodjunk.
Az 6nkorm6nyzatok nehdz gazdasigi helyzetdvel val6 visszadldsnek drzem ezt a kormiinyzati
javaslatot, hiszen mindenki tudj a, hogy az <inkorm6nyzatok szabad pdnzfondsokkal csekdly
m6rt6kben rendelkeznek, igy a t6ke emeldsnek a lehet<isdge teljes lehetetlens6g.
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Van-e k6rd6s, hozztrsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt i-elteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a Bakonykartsz Zrt riltal megkiild<itt szrinddknyilatkozatot.

Igrinyi Zsolt L6s216 PB tag: igen, politikai nyomdsra
Auerbach Jdnos PB tag: igen
Bdrcindind M6r6 Ildik6 PB tag: igen
T6th Zolt6n PB tag: igen
Dr. Gyurika IsWrin G6bor PB elncik: igen, elveimmel szembe menve

Pdnziig,,i, Gazdasdgi is Teleptil1sfejlesztis i Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadjo

97 12022.(Ylll.z3.) PB hatdrozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej lesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazanal elfogadrisra
javasolja a kdpvisel6testiilet fele, hogy felhatalmazza a polghrmestert, hogy Litdr K<izsdg
rdsz6r6l nyilatkozzon, hogy a vizikdzmti szolgriltatdsr6l s2616 201 1. 6vi CCIX. t<irvdny 5 H $-
6ban foglaltakra tekintettel kinyilvdnitjuk azon sz6nd6kunkat, miszerint az tinkormiinyzatunkat
terhel6 vizikdzmri-szolgdltat6s biztositdsa vonatkoz6sAban fenn6ll6 ellatasi kdtelezettsdg a
Magyar Allamra t6rt6r,6 {tnthiu s6ra ir6nyul6 Integr6ci6s Programban rdszt kivrinunk venni. E
kdrben tdrgyal6sokat kezdemdnyeztink a Nemzeti Vizmrivek Zrt.-vel az alihbi tiirgyk<irdkben:

- a vizikiizmi vagyon ds az azt miikcidtet6 vagyon iltad6sdr6l,
- az iitadiissal drintett vizikdzmti-rendszer iizemeltetdsdt szerz<id€ses jogviszony alapj6n

ell6t6 BAKONYKARSZT Zrt-ndl fenn6l16 t6rsas6gi rdszesed6s ingyenes iitruh6ziisiir6l,
valamint

- az itnthiz{ssal 6rintett vizikdzmii vagyonhoz t^rto26, viziki;zmr.i-fejlesztdsre fel nem
haszn6lt forr6sok tulajdonjog6nak tdritdsmentesen, nyilvrintart6si 6rtdken td(dn5
6tvezet6sdrril.

A szdnd6knyilatkozat k<itelezetts6get a vizikdzmri, a mtiktidtet6 vagyon vagy a szolgiltat6ban
fenndll6 tulajdoni rdszesed6s iiruh|zisira nem eredmdnyez.
A P6nziigyi bizotts69 felhatalmazza a polg6rmestert a sziiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.

Felel6s: Osvith Ors polgiirmester
Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB elntik

4.) Telepiil6si forgalomtechnika megt:irgyal6sa az 6voda 6s iskola kiirny6k6n
El6ad6: Osvrith Ors polgdrme.rter

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elniik
A negyedik napirendi pont a Telepiil6si forgalomtechnika megt6rgyal6sa az 6voda ds iskola
krimydk6n
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osvdth Ors ol rmester
Felvettem a kapcsolatot Balatonalmridi RendSrkapit6nys69 forgalomtechnikai szakemberdvel,

hogy jdjjiin el a Pet6fi S6ndor utca iskola el<itti tertiletre, a gyetmekek biztonsiigos
kijzleked6sdnek megval6sit6silban segitsen 6s ha vannak megLitrisai, akkor javasolja a

forgalomtechnikai rend szabrilyoziist.
A Pet6fi Sdndor utc6nril a kiskapun6l lesz a bejilrat, ahol az dpitkezdst el lehet kertilni.
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Az ir6sos el6terjesztdsben dsszefoglaltuk a renddszeti oszt lyvezeto javaslat6t, illetve n6hriny
ponton kieg6szitettiik, melyet mindenki sz{mira a projektoros kivetit6n bemutatunk. Phtsz az
irdsos el6terjesztdst elolvashatt6k a bizotts69 tagjai.

Dr Gyurika Istvdn G:ibor
7:00-8:00 6ra ktjz6tt, illetve 15:00-17:00 idoszakra vonatkoz6an ki kellene helyeztetni a
kdtelez6 haladilsi ir6nyt ielz<i t6bl6t.

Fekete Tam:is alpolgirmester
Az inl6zmdny beruh6ziis6t a kihelyezdsre kertilend<j fekv<i rend6r taliin nem akadAlyozza az
dpitkez6si munkrilatokat. Amrigy is megn<ivekszik az int|zmdny kdmyezetdben a forgalom,
ezdrl a folyamatos fokozott rend6ri, illetve sziil6i feltigyeltre sztiksdg lesz, mindettol
fiiggetlentil, hogy a forgalomtechnika kialakulhat.

Auerbach Jrinos PB ta
Figyelni kell, hogy az iskola busznak is megfelel6en legyen a megrill6hely biztosiwa 6s

drkez6sekor torl6d6st ne okozzon. A reggeli jArat a D6zsa Gyiirgy utca fel<il drkezik, a
gyermekek kisz6ll6sa az iskola oldala fele val6sul meg. Ez6* 6n is tiimogatom a gyermekek
6rkezdse, illetve elvitele idoszakra a forgalom egyir6nyusit6srlt a Petrifi utciir6l a Magtrlr dpiilet
ir6ny6ba a R6k6czi utca fele, ds ez id6 alatt a Pet<ifi S6ndor utca l. szrimt6l a Magtrir irany6ig
egyiriinyf lehet, igy az ott kdzlekedrik rdsz6re szabadabb k<izlekeddst tudunk biztositani.

Dr. Gyurika Istvrin Gribor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Litdr K<izsdg Onkormanyzala Kdpviselotestiilet fete, hogy t6mogatja a

Pet6fi utcai kapun6l a D6zsa Gyrirgy utca felSl a jobb oldalon, kdt gdpj6rmri meg6ll6hely
kialakitrisrit, ahol a sztl<ik riltal aut6val iskokiba vitt gyermekek kiszrillhatnak a g6pj6rmribrll,
mig a szemkdzti oldalon a meg6ll6s tilos.
Tovribb6 t6mogatja a Pet6fi utca Magtrir t'ele kanyarod6 kdtelez6 haladilsi irrlny 7:00-8:00 6ra
kdzdtt, illetve 15:00-17:00 6ra kcizdtti tribla kihetyezdst. Az 549 hrsz-t Pet6fi Siindor utca
bekanyarod6srit k6vetrien az :utca rdszen meg6ll6hely kialakit6s6t a gyerekek biaonsrigos
ktizleked6se 6rdek6ben jel6l ki. A Petofi utca k6t darab kisz6ll6 hely k<izeldben
gyalogritkel6helyet ldtesit. A kivitelezdsi munk6latok megkezddse el<itt sztiksdges kcizlekeddsi
ds forgalomtechnikai a tervanyag elkdszitdse melynek alapj6n a Pet<ifi utcriban a KRESZ. illetve
figyelmeztet6 tiibl6k, gyalogos 6tkel6k felfest6se tdrtdnik. A forgalomtechnikai kivitelez6st
kcivet6en az rij krizleked6si rendr6l legal5bb l5 nappal trijdkoztatni kell a lakossrigot.

Pdnziigti, Gazdasltgi is Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szaNozattol elJbgadja

98 12022.(Vlll.23.) PB hatrirozat
A Pdnztigyi, Gazdasiigi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsiig 5 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Litdr Krizsdg 6nkormrinyzata Kdpviseto-testiilet fele, a Petrifi utcai kapun6l a D6zsa
Gy6rgy utca fel6l a jobb oldalon, k6t gdpj dLrmri megdll6hely kialakiteset, ahol a sztil6k 6ltal
aut6val iskolilba vitt gyermekek kiszrlllhatnak a g6pj6rmiib6l, mig a szemkcizti oldalon a

meg6llis tilos.
Tov6bb6 t6mogatja a Pet6fi utca Magliir fele kanyarod6 kcitelez6 haladdsi iriiny 7:00-8:00 6ra
kdz6tt, illetve 15:00-17.00 6ra ktjzdtti t6bla kihelyezdst. Az 549 hrsz-ri Pet<ifi Siindor utca
bekanyarod6s6t k6vet<ien az utca r6szen meg6ll6hely kialakitrisit a gyerekek biztonsiigos
kcizlekeddse drdekdben jel6l ki. A Petofi utca kdt darab kisz6ll6 hely k6zldben
gyalog6tke16helyet ldtesit.
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A kivitelez6si munk6latok megkezd6se elott sztiksdges kdzlekeddsi ds forgalomtechnikai a
tervanyag elk6szitdse melynek alapjfln a Pet6fi utcriban a KRESZ, illetve figyelmeztet6 tribl6k,
gyalogos ritkel6k felfestdse tcjrtdnik.
A forgalomtechnikai kivitelezdst kcivet6en az rij kdzleked6si rendrol legal6bb 15 nappal
t6j 6koztatni kell a lakossiigot.

Fele16s: Osviith Ors polgrlrmester
Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB elndk

Dr. Gvurika Istv6n Gribor PB elniik
Felteszem szavazisra ki az, aki elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormdnyzata Kdpvisel<i-
testtilet fele, hogy az Arp6d utca l-7 hizszdmok elott az El6d utca jobbra fordul6srival az
egyir6nyirsit6st, ezzel az Almos utca irriny6b6l kihelyez6sre keriilne behajtani tilos t6bla. igy
kialakul egy mini k<irforgalom.
Tov6bbd az egyirdnyrisitott utca szakaszokon az intezmdny jobb oldakin 5-6 aut6nak biztositja
a r6vid meg6ll6st a gyermekek g6pjdrmiibol trirtdn<i biztons69os kisziill6siira.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiil4sfejlesztdsi Bizousdg 5 igen szavazattal elfogadja

99 I 2022.(Vlll.23.) PB h atrirozat
A P6nziigyi, GazdasiiLgi ds Teleptildsfej leszt6si Bizottsrig 5 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselotestiil et fele, az Arp6d utca 1-7 hizszbmok
el6tt az El6d utca jobbra forduldsdval az egyirrinyrisit6 st, ezzel az Almos utca iriinyiib6l
kihelyezdsre keriilne behajtani tilos tAbla. igy kialakul egy mini ktirforgalom.
Tovibbh az egyir6nyisitott utca szakaszokon az int6zm6ny jobb oldal6n 5-6 aut6nak biztos(tja
a rdvid megiilliist a gyermekek gdpjrirmrib<11 tdrtdn6 biztonsegos kiszrill6s6ra.

s.) Lakossligi csomagautomata telepit6se 6s iizemeltet6se Literen
El6ad6: Osvitth )rs polgdrmester

Dr. Gvurika Istr':in Gfbor PB elntik
Az 6t<idik napirendi pont a Lakossdgi csomagautomata telepit6se 6s iizemeltet6se Litdren.
Van -e sz6beli kieg6szitds?

Osvrith Ors polgirmester
A kdzteriileten kihelyezend6 napelemes mtikdd6sii Z-BOX csomagautomata 0-24 6rhs
csomag6tv6telt 6s csomagfeladist tesz lehet6vd, 6rint6smentes, mobil applikrici6n keresztiili
egyszerihozzifdrdssel, a hlzhoz szitllitisndl kedvez6bb kisz6llit6si kdltsdggel. A Kcizs6gh6za

Osvaith Ors poleirmester
Az 6voda forgalmi rend v6ltoz6sa elsosorban egy mini krirforgalom kialakitris6val val6sulna
meg. Itt szintdn egy biztonsSgos kiszrill6st tudunk a sziikiknek kijekilni. Erintve akkor a
kdrforgalom az alibbiak szerint tdrtdnik - tdrkdpen Lithat6 - az Almos utcrib6l az El6d utca
irinylba az egyirrinyri behajtriLs k6t 6ve mrir mrikridik, ds ennek folytat6sa kdppen az Arpad utca
jobbra kanyarod6si szakasza is egyirrinyu lenne a kdscibbiekben.
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Bem J6zsef utcai oldalin a mell6kelt letvenyterven jeldltek szerint elhelyezendri 2,26 x 0,85 x
2,11 m mdretri automata d,sszesen 1,9 m2 tertiletet igdnyel.
Az automata a helyi lakossrignak nyrijt plusz kdnyelmi 6s kedvezmdnyes szolg6ltat6st, ez6rt a
lit6ri lakossdg szirmdra el<inyds szolgdltatris biztositrisa 6rdek6ben javaslom a Packeta Hungary
Kft-vel val6 egyiittmiik6ddsr6l sz616 hatiirozatlan id<itartamri haszonk6lcs6n szerz<idds

megk6tdsdt a Z-BOX csomagautomata elhelyez6sdre ds iizemeltet6sdre vonatkoz6an.

Dr. Gvurika Istrrin G:ibor PB elntik
Van-e kdrdds, hozzirsz6lits, javaslat? Mivel nincs. ezdrt f'elteszem szavaz|sra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr K6zsdg 0nkormrinyzata Kdpvisel6-testtilet fele, napelemes
mr.iktjddsri Z-BOX csomagautomata iizemeltetds6r6l sz6l6 hat6rozati javaslatot.

Pdnzilg,,i, Gozdasdgi ds Telepiilisfejleszldsi Bizottsdg 5 igen szoNazattdl ellbgadja.

1o0t2022.(Yt IL23.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Litdr Kdzsdg Onkormilnyzata Kdpviselti-testiitet fele, hogy egytittmrik6dik a Packeta
Hungary Kft.-vel (1044 Budapest, Ezred u. l-3-) a teleptitdsen Z-BOX csomagautomata
kihelyezdse ds iizemeltetdse t6rgy6ban. A Litdr, Almos u. 37. szitm alatti Kdzsdghiiza Bem
J6zsef utcai oldalin az tiveghullad6k gyiijto ed6nyzetek mellett kihelyezendri 2,26x0,85 x2,ll
m6ter meretri csomagautomata telepitdse 1,9 m2 alapteriiletri ingatlanrdszt igdnyel, amelyet
Lit6r K6zsdg Onkormdnyzata tdritdsmentesen biztosit, tekintettel arra, hogy a Packeta Hungary
Kft. a lakossig szirmira egy kedvezmdnyes. kdnyelmi szolg6ltatis nyrijtds6t teszi lehetovd a

teleptildsen.
Felet6s: Osv6th 6rs polgrirmester

Dr. Gyurika Istvin G6bor PB elncik

Megk6rdezem van-e valakinek egy€b hozzttszililsa, kiegdszit6se, ha nincs tdbb hozzisz6liis, a

nyilt bizotts6gi iildst 19.55-kor lez&om, majd zir:rt iil6sen folytatjuk a munk6t.
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