
Lit6r Kiizs69 6nkormSnyzata
P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts:ig
Elniik6t6l

MEGHIVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig20lS. lebntir 22-6n
(csiittirtiik) 17.00 tirakor nyilviinos bizottsrigi iildst tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s helve: Lit6r Kiizs6ghriza tandcsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

1.) Lit6r Kiizs6g dnkormeinyzat Kiiz6ptrivri Fejteszt6si Terv
El6ad6 : Sze dldk Atti I a pol gdrme s t e r

2) Lit6r Kiizs6g dnkormf nyzat 2018, 6vi kiilts6gvet6s6nek elfogad6sa
El6ad6 : Szedldk Attila poIgdrmester

3.) A szem6lyes gondoskodis kiir6be tartozri el}itrisok (nappali ellittis, 6s hizi
segits6gnyrijtais) szem6lyi t6rit6si dijd16l sz616 rendelet
El6ad6: Bencze Eva jegtzd

4.) Rendez6si Terv mr5dositrisa
a) ll5l20l7.(VLII.31.) LKt hatirozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges

mridosit6s j 6vrihagyrisa
b) 13412017 .(X1.22.) LKt, hatirozatban foglalt kiemelt beruhdz{shoz kapcso16d6

r6szleges m6dositris j6v6hagyrlsa
El6ad6 : Szedlrik Attila polgdrmester

5.) Egyiittmiikiid6si megrillapodis TLC Kft-vel
Eldsdd : Sze dl dk Att i lo pol gdr me ste r

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsfgi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt

venni, rigy tivolmaradrisukat el6zetesen jelezzlk a Lit6ri Kiiziis dnkorm6nyzati Hivatal
Titkirsdgrin. Telefon: 06 88 598-016
A meghivri 6s a nyilvrlnos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtaldlhatrik a www.liter'hu
port{lon!

Lit6r. 2018. febru6r 14.

Lulgits G6bor s.k.
Pdnz gyi Gazdasdgi is TeIepiiIdsfejIesztdsi

Bizottsdg El n(i ke



Jegyz6kiinyv

K6szi.ilt: 2018. febru6r 22-en (cstitortok) 17.00 6rakor tartott Lit6r Kozseg dnkorminyzat
P enzigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej leszt6si nllt bizotts6gi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukits G6bor, PB elnrik
Varga Mih6ly, PB tag
Zavada Csaba, PB tag
Balogh Lhszlo, PB tag

Meghivottak:
Szedl5k Attila, polg6rmester
Kondics Istv6n, alpolg6rmester
Auerbach J6nos, k6pvisel6
Bencze Eva, jegyz6
Feitscher Tamiis, pdnztigyi vezeto

Lukits G6bor a P6nziisyi. Gazdas6ei 6s Teleptil6sfeileszt6si Bizottsis elniike (a
tovibbiakban: PB elniik): Megnyitom az ii16st, kosz<jntom a bizotts6g tagjait. Meg6llapitom,
hogy a 6 fo bizottsdgi tagok koziil jelen van 4 fo, az til6s hat6rozatkdpes. Megk6rdezem a
plnzugyi bizotts6got, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzilszolilsa
6szrev6tele, j avaslata?
Amennyiben nincs, k6rem k1zfeltarthssal szavazzon, aki a javasolt napirendi pontokkal
egyet6rt. A napirendi pontokat 4 igen szav azattal elfo gadtdk.

Napirend:

1.) Lit6r Kiizs6g dnkormin yzat Kdzlptfvri Fejleszt6si Terv
ElSadd : Szedldk Attila polgarmester

2.) Litfir Kiizs 6 g dnkormin y zat 2018. 6vi kiilts 6 gvet6s 6nek elfo gad 6s a

El6add : Szedldk Attila polgdrmester

3.) A szem6lyes gondoskodis kiir6be tartozil ellitisok (nappali ell6tis, 6s hizi
segits6gnyfjtrfls) szem6lyi t6rit6si dijrir6l sz6l6 rendelet
El5ad6; Bencze Eva jegtzri

4.) Rendez6si Terv m6dositfsa
a) 11512017.N1II.31.) LKt hat6rozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges

m6dosit6s j6vfhagyrisa
b) 13412017.(X1.22.)LKt. hatirozatbanfoglalt kiemelt beruhriz6shoz

kapcsol6d6 r6szleges m6dositis j6vrihagyfsa
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

5.) E gyiittmtikiid6s i me grlllapodis TLC Kft-vel
El5ad6. Szedldk Attilo polgdrmester
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1. Lit6r Kiizs6g dnkormrin yzat Kozfiptr[vri Fej leszt6si Terv
El6ad6: Szedlik Attila polgirmester
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB etniik: Az elso napirendi pont Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzat Kozeptdvi
Fejleszt6si Terv. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedklk Attila polsirmester: A kozdptSvri fejlesztdsi terveink els6 sorban a 2018-as 6s a
2019-es 6vre fokusziinak, kitekint6ssel arra, hogy az iv6viz 6s szennyvizfejlesztes egyre
nagyobb figyelmet drdemel a k<ivetkez6 6vekben. A fdzokonyha term6szetesen egyszer keriil
kivitelez6sre, a duplikircio az eloterjeszt6s elfogad6sa eseten kikertil az tervbol. A KEHOP
projekt keret6ben megval6sul6 Szennyviztisztit6 fejleszt6s6vel kapcsolatban elmondandm,
hogy ebben a332 144 ezer Ft-os keretbe bele tartoznak a Bakonykarszt Zrt. iital k6szitett 2018

-2032 G<irdtilo Fejleszt6si tervben felttintetett 2018 6s 2019 evi beruh6z6sok is. A projekt
bev6teli 6s kiad6si oldala nem jelenik meg a kdlts6gvet6sben, a projekt megval6sul6s6t
k<ivet6en ifiadis-ittvetel keret6ben keri.il a tulajdonkrizoss6g m6rleg6be aberuhinis 6rt6ke. A
tirgylvi felhalmoz6si tervek amennyiben krizvetlenlil az rinkorm6nyzatndl keriilnek
lebonyolit6sra megtal6lhat6ak a kcivetkezo napirendi pontk6nt tirgyalt 2018. 6vi
kolts6gvet6sben. is. Az elso fordul6ban m6g nem szerepelt a TLC Kft-vel kapcsolatos
telepiil6srendez6si eszkozok m6dosit6sai 1 880 ezer Ft-tal valamint a B6di Mriria Magdolna
sireml6khezvezeto rit tdrk<ivezdse a temetoben 300 ezerFt osszeggel. A2019-re tervezett Ertl
Prlln6 Mrivelod6siHi.zes Konyr,.t6r 6ptilet6nek energetikai korszenisit6se kiils6-bels6 fehijit6st
6s egy napelemes rendszer felszerel6s6t is mag6ba foglalja. Szeretn6nk hasznositani az
ugynevezett buszfrordul6t, ahol piaci alapti b6rlak6sokat alakitan6nk ki, figyelembe v6ve, hogy
a nehdzglp 6s ac6lszerkezet-gy6rt6 TLC Kft. 6ltal fel6pitendo ijzem jelent6s dolgoz6i
illomannyal rendelkezik. Nyers sz6mit6sok szerint 8 db 60 nm-es lak6s 180000 ezer Ft
beruhizisi kolts6get ig6nyel, melyet piiyiaat irtj6n kiv6nunk l6trehozni.Magyardzatra szorul a

Sportprllya fejleszt6se melyre nagys6grendileg 60 000 ezer Ft-ot szeretn6nk forditani, ennek
forr6sa 7)o/o-batTAO felaj6nl6sokb6l es30Yo <inerobol val6sulna meg. K6t 6v mrilva 2020-barr
esed6kess6 v6lik az ivovizhhlozat fejlesztese, pLlyinat ftj6n 30 000 ezer Ft osszeggel kalkulfl
az onkorrninyzat.
Lukrlts G6bor PB elniik: K6rdezi van-e k6rd6s 6szrev6tel az elhangzott sz6beli
kieg6szit6sekkel m6dositott napirendi ponthoz? Mivel nincs, az alitbbihatitrozatijavaslatot
teszi fel szavazdsra'.

Hatdrozati iavaslat
A Pinzilgi, Gazdasdgi es Telepiil,lsfejlesztesi Bizottsdg elfogaddsra javasolja Liter Kdzseg
Onkormdnyzata Kdpvisel1lesti)lete r,lszire, Liter Kozs,lg Onkormdnyzatdnak 2018. ,!vi
kdz,lptdvu gazdasdgi tervdt a 2018.-2021. ivre vonatkozdan.
Az Onkormdnyzat a felhalmozdsi kiaddsait jellemzden pdlydzati forrdsokbdl, ds az elcizri dvek
p Lnzmar adv dny db 6 I bizt o s ltj a.

Felel6s. Lukdts Gdbor PB elnok
Hqtdridf: azonnal

Pfnzij;gyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g 4 rgen szavazattal elfogadta ahatirozati
javaslatot.
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8 I 2018.ff1.22.\ PB hatix ozat
A P6nzi.igyi, Gazdasig;t 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsrlg elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
dnkorm5nyzataKdpviselo-testiil ete rdszdre, Lit6r Kozseg 6nkorm6nyzatinak 2018. 6vi
kozdptixl gazdashgi terv6t a 20 | 8 .-2021 . 6vre vonatkoz6an.
Az Onkorminyzat a felhalmoz6si kiad6sait jellemz6enpilydzati forr6sokb6l,6s az eloz6 evek
p enzmar adv itny itb 6l b i zto s itj a.

Felel6s: Luk6ts G6bor PB elnok
Hatrirido: azonrnl

2. Napirendi pont: Lit6r Kiizs6g Onkorminyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6nek elfogad6sa
El6adr6: Szedk{k Attila polg:irmester
Az eldterjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB elniik: Az m6sodik napirendi pont Lit6r K<izs6g Onkorminyzat 2018. 6vi
k<ilts6gvet6s6nek elfogadisa. Kerdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlfk Attila polsirmester: Az elso fordul6hoz k6pest a kovetkezl v1,ltozitsokkal keriilt
kikiild6sre a 2018. 6vi krilts6gvet6s eloterjesztese. A v6gso focisszeg 706825 953 forint
viltozatlan maradt, a rendeletben ezer forintra kerekitve 706826 ezer Ft fog szerepelni.
Yiitozirs,hogy az els6 fordul6 sor6n tSrgyal mrivel6desihdzraforditott 500-500 ezerFt egyr6szt
a tartal6k terh6re felhalmoz6sra (parketta fehijitris) kertilt, m6sreszt a m6sodik 500 ezer Ft
6rdekelts6g novelo pitlyilzat onr6szek6nt kertilt elki.ilonit6sre c6ltartal6kk6nt. A ker6kp6rutak
iizemeltet6se 6s fenntart6sa feladaton az eddig 3 h6nap 6 6rhban dolgoz6 alkalmazott felv6telre
keriilt az ev vegeig 8 6r5ban, brutt6 b6re a 2018. 6vi minimiilb6r szerint keriilt meghat6roz6sra.
Az els6 fordul6ban a tartal6k 78 000 ezer Ft volt, a most kikiild<itt anyagban pedig 71 000 ezer
Ft szerepel. Cscikken6s volt a Mtivel6desi hinra forditott felhalmozrisi <isszeg, a szoci6lis
ell6t6soknrll szimol6si hiba kertilt javitisra, ezzel a tartal6k 900 ezer Ft-tal csrikkent. Volt m6g
egy egyeztet6si hiba a kcizris hivatal rlszdre 6tadott frnansziroz6sn6l is, mely soriin a

Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzata iital adott 6 000 ezer Ft t6mogat6s nem kertilt
tov6bbad6si sorra a Krizris Hivatal fele, ezzel a korrekci6val szint6n csokkent a Liter
rinkorm6nyz at tartal 6ka.
Bencze Eva iegvz6: Valamint ahogy akozdpthvi gazdasdgi tervn6l emlitve lett a rendez6si
terv I 880 ezer Ft, B6di M6ria Magdolna sireml6khez vezetiS rit t6rkcivez6se a temet6ben 300
ezer Ft-tal cs<ikkentette a tartal6kot. Emelte viszont, hogy a helyi identitirs piiyitzat 2079-re
tervezett kiad6sainak c6ltartal6kba val6 elhelyez6se , ezketto 6s f6l milli6 forint.
Varea Mihilv PB tae: Ugy eml6kszem kor6bban rigy volt, hogy az iskola rdszlre nem adunk
jubileumi jutalmat. Tov6bb6 mi6rt kell frnanszirozni a banki koltsegeiket?
Bencze Eva iewz6: Folynak az egyeztet6sek az iskolival 6s m6dositani fogjuk a koznevel6si
szerzod6stinket. Az idei 6vben k<iz<is megiillapod6s keret6ben kezdemlnyezzik, hogy a
felrijit6sokon-beruhhzdsokon 6s a banki kolts6geken kiviil ne finanszirozzuk a jelenlegi
megSllapodisok szerinti kiad6sokat. Ett6l fiiggetlentil a t6rgy6vre a jelenlegi meg6llapodis az
ir6nyad6.
Varea Mihilv PB tae: Nem 6rtek hozzi ez€rt meS<|rdezem,hogy az itt tirgyalt 706 826 ezer
Ft 6s a rendeletben szereplo 709 742 ezer Ft kozott mi a kiil<inbs6g.
Bencze Eva iegvz6: A2018. 6vi kolts6gvet6si rendeletben az <inkorminyzat6s a koz<is hivatal
risszevont k6lts6gvet6se szerepel. A kiilonbs6g a krizos hivatal 2017.6vi maradv6nya 6s a2018.
6vi tervezett mtikdddsi bev6telei, mert ezek nem kertilnek finansziroz6sra a hivatal
k<ilts6gvet6s6ben.
Lukits Gribor PB elniik: Kerdezi, van-e hozzitszolfls, k6rd6s a napirendi ponthoz? Mivel
ni nc s, az alirbbi hatitr o zati j av as I atot tes zi fel szav azisr a.



Hatdrozati iavaslat
A Pdnzilgti, Gazdasdgi es TelepillLsfejlesztesi Bizottsdg elfugaddsra javasolja Litdr Kdzseg
Onkormdnyzata KdpviselSlestillete rdsz,ire, Litdri Kdzsdg Onkormdnyzatdnak 2018. ivi
kaltsdgvetdsi hatdrozatdt 706 826 ezer Ft kiaddsi ds bevdteli Jdasszeggel, ds Litdr Kr)zsdg
Onkormdnyzat tisszevont 2018.,ivi kdltsdgvetesi rendeletit 709 742 ezer Ft kiaddsi 6s bev,lteli

fric;sszeggel.

Felel1s. Lukdts Gdbor PB elndk
Hatdridci: azonnal

Pdnzigyi, Gazdas6gi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogadta ahatitrozati
javaslatot.

9 I 2018.$1.22]' PB hatir ozat
A P6nztigyi, Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogaddsra javasolja Liter Kozs6g
Onkormanyzata Kepviselo-testiilete r6sz6re, Lit6ri Krizs6g Onkormrlnyzathnak 2018. 6vi
kdltsdgvet6si hatiirozatet 706 826 ezer Ft kiad6si 6s bevdteli focisszeggel, ds Lit6r Krizsdg
Onkormrlnyzat osszevont 2018. 6vi k<ilts6gvet6si rendelet6t 709 742 ezer Ft kiad6si 6s bev6teli
focisszeggel.

Felelos: Luk6ts G6bor PB eln<ik
Hat6ridS: azonnal

3. Napirendi pont: A szem6lyes gondoskodis kiir6betartoz6 ellitisok (nappali ell6tis,6s
hizi segits6gnyfijtris) szem6lyi t6rit6si dijir6l sz6l6 rendelet
El6ad6: Bencze Eva jegyz6
Az el6terjeszt6s a jegyzdkiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gfbor PB elniik: A harmadik napirendi pont A szem6lyes gondoskod6s kor6be tarlozo
ell6t6sok (nappali ell6t6s, 6s hazi segits6gnyfjtrls) szem6lyi t6rit6si dij6r6l sz6l6 rendelet.
K6r dezi van- e sz6beli ki eg6szit6s?
Bencze Eva iewz6: A Balatonalmfdi Szoci6lis Alapszolg6ltat6si Krizponttal kdzosen l6tjuk el
a nappali ell6t6s es ahi,zi segits6gnyujt6s ell6tis6t. Az illlami normativa figyelembev6tel6vel
sz6mitott bev6telek 6s kiadilsok kiilonbrjzete szeint az onkormitnyzatnak 5 316 ezer Ft
hozzhjinulilst kell fizetnie a t6rgy6vben, mely osszeg be6pit6sre keriilt a kolts6gvet6sbe.
Lukits Gfbor PB elniik: Megk6rem a Hum6n Ert6kek Bizottsilga eln<ik6t, Auerbach J6nost,
hogy t6j6koztasson a HEB dcint6sdr6l.
Auerbach Jr{nos k6pvisel6: A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megtirgyalta 6s egyhangu
tobbs6ggel elfogadja ahozzijttrul6s osszeg6t 6s nem t6mogatja, hogy a jelenleg hatiilyban 16vo

rendelett6l elt6roen a nappali ell6t6s szem6lyi tdrit6si dijat, valamint a hini segits6gnffit6st
igdnybe vev6k rdsz6re t6rit6si dijat kelljen fizetni.
Lukits Gibor PB elniik: Kbrdezi, van-e hozzitszolirs, k6rd6s a napirendi ponthoz? Mivel
ni n cs, az alitbb i hatitr o zati j av as I ato t t es zi fel szav azasr a.

Hatdrozati iavaslat
A Penzilgti, Gazdasdgi 6s Telepillesfejlesztesi Bizottsdg elfogaddsra javasolja Liter Ki)zsdg
Onkormdnyzata Kdpviselci-testillete r,!sz,!re, hogy a Balatonalmddi Szocidlis Alapszolgdltatdsi
Kdzpont a kdzdsen elldtott nappali elldtdsra ds hdzi seg{tsignyujtdsra a 2018. evi normativa
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tdmogatds figelembe vetelevel, valamint a bevetelek,!s kiaddsok kiildnbdzete szerint 5 3I6 ezer
Ft dllamhdztartdson belilli tamogatdsban reszesilljdn.

Tovdbbd a nappali elldtds szem,llyi tdr{tdsi dfjdt, valamint a hdzi segltsdgnyiljtdst igdnybe vevdk
rdszdre t,iritdsi dijdt Litdr Kozsdg Onkormdnyzata Kdpviselci-testilletenek 4/2017. (III.6.)
Onko r m dnyz at i r e nde I e t d n e k m e gfe I e ki e n t ov db b r a 0 F t -b an j av as o lj a.

Felel1s: Lukdts Gdbor PB elnok
Hatdridd: azonnal

Penzigyi, Gazdasdgi 6s Teleptilesfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogadta ahatitrozati
javaslatot.

l0 I 20 18.$1.22.1 PB hatir ozat
A P6nziigyi, Gazdasitgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
0nkorm6nyzataKepviselo-testiilete r6sz6re, hogy a Balatonalm6di Szoci6lis Alapszolg6ltat6si
Kozpont a ktizdsen ell6tott nappali ell6t6sra 6shdzi segits6gnyujtisra a 2018.6vi normativa
t6mogat6s figyelembe v6tel6vel, valamint a bev6telek 6s kiad6sok ktilonbozete szerint 5 316
ezer F t d"llamhi.z,tart 6s o n b el i.il i t 6m o gat 6sb an 16 sz e siilj o n.

TovSbbf a nappali ell6t6s szem6lyi t6ritesi dij6t, valamintahdzi segits6gnyfjt6st ig6nybe vevok
reszlre t6rit6si dij6t Liter Kdzseg Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilet6nek 412017. (lll.6.)
Onkorm6nyzati rendelet6nek megfeleloen toviibbra 0 Ft-ban j avasolj a.

Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rid6: azonnal

4. Napirendi pont: Rendez6si Terv m6dositisa
a) 1l5l20l7.NIII.3l.) LKt hatirozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges

m6dositfs j6vihagyisa
b) 13412017.(XI.22.)LKt. hatfrozatban foglalt kiemelt beruhiz6shoz

kapcsol6d6 r6szleges m6dositis j6vr[hagyrisa
El6ad6: Szedldk Attila polgirmester
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB elniik: A negyedik napirendi pont a Rendez6si Terv m6dosit6sa. A napirendi
pont a) pontja a ll5l20ll.(VIII.31.) LKt hatirozatban foglalt tartalom szerinti r6szleges
m6dosit6s j6v6hagy6sa. K6rdezi van-e sz6beli kieg6szites?
Szedlik Affila pole6rmester: A Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv elk6szit6s6hez
kapcsol6d6an m6dositani kell a Helyi Epit6si Szabitlyzatot a nyilt 6rkos felszini vfzelvezet6sri
teriileteken az 6rkos lefed6ssel kapcsolatban, illetve a Korm6nyhivatal torv6nyess6gi felhiv6sa
szerinti jogs6rt6sek megsziintet6se 6rdek6ben. A pontosit6sra kertilt a b6nyatelek hat6ra a

t6nyleges bimydszati tev6kenys6ggel 6rintett tertilet hatirira tekintettel. A 624 brsz-i
mag6ntulajdonban l6vo telken kiszab6lyozott ut t6rl6se es az eredeti be6pitheto telek6llapot
vissza6llit6sa. A beltertileti 668114, l15, 116 hrsz-ir ingatlanok ritsorol6sa kertv6rosias
lak6tertiletbe a jelenlegi kcizkert tertiletfelhasznillisr6l 6s helyette a 772 hrsz-ir ingatlan
zcjldteri.iletbe sorol6sa. A tervezoi munk6t N6meth Ferenc - a Planteus Kft. - telepiil6srendez6si
vezeto tervezo vegezte el. Az 6llami foepitesz a 2018.02.08. napj6n kelt, mell6kelve csatolt
v6gs6 szakmai v6lemdny6ben a tervezoi nyilatkozat kieg6szitdse mellett egyetdrt Lit6r k<izs6g
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Telepiil6srendez6si Eszkcizeinek r6szleges m6dosit6s6val, javasolja annak testiileti
j6vrihagy6srit.
Lukfts Gibor PB elniik: K6rdezi, van-e hozz6szoliis, k6rd6s a napirendi ponthoz? Mivel
nincs, az aliibbi hat6rozati javaslatot teszi fel szavazisra.

Hatdrozati iavaslat
A. Pinziigti, Gazdasdgi 6s Telepillisfej lesztisi Bizottsag elfogadasra javasolja Litir K1zsdg
Onkormdnyzata Kdpvisel1lest lete riszire a ll5/2017.(VIIL31 ) LKt hatdrozatban foglalt
tartalom szerinti rdszleges m6dositds j6vdhagtdsat.

Felelfs: Lukdts Gdbor PB elndk
Hatdridf: azonnal

P5nzigyi, Gazdasirytr 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 4 tgen szavazattal elfogadta ahat|rozati
javaslatot.

1l I 2018.(d1.22.\ PB hatir ozfi
A Penziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig elfogad6sra javasolja Lit6r K6zs6g
Onkormrinyzata Kdpvisel6-testi.ilete r6sz6re a 115/2O17 .(Y11I.31.) LKt hat6rozatban foglalt
tartalom szerinti r6szleges m6dositris j 6v6h agyitsitt.

Felel6s: Lukiits G6bor PB eln<ik
Hat6rid6: azonnal

Lukrits Gribor PB elniik: A negyedik napirendi pont b) pontja a 13412O17.(XI.22.) LKt.
hatitrozatbat foglalt kiemelt beruhrizrishoz kapcsol6d6 r6szleges m6dositils j6vahagy6sa.
K6rdezi van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlik Attila polsirmester: A Lit6r 1406 - 1421,1425,14331 - 1437 trsz-i ingatlanokat
6rint6en, a jelenleg rdszben 6ltaliinos mez6gazdasiigi, r6szben kereskedelmi, szolgiiltat6
teriiletfelhasznril6s helyett rij ipari teriiletfelhasznil6s kijel6l6se, ezzel pirhtnamosary a
jogszab6ly 6ltal eloirt zdldteriilet biztosit6sa 6rdek6ben v6d6erdo kijel6l6se az rij ipari teriilet 6s

a 71-es f6rit kciz<ift, valamint a 071 hrsz alatti teriileten.
Lukfts Gibor PB elniik: K6rdezi, van-e hozzirsz6|is, k6rd6s a napirendi ponthoz? Mivel
nincs, az al6bbi hatiirozati javaslatot teszi fel szavazisra.

Hatdrozati iavaslat
A. Pdnzi)gti, Gazdasagi is Telep lds.fejlesztdsi Bizottsrig efogadasra javasolja Litir Kdzsdg
Onkormdnyzata Kdpvisel1-test lete riszdre a I j4/2017.(X1.22.) LKt hatdrozatban .foglalt
tartalom szerinti riszleges mddositds j6vdhagyasdt.

Felelds: Lukdts Giibor PB elndk
Hatdrid6: azonnal

P6nzngyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig 4 igen szavazattal elfogadta ahatitrozati
javaslatot.

12 I 2018.(11.22.1 PB hathr ozat
A P6nzigl, Gazd,as6g;6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilete r6sz6re a 13412017 .(X1.22.) LKt hatarozatbah foglalt
tartalom szerinti r6szleges m6dositSs j6vrihagyhsbt.
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Felelos: Lukrits G6bor PB elnok
Hatrirido: azonnal

5. Napirendi pont: Egyiittmiiktid6si megrillapodfs TLC Kft-vel
El6ad6 : Szedk[k Attila polgirmester
Az el6terjeszt6s a jegyz6kiinyv mell6klet6t k6pezi.

Lukits Gibor PB elniik: Az otodik napirendi pont Egyi.ittmrikciddsi meg6llapodrls TLC Kft-
vel, mely tartalmazza az onkormirnyzati ingatlan 6rtekesit6s6nek meg5llapod6s tervezetdt,
valamint a hosszrit6vf strat6giai fontoss6gri beruhdz6si tervet. K6rdezi van-e sz6beli
kieg6szit6s?
Szedlik Attila poleirmester: A kiemelt beruh6z6sk6nt kezelt TLC Kft-vel val6
egyi.ittmrikodds fejlem6nyeirol folyamatosan trij6koztatjuk mind a bizotts6gi tagokat,
k6pviseloket, mind a lakoss6got. A Lit6r telepiil6s kozigazgatiisi teruletdn l6tesitend6 rij ipari
gy6rt6ssal foglalkoz6 tizemcsamok 6pit6s6nek folyamata jelenleg ott tart, hogy a vev6 (TLC
Kft.) 6s a tulajdonos krizott l6trej<ivo ingatlan6rt6kesit6si meg6llapod6s a p6nztigyi bizotts6g,
valamint a testiilet j6v6hagy6sira vitr. Tov6bb6 strat6giai beruhaz6si szerzoddst a Termel6s-
Logistic Centrum Kft. megkiildte r6sztinkre, melybe belefoglalttk az <inkorm6nyzat 6rdekeit.
Az ingatlan6rt6kesit6si meg6llapod6s felt6tele a strat6giai beruhiiz6s megkrit6s6nek. Az 6rintett
tertileten l6v6 1415 es 1425 helyrajzi szitmu cinkorm6nyzatr tulajdonban 16v6, kor6bban
zirtkerti mezogazdas6gi tertiletek megkozeliteset szolgilo forgalomk6ptelen utak 13612017.
(XI.22) LKt. hat6rozattal korliltozottan forgalomk6pes vagyonelemm6 minositdse mellett
dontott a k6pviselo-testtilet. Tobb t6rgyal6s is lezajlott az onkormitnyzati ingatlannal hat6ros
mag6ntulajdonosok 6s aberuh6zokozott,melyalapj6njavaslom, hogy azittalkalmazott 1 800,-
Ft I m2 6ron 6rt6kesitsiik azutkdnt nyilv6ntartott ingatlanokat. Az rinkorm6nyzat ingatlanok
vonatkoz6s6ban, foldr6szek 6rt6kesit6se eset6n ad6mentess6g helyett az iitalirnos szab6lyok
szerinti ad6koteless6getviiasztotta. igy annak 6rdek6ben, hogy az onkorm6nyzat se essen el
az 1 800,- Ft lm2 t6nyleges bevdteltol I 800,- Ft + 6fa lm2 firontesszi.ik megaz 6rt6kesit6si
javaslatot. Meg kell emliteni, hogy a 1415hrsz-i ingatlan sziiks6g szerint megoszthat6, mert a

fenti teriileten akad6lyokba i.itkrizott az ingatlanok 6rt6kesit6se, de megoszt6ssal biztosithat6 a

mag6ntulajdonosok kozleked6se. Az onkormiinyzati meg6llapod6s el5tt a TLC Kft. a

megv6s6rolt tertileteket illetoen int6zkedik az risszevonisr6l, ezzel egyidejrileg az :utak
teri.iletbevonrisa i s megtort6nik.
A jelenleg helyzetben az adott ingatlanok piaci 6ra alacsonyabb, mint amit a beruhiz6 ajhnl a
teri.iletek6rt. Az onkormhnyzati ingatlan term6szetesen 6llami elov6s6rlilsi joggal v6dett, igy az
bejelent6sk<iteles 6s iillami lemond6s ut6n 6rt6kesitheto. A 1415 hrsz-ir teriilet pontos nagys6g6t
6s 6rt6k6t a teriilet megoszt6s6t kcivetoen lehet meghatitrozni. A 1425 hrsz-ri ingatlan teljes
eg6szben eladhat6.
A strat6giai beruh6z6si szerzod6s azon c6lok biztosit6sa 6rdek6ben ir6dott, hogy a tev6kenys6g
hosszit t6von szolg6lja mind az dnkorm6nyzatmind aberuhizo 6rdekeit. Ebbe bele tartozlk,
hogy a helyi ad6kkal kapcsolatos, mindenkor hatillyos onkormitnyzati rendeleteket milyen
felt6telekkel rillapitsa meg, illetve m6dositsa. Tcibbsz<iri egyezteto targyal6st fojttattunk a TLC
Kft-vel, mely 6rtelm6ben a befekteto 2018.01 .24-6n kaptunk egy informiiistdjdkoztat6st, hogy
lit6ri telephelyen az I. fitem szerinti iizem 2020-rak6sztilne el, s a II. titem szerint 2027-re tjabb
hasonl6 param6terekkel rendelkezo izemcsarnokkal bovi.ilne a telep. Megkaptuk tovhbbh a
2024-ig tervezett 6rbevetel sz6mitisaikat. Ennek figyelembev6tel6vel az onkormfnyzat
pontosabb szerz6d6si feltdteleket tud fel6llitani. A szerzSdds tervezet 1 .2.1-es pontja szeint az
6pitm6nyad6 m6rt6ke az dnkorm6nyzat tertiletdn legk6s6bb 2021. janu6r 1-t6l a

termelotertiletek hasznos alapteriilet6t illetoen legfeljebb 500,- Ft/m2l6v, iroda 6s egy6b



adminisztr6ci6s teri.iletek eset6ben 800,- Ft/m2lev. Az 1.2.2. pontban tal6lhat6ak a m6dositiisi
felt6telek (infl6ci6koveto emel6ssel), mely 6rtelm6ben a fenti pontok eset6ben az 5pitmenyado
aberuhizirssal6rintett valamennyi 6ptilet haszn6latbav6teli enged6ly6nek jogerore emelked6sdt
k6vet6 6vben m6g jelen szerzbdes megkdt6sekori m6rt6kkel viltozatlan marad. Ezt kdvet6en
2026. janu6r 1-ig hat6lyosak, azt k6vet6en az <inkorm6nyzat salitt hat6sk<irben ddnt. Az 1.3-as
pontban az szerepel, hogy legal6bb 2035-ig mentestil a telekad6 megfizet6se a161. Tov6bb6 a

1.4.1. pontban 16that6 a jcivoben 6piil6 megrijul6 energiiis beruh6zris kedvezm6nyes ad6zds al6
rendel6se. Mindezen kedvezm6nyek ellen6rt6kek6nt az 7.6. pontban aberuhiz6nak v6llalni a

kell, hogy legal6bb 15 6ven keresztiil Lit6r Kozs6g teri.ilet6n tartja fenn, valamint amennyiben
atermel6s b6vitdse mellet hoz dcint6st aztLiterkozsegkozigazgat6si teriilet6n viilalja. Tov6bb6
szerzod6sbe foglaln6k, hogy amennyiben a beruh6z6nii a helyi ipaniz6si ad6 alapja a
sz6khelyen 4 milli6rd forint al6 cs<ikken, abban az esetben Lit6r Krizs6g Onkorm inyzata
mentesiil a jelen szerz6d6sben v6llalt kdtelezetts6gek al6l. Az onkormitnyzat szakmai
appar6tusa kifogiisolta tovribb6 a 2. pontban takllhat6 szerziSdesszeg6si elj6r6s m6rt6k6t, ami
arra az esetre vonatkozik, amennyiben az onkorm irnyzat az szerzoddsben foglaltakkal ellent6tes
rendeletet alkot a helyi ad6k mdt6k6t illet6en. Jelen Szerzodds tervezet alapjin az
cinkormiinyzat kdteles a Beruhdz6 reszere a jelen Szerzod6sben megilllapitott maxim6lis
ad6terhek 6s a Lit6r Krizs6g kdpvisel6testiilete 6ltal elfogadott, jelen Szerzod6ssel dsszhangban
nem 6116 helyiad6-terhek ki.ilonbozete l5}oh-irnak megfelelo kdtb6rt frzetni. A javasolt 6rt6k
t00%.
Lukits Gibor PB elniik: Osszegszenien mennyivel ndvelne az epitmenyad6 bev6teleit TLC
ad6zisa?
Szedl6k Attila polsirmester: El6zetes kalkulici6k szerint a - TLC n6lkiil - 14 500 ezer Ft-r6l
500 ezer Ft-tal csokken 14 000 ezer Ft-ra, 6s ehhez a TLC Kft. 13 500 ezer Ft-ot tesz hozzit.
igyhozziletoleg 13 000 ezer Ft tobblet keletkezik. Aziparizlsi ad6b6l, amely a terv szerint
2035-ig 2Yo kerul megltatitrozilsra, 4 000 ezer Ft tobblettel j6rul hozzir az onkormitnyzat
ktizhatalmi bev6teleinkhez. Term6szetesen szerzoddsbe foglaljuk, hogy amennyiben
cinkorm6nyzati rendeletn6l magasabb jogrendti jogszabiiy ir elo a jelen szerzod6sben
meglrathrozott helyi ad6k m6rt6k6nek emel6s6t, 6s/vagy irj ad6nemek bevezet6s6t, mely 6rinti
a Beruhiz6 tev6kenys6g6t, illetve az iitala f,rzetendo kdzterheket, akkor Lit6r Kcizs6g
OnkormSnyzata ezen jogszab6lyi eloir6sokkal osszhangban jogosult 6s koteles jelen
Szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6gek teljesit6sdre.
Lukits Gibor PB elniik: Kerdezi, van-e hozzisz6lits, k6rd6s a napirendi ponthoz? Mivel
nincs, az al6bb i hathr o zati j av as I ato t t e s z i fel sz av azasr a.

Hatdrozati iavaslat
A. Pdnzilglti, Gazdasdgi ,!s Telepillesfejlesztesi Bizottsdg elfugaddsra javasolja Liter Kdzseg
Onkormdnyzata Kdpvisel1-testillete reszdre, Liter Kdzseg Onkormanyzata (mint drtdkesitd) es
q Termelis-Logistic Centrum Kft (mint vevd) kdzi)tt tervezett ingatlandrtekes{tesi
megdllapoddst a l4I5 ds 1425 hrsz-u ingatlanokkal kapcsolatban. A tervezett irtekesitesi ar
1 800,- Ft + dfa / m2.

Elfogaddsra javasolja a strategiai beruhdzdsi szerzddds megkaftsdt a TLC Kft-vel, melyben
Liter telepillds kdzigazgatdsi terilletdn ldtesltendd ilj ipari g,tdrtdssal foglalkoz| tizemcsarnok
dpitesenek, es ilzemelteteseinek feltetelei kerilltek rdgz{tesre.

Felelris. Lukits Gdbor PB eln6k
HqtdridS: azonnal
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Penzigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogadta ahatirozati
javaslatot.

13 I 2018.4L22.1 PB hatir ozat
A P6nzi.igyi, Gazdasirgi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
OnkormanyzataKepviselo-testiil ete r6,sz6,re, Lit6r Kozs6g Onkorm6nyzata (mint 6rt6kesito) 6s

a Termel6s-Logistic Centrum Kft. (mint vev6) koz<itt tewezett ingatlandrt6kesit6si
meg6llapod6st a 1415 6s 1425 hrsz-ir ingatlanokkal kapcsolatban. A tewezett 6rt6kesit6si 6r

1 800,- Ft+ 6fa I m2.

Elfogad6sra javasolja a strat6giai beruh6z6si szerzodes megkot6s6t a TLC Kft-vel, melyben
Lit6r telepiiles kozigazgat6si tertilet6n l6tesitendo lij ipari gy6rt6ssal foglalkoz6 iizemcsarnok
6pit6s6nek, 6s iizemeltet6seinek felt6telei keriiltek rogzit6sre.

Felel6s: Lukits G6bor PB elnok
Hat6rid6: azonnal

Mivel nincs tobb 18:55-kor berekeszti a ttsrlgi til6st.

PB eln<ik
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JELENLETI IV

Lit6r Kiizs6g Onkorm6nyzat 2018. febru6 r 22-6n tartott
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizotts6g nyilt til6s6n megielentekr6l

Jelen vannak:

Luk6ts G6bor Akos pii. elndk

B6di J6nos pii. tag

Heffler G6bom6 pu. tag

Varga Mih6ly pfi.tag

Balogh L6szl6 pii. kiiltag

Zavada Csaba pii. kiiltag

Meshivottak:

Szedl6k Auila polg6rmester

Kondics IstviiLn alpol giirmester

Auerbach Jinos k6pvisel6

Bencze Eva legyzb

Feitscher Tamrls p6nziigyi vezet6

Tov6bb6:

GL:*0.--


