
Lit6r Kiizs6g Onkormdnyzata
P6nziigyi Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg
Elniik6t6l

MEGHiV6

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 2018. november 29-

6n (csiitiirtiik) 17:00 rirakor nyilv6nos bizotts6gi iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

til6s helye: Lit6r Kiizs6ghriza tandcsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi javaslatok:

1.) Telepiil6sfejleszt6s - Rendez6si Terv feliilvizsgrilata
El6 ad6 : Sze dldk At tila pol gdrme s te r

2.) Az iinkormdnyzati k6pvisel6k, valamint bizottsrigi tagok, elniikiik tiszteletdij6r6l 6s
juttatrisrir6l szriki rendelet mt6dosit{sa
El6ad6. Sze dl dk Attil a pol girme ste r

3.) Lit6ri Kiiziis Onkormfnyzati Hivatalndl foglalkoztatott
illetm6nykie96szit6s616l szril6 rendelet alkotisa
El6ad6: Bencze Eva jeg.,zd

kiiztisztvisel6k

4.) Lit6ri Kiiztis Onkormrinyzati Hivatalnil foglalkoztatott kiizszolgrilati tisztvisel6k 2019. 6vi
illetm6ny alapj616l szri16 rendelet alkot{sa
El6ad6: Bencze Eva jegtzf

5.) Lit6r Kiizs69 Onkorm6nyzat kiilts6gvet6s - El6irfnyzat mridositis
El6add : Szedldk Attila polgdrmester

6.) Helyi ad6rendelet feliilvizsgf lata
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

7.) 2018- I-III negyed6v titj6koztatd
El5ad6 : Sze dl itk Att i I a pol gdrme s te r

8.) 2019. 6vi koncepci6
Eldadd : Szedldk Attila polgdrmester

9.) Bels6 ellen6rz6s*
-Lloodo; -6encze Lva legyzo

10.) Veszpr6m Balaton Zrt r6szv6nyek
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

11.) A Magyar Kormr{ny 5812013.(11.27.) kormrinyrendelete el6irdsainak alkalmazrisira a hdzi
beemel6k villamos energia ell6t{sdr6l
E l6add : Sze dldk A ttila pol gdrme ste r



12.) Lit6r 137-138-139 hrsz-rl ingatlan telekhatfr rendez6se
Elriad6 : Szedldk Attila polgdrmester

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizotts6gi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, rigy tivolmaradfsukat eldzetesen jelezzilk a Lit6ri Ktiziis Onkorminyzati Hivatal
Titk6rs6g6n. Telefon: 06 88 598-016. A meghfv6 6s il nyilvrinos napirendi pontok
el6terjeszt6sei megtakilhatrik a www.liter.hu portflon!

Lit6r, 2018. november 23.

Lukits Gibor s.k.
Pdnzilgyi Gazdasdgi 6s Telepilldsfejlesztdsi

Bizottsdg Elnoke
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Jegyz6kiinyv

Kdsziilt: 2018. november 29-€n (cstitcirtdk) 17:30 6rakor tartott Lit6r K<izsdg Onkormdnyzat
P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfej leszt6si nyilt bizotts6gi iil6sdn.

Jelen vannak:
Lukiits G6bor PB elnrik
B6di Jrinos PB tag
Heffler G6born6, PB tag
Balogh Ldszl6 PB tag
Zavada Csaba, PB tag
Varga Mihdly PB tag

Meghivottak:
Szedl6k Attila, polg6rmester
Kondic s .Istv6n alpol g6rmester
BenczeEva, jegyzo
Auerbach JSnos kdpviselo
N6methyn6 Brand Jrilia pdnztigyi csoportvezeto
Kepler Andrea ad6iigyi iigyintdzo

Lukrlts Gibor a P6nziiwi. Gazdasisi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsie elniike (a

tovibbiakban: PB elniik)
Megnyitom azilest, kciszontom a bizotts6g tagjait. Meg6llapitom, hogy a 6 fil bizotts6gi tagok
kriziil 6 fo jelen van, az iilds hatdrozatkdpes. Van-e hozzitszolits, kiegdszitds a napirendi
pontokat illetoen?

Szedlik Attila polsirmester

Kdrem, hogy rij napirendi pontokat vegyiink fel, a kdzvililgititsi szerz6d6s m6dosit6sa, 6s a
L it6ri Kdzo s 6nkorm6n y zati Hiv atal aut6v6s6rl6s tigydt.

Lukits Gibor PB elniik

Van-e hozzitszolits, kiegdszitds a m'6dositott napirendi pontokat illet6en?
Kiegdszit6s, hozzhsz6l6s nem volt, a m6dosftott napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadt6k.
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Napirendi pontok:

1.) Telepiil6sfejleszt6s - Rendez6si Terv feliilvizsgilata
El<iad6: Szedlik Attila polg6rmester

2.) Az iinkorminyzati k6pvisel6k, valamint bizotts6gi tagok, elniikiik tiszteletdij{rril 6s
juttatrisirril sz6li rendelet mridositisa
El6ad6: Szedl6k Attila polgiirmester

3.) Lit6ri Ktiztis Onkormrinyzati Hivatalnil foglalkoztatott kiiztisztvisel6k
illetm6nykieg6szit6s6r6l sz6l6 rendelet alkot6sa
El6ad6: Bencze bva jegyzo

4.) Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati Hivatalnf l foglalkoztatott kiizszolgrilati tisztvisel6k 2019.
6vi illetm6ny alaljf16l sz616 rendelet alkotisa
El6ad6: Bencze Eva jegyzo

5.) Lit6r Kiizs69 Onkorminyzat ktitts6gvet6s - F,lfiirdrnyzat mridositis
El<iad6: Szedlik Attila polg6rmester

6.) Helyi ad6rendelet feliilvizsgilata
El6ad6 : Szedl6k Attila polgdrmester

7.) 2018. I-III negyed6v titj6koztat6
El6ad6: Szedl6k Attila polgrirmester

8.) 2019. 6vi koncepci6
El6ad6: Szedlik Attila polg6rmester

9.) Bels6 ellen6rz6s
El<iad6: Bencze Eva jegyzii

10.) Veszpr6m Balaton Zrt r6szv6nyek
El6ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

11.) A Magyar Kormriny 58/2013.(II.27.) korminyrendelete el6irdsainak alkalmazisira a
hizi beemel6k villamos energia ellitrisrirtil
El6ad6: Szedlik Attila polg6rmester

12.) Lit6r 137-138 hrsz-ri ingatlan telekhatir rendez6se
El<iad6: SzedlSk Attila polgrirmester

13.) Kiizvildgitdsi szerz6d6s m6dositrisa
El6ad6: Szedl6k Attila polgiirmester

14.) Lit6ri Ktiziis Onkormrinyzati Hivatal autriv6srirl6s
El6ad6: Szedl6k Attila polgiirmester

15.) Vegyes iigyek

z



NAPIREND TARGYALASA

1.) Telepiil6sfej leszt6s - Rendez6si Terv felii lvizs g{lata
El6ad6 : Szedl6k Attila polg6rmester
(Az elSterjesztds a jegyzdkonyv melldklet,lt kdpezi.)

Lukrits Gr[bor PB elniik
Az els6 napirendi pont a Rendez6si Terv feliilvizsgiiat.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Szedlik Attila polgf rmester
A Fdnyforr6s Kft. iigyvezetoi azzal a kdr6ssel fordultak Hivatalunkhoz, hogy aLiter 060 hrsz-
ri, jelenleg Gksz3 civezeti besorol6sri ingatlanunkat beltertiletbe csatoljuk 6s 6tsoroljuk,,Lkel"
kateg6ri6ba. A helyi v6llalkoz6s a terileten 27 db dpitdsi telek kialakitrls6t szeretnd
megval6sitani.
A K6pviselo-testi.ilet t6mogatja az epitesi telkek kialakit6srit, ezdrt h6rmas szerzodest krit a
k6relmezo a rendezdsi terv kdszito 6s az dnkormitnyzat. A teljes k<iltsdget akerelmezo viilalja,
azaz az 1 050 ezer Ft + Afat a Planteus Kft-nek megfizeti.
A teriiletre a kds6bbiekben a telekalakit6si elj6r6s ut6n a F6nyforr6s Kft otthonteremtdsi cdlb6l
kozmrivesitett dpit6si teriileteket kdteles kialakitani. Kcizmtivesitettre elsosorban a viz,
szewryviz 6s lakoss6gi villany kidpitds6re gondolok, de a kialakul6 ritra pedig a kcizvil6git6si
fel6ll6sok biztosit6sa is val6suljon meg. Az:iut melletti csapaddkvizelvezeto 6rok, valamintaz
rit feliileti lezfirisra alkalmas ritalappal ellftott tttcifi az cinkorm6nyzattdrites mentesen veszi 6t
akdrelmezotol. Telepiil6sfejleszt6sileg a teljes kcizmrivesit6st kovetoen l6tom realit6s6t, hogy
az adott teriilet otthonteremt6 programnak megfeleljen.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasra, kr az, aki
elfogadrisra javasolja a kdpviselo-testtilet fel6 Lit6r 060 hrsz-u ,,Gksz3" -b6l tort6no teriilet
,,Lke1" be tdrtdnS m6dositis6t, valamint beltertiletbe bevon6sdt azzal, hogy a

teleptildsrendez6si terv rdszbeni m6dositiisi kolts6geit 1 050 ezer Ft + Afa drtdkben a Fdnyforr6s
Kft-vel kotott h6rmas megillapodis alapj6n a Planteus Kftvdgezze el, melyet a kdrelmezo frzet.
A Pdnztigyi, Gazdas|gi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazatal elfogadja.

A Pdnziigyr, Gazdasitgi 6s Telepi.ildsfejlesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Litdr Krizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testi.ilet fele Litdr 060 hrsz-ri ,,Gksz3" -b61

trirtdn6 teriilet,,Lkel" be tdrtdn6 m6dositiis6t, valamint belteriiletbe bevon6s6t azzal, hogy a

telepiildsrendezdsi terv r6szbeni m6dosit6si kdlts6geit 1 050 ezerFt+ AA 6rt6kben a Fdnyforr6s
Kft-vel kdtdtt h6rmas meg6llapod6s alapjSn a Planteus Kftvegezze el, melyet a kdrelmezo frzet.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<ik
Hat6rid6: azonnal
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Szedk[k Attila nolgirmester
A Teleptil6srendez6si Tervhez kapcsol6d6an Gandola Ilona is megkereste Onkormrlnyzatunkat
a 681120 hrsz-ri tertilettel kapcsolatban, amely Ki.ildnleges turisztikai tertilet kateg6ri6ba van
sorolva, amelyet lak6<jvezeti ,,Lke2" kateg6ri6ra kdri m6dositani. A Teleptildsrendezdsi terv
r6szbeni m6dosit6sa 400 ezer Ft + 6fa, amelyet a Planteus Kft. kdszit el, ennek krilts6gdt a
h6rmas szerzldes alapj6n a haszondlvezeti joggal rendelkez6 Yarga Mihelyt terheli. A tertilet
jelenleg kcizmrivesitdsi szempontb6l 1 dbhdzivizbek<itdssel rendelkezik. A teriilet el6tt m6r egy
kor6bbi telekmegosztdsi eljirirsb6l 681/15-hrsz-ri mag6nrit lett kialakitva. A teriileten a
k<izmrivek ki6pitdse nem tcirtdnt meg.
A kialakit6sra tervezett 10 db dpit6si telekre a kdrelmezo k<iteles kidpiteni a kozmtiveket.
Ezen a teriileten is a teljes kcizmtivesitdst kovet6en l6tom realit6s6t, hogy dpftdsi telkek
kialakit6sra keriilj enek.

Yarea Mih{lv k6pvisel6
Erinteffs6g miatt nem kiv6nok szavazni-

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet feld Lit6r 681120 hrsz-ri ingatlan K-Tur besorol6sb6l

,,Lke2"-re tortdno m6dosit6st, melynek kiiltsdge 400 ezer Ft * 6fa, 6s teljes kolts6gdt a

haszon6lvezeti jogtulajdonosa Varga Mih6ly viseli. A hdrmas szerzodes atewezo Planteus Kft
a megrendel6 az Onkorminyzat 6s a kciltsdgviselo Yarga Mihrily egy6ni v6llalkoz6 kdzdtt jcin
ldtre.
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepi.il6sfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogadja.

7812018.(XI.29.) PB hatdrozat

A Pdnziigyi, Gazdasitgi 6s Teleptildsfejlesztdsi Bizottsig 5 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r K<jzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testi.ilet fele a Litdr 681120 hrsz-ri ingatlan
K-Tur besorol6sb6l ,,LkeZ"-re tort6no m6dosit6st, melynek krilts6ge 400 ezer Ft + ifa,6s teljes
krilts6gdt a haszondlvezeti jog tulajdonosa Varga Mih6ly viseli. A h6rmas szerzodds atervezo
Planteus Kft a megrendel6 az Onkorm inyzat 6s a kcilts6gviselo Varga Mih6ly egydni v6llalkoz6
k<izott jcin ldtre.
Felel6s: Lukilts G6bor PB elnok
HatrlridS: azonnal

Szedl{k Attila poleirmester
Lit6r Kozs6g Onkorminyzata rij b<ilcsode dptilet 6pit6se t6rgyti beruh6ziist val6sit meg a Litdr,
93 hrsz-ri ingatlanon (telek<isszevonSst megelozoen El6d u. l. sz. ingatlanon). A megl6vo 6voda
szomsz6ds6gihanl6vo, Arp6d u. 4. sz6m alattig2 hrsz-ri mag6nszemdly tulajdonitbanlevo,56g
m2 teriiletti ingatlanb6l az alihbi tdrk6pkivonaton jeloltek szerint szeretne az dnkorminyzat
-90 m2 teriiletri ingatlanr6sztmegvitsitrolni ds azzalboviteni az rij bolcs6de 6s megl6v6 6voda
dptiletek zrildfeltileteL A 92 hrsz-ri ingatlan jelenleg VT2 dpitdsi dvezeti besorolilsf ingatlan,
amelynek civezeti besorol6s6t rendezdsi terv m6dosit6ssal VT1 dvezetbe soroljuk, 450 m2
be6pithet6sdgi telekm6rettel. Az ingatlanrdsz megv6sirllsirhoz kapcsol6d6an ingatlanforgalmi
drtdkbecslo szak6rtot k6riink fel az ingatlanr6sz forgalmi 6rtdkdnek megrlllapit6sa c6ljrib6l.
Ezzel a m6dosit6 javaslattal az Arpdd, ElSd 6s Almos utc6kkal behat5rolt tertilet iitkertilne a

Vt2-es besorolfsr6l a Vt1 besorol6sri teriiletbe.



Lukfts Gibor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzhsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadja, ag2hrsz-iingatlan az Arpdd,Ahos 6s El6d utc6kkal behat6rolt teriilettel 6tkeriiljOn
Yt2-bol Vtl besorol6sba.
A Pdnztigyi, Gazdasdgi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

791201 8.ftril.29.) PB hatrlrozat

A Pdnztigyr, Gazdasitgi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kozsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testtilet fele, hogy a 92 hrsz-i ingatlan az

Arpdd, El6d 6s Almos utcSkkal behat6rolt teriilettel 6tkertiljon Vt2-es besorol6sr6l a Vtl
besorol6sri tertiletbe.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<ik

Hat6rido: azonnal

Szedlik Attila noleirmester
Litrr Kozsdg Onkorm6nyzatinak Kepviselo-testiilete kijelenti, hogy a Helyi Epit6si
Szabiiyzatnak a VEB/0051278912016. iigyiratsz6mri torvenyess6gi felhiv6s szerinti
feliilvizsg6lata, m6dosit6sa, valamint a teleptildsk6p-v6delmi rendelettel val6 6s a felsobb szintti
jogszabiiyokkal val6 dsszhang megteremtdse tirgyirban a partnerekkel t<irtdn6 egyeztetdsre

hozott 1012017. (VI.30.) onkorm6nyzati rendeletben foglaltaknak megfeleloen kozzetett
dokumentumokra nem drkezett partneri 6szrevdtel. Az egyeztetdsi folyamat lezdrult. Liter
Kozs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testtilete a tcirvdnyess6gi felhiv6s, a teleptildsk6p-
v6delmi rendelettel 6s a fels6bb szintri jogszab6lyokkal val6 tisszhang megteremtdse alapj6n

szi.iksdges m6dosit6sokkal a Helyi Epitdsi Szabitlyzat m6dositrls6t elfogadja es azt vdgso

szakmai vdlem6nyezdsre tort6no megkiilddsre alkalmasnak tartja az iilami foepitesz rdszere.

Lukfts Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitszllirs, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szayazisra, ki az, akr
elfogad6sra javasolja a kdpviselS-testiilet fele azeloterjesztds szerinti m6dositott Helyi Epit6si

Szabiiyzatot.
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi BizottsSg 6 igen szavazattal elfogadja.

80/20 1 8.(XI.29,) PB hafifl rozat

A Pdnziigyi, Gazdashgi ds Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilet fele az eloterjesztds szerinti

M6dositott Helyi Epitdsi Szabillyzatot.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<lk

Hat6rid6: azowral
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2.) Az iinkormfnyzati k6pvisel6k, valamint bizotts:lgi tagok, elniikiik tiszteletdijirtil 6s

juttatrisr[r6l sz616 rendelet m6dositisa
Eload6 : Szedl6k Attila polg6rmester

Lukrits Gfbor PB elniik
Az m6sodik napirendi pont a tiszteletdijak feli.ilvizsg6lata.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

SzedLik Attila polsdrmester
A Magyarorszitg Helyi 0nkorm6nyzatair6l sz6l6 torvdny 35. $ (1) bekezddse alapjim a

kdpviselS-testtilet az <inkormttnyzatr kdpvisel6nek az onkorm6nyzati elnoknek, a bizotts6g
tagjainak rendelet6ben meghat6rozoff. trszteletdijat, term6szetbeni juttat6st 6llapithat meg.
A k6pviseloi tiszteletdij als6-felso hatirirt a torvdny nem hatirozzameg, azonban azt eloirja,
hogy a tiszteletdij megillapit6sa nem veszelyeztetheti az rinkorm6nyzat kotelez6 feladatai
ellifiilsir/.. A bizottsilg elnrike, tagja tiszteletdij6ra vonatkoz6 saj6tos szabiiy, hogy annak
mdrtdke az cinkorm6nyzati k6pviseloi tiszteletdij n6l magasabb lehet.
Litdr Kcizsdg Onkorminyzata kolts6gvet6s6nek 2016. 6vi teljesftds6nel, az iparizdsi ad6
eloirdnyzata jelentos teljesit6s elmarad6st mutatott, ds igy ad6kiesdssel sz6moltunk.
A 2016. november 23-i iildstinkdn a polg6rmester, a kdpviselok 6s a bizottsilgi tagok
tiszteletdijuk fel6r6l lemondtak, ez mintegy 4,5 M Ft-os megtakarit6st eredmdnyezett.
Mivel jelenlegi k<iltsdgvet6siink stabil, az cinkormdnyzati k6pviselo tiszteletdijainak emel6se
nem veszdlyeztetheti az dnkorm6nyzat kdtelez6 feladatai ell6t6s6t. A brutt6 javasolt
tiszteletdijak a 2014-es v6laszt6sok ut6n meg6llapitott tiszteletdij6val megegyezo 6sszeg.

Polg6rmesteri tiszteletdijra nyilatkozom, hogy tovfbbra is a 2017. dvben meg6llapitott
t6rsadalmi megbizatisri polg6rmesteri dijam brutt6 I l2 000 FtAr6 cisszegben k6rem tov6bbra is.
Javaslom az alpolgitrmester tiszteletdij 6t 6 5. 000 Ft/h6 rissze gben me g5llapitani.
KdpviselSi tiszteletdij 25 000 FVh6, egydb feladat betriltdsedrt a Bizotts6g eln<ike 20.000 Ft[h6,
a Bizottsigi tag 10.000 Ft/h6, tov6bb6 a BizottsSgi kiiltag 10.000 Ft/h6 juttat6sban rdszestil.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolirs, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrlsra javasolja a kdpviselo-testtilet fele az cinkorm6nyzati kdpvisel6k, bizottsiigi tagok,
elnok<ik tiszteletdijrir6l 6s juttat6s6r6l sz6l6 rendeletet, valamint a t6rsadalmi megbizat6sri
alpolg6rmester havi tiszteletdij6t 65 000 Ft/h6 <isszegben?

A P6nztigyi, Gazdashgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazafral elfogadja.

8 l/20 I 8.(XI.29.) PB hatrflrozat

A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kozsdg Onkorminyzata Kepviselo-testi.ilet fele a tiszteletdijakr6l sz6l6
rendeletet, valamint a t6rsadalmi megbizat6sri alpolg6rmester havi tiszteletdijii 65 000 Ft/h6
6sszegben.
Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rid6: azonnal
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3.) Lit6ri Kiiziis 6nkormrinyzati Hivatalnfl foglalkoztatott kiiztisztvisel6k
illetm6nykieg6szit6s6r6l sz6l6 rendelet alkotrisa
El6ad6: Bencze Eva jegyzl

Lukrlts Gribor PB elniik:
A harmadik napirendi pont a kciztisztvisel6k illetm6nykiegdszit6se.
Van-e sz6beli kieg6szft6s?

Bencze Eva iegvz6
Kdrem a tisztelt bizotts6got, hogy akoztiszfrisel6k reszere 2019.6vre is legyen lehetos6gem az
illetm6nykieg6szit6st meg6llapitani, mellyel lehetos6gem van a bdrek minim6lis mdrtdkben
t<irt6n6 emel6s6re fgy a munkaerS megtarthsina.
Javaslatom, a fels6fokri iskolai vdgzettsdgri k<iztisztvisel6k esetdben a kriztisztviselo
alapilletm6nydnek l0olo-os, kdzdpfokri iskolai v6gzetts6gti k<iztisztviselok esetdben a
kciztisztviselo alapilletmdnydnek 2|Yo-os eltdrftds6t.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogadAsra javasolja a kdpvisel6-testtilet fel6 a Litdri K<izcis Onkorm6nyzati Hivatalnil
foglalkoztatottaknak az illetm6nykiegdszit6sr6l sz6l6 rendeletet?
A Pdnztigyi, Gazdasitgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrlg 6 igen szavazattal elfogadja.

A Pdnztigyr, Gazdasirgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testtilet fele a Lit6ri Krizris Onkorm6nyzati
Hivataln5l foglalkoztatoff kriztisztvisel6k illetmdnykie96szitds6rril sz6l6 rendeletdt.
Felelos: Lukilts Gribor PB elnrik
Hatrlridri: azonnal

4.) Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati Hivatalnril foglalkoztatott kiizszotgrilati tisztvisel6k 2019.
6vi illetm6ny alapjir6l sz6l6 rendelet alkotfsa
El6ad6: Bencze Eva jegyz\

Lukits G{bor PB elniik
A negyedik napirendi pont a kcizszolg6lati tisztviseliSk2019.6vi illetmdny alapja.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iewz6
Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata2}lT-ben rigy drintott, hogy a Kdzds Hivatal dolgoz6inak a

kozszolgiiati piiyin t<jrt6nd megtart6sa drdek6ben a kozszolgiiati kriztisztvisel6inek
illetm6nyalapjitt szinten tartja, ezdrt megalkotta a Lit6ri Kciz<is Onkorm6nyzati Hivatalnii
foglalkoztatott krizszolgilati tisztviselok illetmdny alapj616l sz6l6 rendeletdt melyben 43 000
Ft cisszeget hat6rozott meg.
A k<izdpfokf t6bb 6ve dolgoz6 kriztisztviselokndl nem 6ri el a garant6lt b6rminimumot ezdrt
kiemelten fontos, hogy az illetmdny alapot a jogszabitlyi lehet6sdgekhez m6rten elt6ritsiik, 6s

igy is a 43 000 Ft-os illetm6ny alap csak egy minimiilis elismer6 bdrt tud k6pezni.
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A koztisztvisel6kndl is fontos, hogy a piaci v6llalkoz6i 6s az egydb rlllami szfer6ban kialakult
bdrekhez hasonl6an elismert illetmdnyben rdszesiiljenek. A hivatali dolgoz6k elismer6se
me gtart6s6hoz 6tgondo lt berterv ezd sre van s ziiks6 g.

Lukits Gdbor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szayazasra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet fel6 a Litdri K<iztis Onkorm6nyzati Hivatal
illetm6nylapj 616l sz5l6 rendeletet.
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

83/2018.fiX27.) PB hatirozat

A P6nziigyi, Gazdasirgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsig elfogad6sra javasolja Litdr Kcizsdg
OnkormsnyzataKepviselo-testiilete fele, a Litdri Kdzds OnkormiinyzatiHivatal kdzszolg6lati
tiszts6gviselok illetmdnylapj616l sz6l6 rendeletet.
Felelos: Luk6ts Gibor PB elnok
Hat6rido: azonnal

5.) Lit6r Kiizs6g Onkorm{nyzat kiilts6gvet6s - El6irrinyzat mr6dositis
El6ad6: Szedlik Attila polg6rmester

Lukits G{bor PB elniik
Az otddik napirendi pont a Lit6r Kcizs6g Onkorm6nyzatinak eloirinyzat m6dosit6sa.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Szedlik Attila nolsf rmester
Bevdteli oldalon az eloirdnyzatokat befoly6solj a az oktoberben leadott normativ t6mogat6s
nrivekeddse 2.183 ezer Ft, amelyet az ovodai 6s bcilcsodei fer6hely m6dosul6sa miatt kapunk.
Piiyinatban ig6nyelt szoci6lis ti.izeloanyagtitmogatirs is bekeriilt a bev6telek koz6 1.297 ezer
Ft. Az Eszak-Balatoni Hullad6kgazd6lkod6si Nonprofit szervezet 2017. evi 6.129 ezer Ft.
t6mogat6sa is megdrkezett, amely az eredeti eloirinyzatban nem szerepelt. A m6r meg6rkezett
ad6bevdtelek tcibblete is bekertil az adobevetelek kdz6, amely,l .602 ezer Ft osszegri.
Kiadisi oldalon a leadott felm6r6s alapjdn tovilbbit6sra kertil 2.183 ezer Ft
intdzm6nyfinanszirozitsk6nt. A tartaldk eloirinyzat 5.686 ezerFt risszeggel ndvekedett.
A bev6teli 6s kiad6si eloirirnyzat fo<isszege 785.023 ezerFt-ram6dosult.
A Lit6ri Kiizds Onkorm6nyzati Hivatal bev6teli 6s kiad6si f6risszege 68.428 ezer Ft-ra
m6dosult.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazilsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpvisel6-testtilet fel6 a Litdri Kcizos Onkorm6nyzatiHivatal20l8. 6vi
m6dositott kriltsdgvet6sdt?
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepi.il6sfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.
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E ['00I &flK t?,.] P$,hatdr,*zat

A Pdnztigyi, Gazdasirgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Kozsdg
Onkorm6nyzata Klpviselo-testi.ilete fele a Literi Kozos Onkormdnyzati Hivatal 2018. 6vi
m6dositott kdltsdgvetds6t.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln6k
Hat6rido: azonnal

Lukrits Grlbor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazilsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet feld a Lit6r K<jzsdg Onkorminyzatinak 2018. dvi
m6dositott kolts6gvetdsdt?
A Pdnztigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

85/2018.fl X.27.) PB hat{rozat

A Pdnziigyr, Gazdasitgi 6s Teleptl6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Kcizsdg
Onkorm6nyzataKdpvisel6-testtilete fele Lit6r Kcizsdg Onkorm6nyzatinak2Ol S. 6vi m6dositott
koltsdgvetdsdt.
Felelos: Luk6ts G6bor PB elndk
HatSrido: azonnal

6.) Helyi ad6rendelet feliilvizs gilata
El6ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukits Gibor PB elniik
A hatodik napirendi pont a helyi ad6rendeletek feliilvizsg6lata.
Van-e sz6beli kie96szitds?

Szedlik Attila poleirmester
A Nemzetgazdasigi Minisztdrium megkiildte tiilekoztato leveldt a 2019. janu6r 1-t6l
meghatirrozott helyi ad6m6rt6k maximum6rSl az egyes tdteles helyi ad6mdrtdkekr6l:
Epitmdnyad6 1.898,4 Ftlm2
Mag6nszem6ly kommun6lis ad6ja: 29.340,3-Ft/ad6t6rgy
Helyi Ipanizdsi ad6 2%
Reklrlmhordoz6 12.000 Ft/m2

Az rinkormirnyzat pdnziigyi helyzete a megtett kcizponti 6s helyi intdzked6sek eredmdnyek6nt
stabil 6s kiegyensrilyozott, ezefihelyi ad6ink m6rt6k6t 2019 - dvre nem javasoljuk emelni.
A jelenleg hat6lyos 6pitmdnyad6 rendelettinkben l6that6, hogy kiilteriiletenaz ad6 m6rt6ke 800
Ft/m2, belteriileten 700 Ftlm2 a rekl6mhordoz6k 6.000 Ft/m2, a saj6tos dpitm6nyfajtdk: 1.800

Ftlm2.
Pontosit6sra kertilt az ad6 m6rtdke, azaz a meghattrozott dsszegek .gy 6vre vonatkoznak.
S aj ritos dpitmdnyfaj tek tdrvdnyi drtelmezds6nek belefoglal6sa.
Felkdrem Kepler Andre6t, hogy a 2019-6vi ad6 mdrtdkekrol trlj6koztatist adjon.
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Kepler Andrea ad6iievi foeload6:
Bevezet6sre keri.ilt 2017.6vben a mag6nszemdlyek kommun6lis ad6ja. A rendelet szerint
lakiis eset6ben 12.000 Ftlevl adotdrgy, telek eset6ben 6.000 Ft/evl ad6t6rgyban illlapitottuk
meg. Ezen ad6m6rtdkeken illetve mentessdgi 6s kedvezm6nyi jogosultak kdrdt viiltoztatni nem
javasoltam. Ebben az evben a kommun6lis ad6b6l 8 390 ezer Ft folyt be, a kolts6gvetdstink
stabilit6sa szerint javaslom ennek az adomert6knek a megtart6siit.
Iparrizdsi ad6 tekintetdben a telepi.il6siinkrjn az rparizdsi ad6 m6rt6ke 2005. januiir l-t6l2 yo

mely a t<irvdnyi m6rt6knek felel meg, ad6mdn6k emeldsre nincs lehetosdg. A teleptilds helyi
ad6bev6tel6nek tribb, mint 62 Yo-a a helyi ipanizdsi ad6b6l szirmazik.

Lukrits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, kr az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet feld a Liter Kcizsdg Onkorm6nyzatinak az

6pitm6nyad6r6l sz6lo rendelet m6dosit6s6t.
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

86/201 8.fi X.27.) PB hatrfirozat

A Pdnztigyi, Gazdasirgi 6s Teleptildsfejlesztesi Bizottsrig elfogad6sra javasolja Lit6r Kcizs6g
Onkormiinyzata Kepvisel6-testi.ilete fele Litdr Kdzs6g Onkorminyzatinak 6pitmdnyadojar6l
s2616 rendelet m6dosit6s6t.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rid6: azonnal

7 .) 2018. I-III negyed6v t{j6koztat6
El5ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukits Gribor PB elniik
A hetedik napirendi pont I-III. negyed6vi tilekoztat6.
Van-e sz6beli kie96szitds?

Szedlik Attila polsf rmester
Felkdrem Ndmethynd Brand Jrilia pdnzi.igyi csoportvezetot, hogy a I-III negyeddvr6l sz6l6
tiilekoztatitst m ondj a el.

N6methyn6 Brand Jrilia p6nziieyi csoportvezet6
Bev6telek alakulisa
Az rinkormimyzat bevdtelei a m6dositott eloirdnyzathoz kdpest a mtikoddsi ds felhalmoziisi
kcilts6gvetds teljesitdse 79 Yo-on iil.
A mtikoddsi koltsdgvet6si bev6telek 85 %-os teljesit6si szinten 6llnak 265.114 ezer Ft-tal azI.-
IlL negyeddvben.
Mtik<iddsi cdhi t6mogat6sok iilamhdztart6son beltil (B1): a frnansziroz6si rendb6l adbd6anaz
6llami hozzi$firulitsok 6s t6mogat6sok az eloirt p6nziigyi i.itemben 6lltak az tinkorminyzat
rendelkezds6re. A teljesitds 77oh-os 124.269 ezer Ft-tal.
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A Magyar Allamkincst6r idoar6nyosan 121.395 ezer Ft t6mogat6st biztositott az elso h6rom
negyed6vben. Allamhhztartdsonbeltili egy6b mtikoddsi c6hi t6mogat6s rovaton30.544 ezer Ft
bevdtelt sz6moltunk el, a kcivetkez6k szerint: Az Orszirgos Egdszsdgpdnztir a megfelel6
iitemben biztositja a vdd6no 6s az iskola eg6szsdgtigy finanszirozirsirt, amelyre 4.533 ezer Ft
tiimogatilst kdnyveltiink le. A k<izfoglalkoztatoffak ut6n igdnybe vett t6mogatis 4.194 ezer Ft
volt. megt6rft6se a tagok. Kir6lyszentistv6n Onkormanyzata a Hivatal mtikridds6re 3.149 ezer
Ft, az 6ltal6nos iskoliis gyermekek t6mogat6s6ra 2.150 ezer Ft trimogat6st nyrijtott. AzEszak
Balatoni Regionillis Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s 6 130 ezer Ft t6mogat6st ftzetett meg. A
Balatonalm6di Szoci6lis T6rsul6s az elozo 6vi elsz6mol6sa eredmdnyekdnt 2.984 ezer Ft-ot
frzetettvissza az Onkorm funyzat reszere. Krizhatalmi bevdtelek (B3) kdzott a helyi ad6 bevdteli
forr6st a hat6lyos ad6rendszerben <inkormdnyzati ad6k6nt a k6pvisel6-testiilet jogosult
megiillapitani. Jelenleg kdtfdle ad6 megiillapitisi jog fekil dontdtt az <inkormhnyzat. Az
6pitm6nyad6 teljesitdse 15.515 ezer Ft, be6ll6si szintje 100 %. A 2017-ben bevezetett
kommun6lis ad6b6l 8.390 ezerFt folyt be 105% -on. A g6pj6rmtiad6 bevdtel 113 o/o-onteljestilt,

7 .884 ezer Ft <isszegben. Az iparizesi ad6 eloirdnyzata 100 %-os teljesitdst mutat 55.136 ezer
Ft-tal. Kozigazgat6si birs6g rinkorm6nyzatot illeto 30Yo-a, illetve a beszedett k6sedelmi p6tl6k
bevdtele 6s a talajterheldsi dij bevdtele 499 ezer Ft.
A mtikriddsi bev6telek (B4) 89 Yo-on teljesiiltek 18.801 ezer Ft-tal.
A szolg6ltatdsok ellendrtdke (8402) 5.484 ezer Ft, melybol a Tulajdonkciz<iss6g szenrryviz
b6rleti dija 1.813 ezer Ft, valamint 800 ezer Ft vizi kcizmri bdrleti dij mely Lit6r
Onkorm6nyzatotilleti. Itt kertl elsz6mol6sra a bolt bdrleti dija is, ez szeptember 30.-ig 900 ezer
Ftvolt. A fennmarad6 1.971 ezerFt az cinkorminyzati lak6sok lakb6re, a mtivel6d6si h6z 6s

mtiflives futballp6lya b6rleti dija, aravataloz6 haszn6lati dij 6s a sirhelymegv6lt6sok dija.
Kozvetitett szolg6ltat6sok (8403) bev6tel6n a lakiisbdrlok, az 6voda 6s a polg6rmester r6sz6re
tov6bbsz6mlinott k<ilts6gek megt6rit6s6t sziimoljuk el, bevdtele 356 ezer Ft.
A szolgiiltat6sokhoz kapcsol6d6,kiszttmlilzott rifa bevdtele 8.565 ezer Ft, ez az€rt rlyen magas,
mert a 633/5.6.7 6s 1415/1,1 525hrszdrtdkesitett ingatlan rifa 6t6ke mrikriddsi bev6tel, szemben
a nett6 6rt6k6vel, ami pedig felhalmoz6si bevdtel.
Kamatbev6telk6nt 4339 ezer Ft folyt be szeptember 30.-ig, ez 100%-os teljesit6st
eredm6nyezett. Az egydb mrik<id6si bevdtelekndl (B4l l) 56 ezer Ft bevdtelt sz6moltunk el,
mely Bursa Hungarica visszautal6sa, 6s rong6l6si k6r bev6tele.
A felhalmoz6si kolts6gvetdsi bevdtelek elotinyzata250.l30 ezerFt-tal92o/o-onteljestilt.
T6mogat6si eloleg Ker6kp6rut TOP-3.1.1 15.786 ezer Ft, PR ds ti\ekoztatitsi feladatok
ellilthsira t6mogat6s 1.386 ezer Ft, T6mogat6si el6leg Uj bcilcsode 6pit6se TOP-1.4.1-
16 223.884 ezer Ft bevdtelt sziimoltunk el az egydb felhalmozisi cdhi bevdtelek
iilamhi.ztart6son beltilr6 I rovaton.
Ingatlan 6rtdke sitdsbol 2 8. 5 06 ezer F t bevdtel keletkezett.
Finansziroz6si bev6telek759 969 ezer Ft risszegben teljestiltek.
96.196 ezer Ft az el6zo 6vi maradv6ny ig6nybev6tel, ez pfnzforgalom ndlktili bevdtel, igy
biztositja a sz6mvitel azt,hogy ami eddig csak a mdrlegben szerepelt, most a pdnzforgalomban
is l6tsz6djon.
Az iilamhirztarttson beliili megel6legezes 2.229 ezer Ft <isszege a kozfoglalkoztat6sra kapott
elSleget mutatja.

Kiadisok alakukisa
A kiadrlsok alakuliisa: az cinkorm6nyzat cisszes mtikod6si 6s felhalmoz6si kiad6sa229.029 ezer
Ft volt 2018. elso h6rom negyeddvdben, ez a m6dositott eloirinyzat 30 Yo-6nak felel meg.
A mrikrrd6si kcilts6gvetds eloir6nyzat csoport kiad6sai 53 o/o-os teljesitdsi szinten 6llnak,
osszesen 17 5.516 ezer Ft teljesit6ssel.
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Szem6lyi juttat6sok (K1) el6iranyzaton 2l .086 ezer Ft teljesiilt, mely 63 %o-os teljesit6si arriny.
Munkaad6kat terhel<i j 6rul6kok 6s Szoci6lis hozz6j6rul6s ad6 (K2) r o\raton 4.223 ezer Ft kiaddst
sz6moltunk el.
Ellitottak p6nzbeli juttat6sair6l r6viden. Az dnkorm6nyzat, a jelenleg 6rvdnyben ldvti
tdrvdnyek, kormriny ds egy6b 6gazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek 6rtelmdben
biztositja a szoci6lpolitikai ell6t6sokat, 6s egy6b juttat6sokat.
Egy6b nem int6zm6nyi ell6t6sok rovaton (K48) kertilnek kifizetdsre a telepiildsi t6mogatrisok,
melyek a k6vetkez6k: rendkiviili telepiildsi t6mogates, sziilet6si, temetdsi, lakhat6shoz
kapcsol6d6 t6mogat6s, 6pol6si tiimogat6s, beiskol6zilsi t6mogat6s, tankdnyvtilmogat6s,
hulladdkkezeldsi t6mogatAs, egdszsdgi rillapot meg6rzo tiimogatiis, gyermekek 6tkezdsi
timogatisa, kdztemet6s. Ezen a rovaton 1.485 ezer Ft kiadSs keletkezett, ez a m6dositott
eliiritnyzat 36 %o-a.

Az egydb mtikdddsi c6lti kiad6sok (K5) rovaton kertilnek elsz6moldsra az iilamh|ztafiison
beliilre 6s kivi.ilre nyrijtott tiimogat6sok, a mrikrid6si c6hi kdlcsdndk, melyek teljesitdse 47 %o-

on iil, 87 .294 ezer Ft dsszegben.
A felhalmoziisi kdlts6gvetds eloirdryzal csoport kiadrisai 2 Yo-os teljesitdsi szinten 6llnak
30 552 ezer Ft-ban az els6 hiirom negyeddvben.

Beruhiz6si kiaddsok alakuLisa a 2018. I.-III. negyed6vben 5.249 ezer Ft
Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete 1 l512017.(VIII.31.) 6s 38/2017.(V.31.)
hatirozata alaplin Litdr Kdzsdg telepiildsrendezdsi terve m6dositiisra kertilt. A
tervdokument6ci6 2018.03.19-6n kertilt kifizet6sre 1.280 ezer forint 6sszegben.
Informatikai eszkiSz beszerzds az Onkormanyzati Kdpvisel<ik r6szdre:
42017. 6vi ASP csatlakoz6shoz kapott trimogat6si el6leg maradviiny6nak felhaszn6l6sa 2018-
ban tdrtdnt. Informatikai eszkrjzcik kertiltek beszerz6sre 824 ezer forint <isszegben.
Nett6 339 ezer Ft drtdkben v6s6roltunk az elsri hdromnegyed dvben informatikai eszkdzt.
Az Onkorm6nyzat 1.860 ezer Ft drtdkben vrisiirolt egy6b trirgyi eszk6zt a k6vetkeztik szerint:
8412017 .(V .31.)hatiLrozal alapjdnErtl Prilnd bronz dombormrivet 800 ezer forint, MTD optima
LN200H traktor beszerz6se nett6 631 ezer Ft 6rt6kben, csurgaldkviz iitemel6be telepitett
szivattyri csere nett6 414 ezer forint 6rt6kben.
Kiriilyszentistv6n I. sz. szennlviz itemelobe telepitett szivattyri cser6je tdrtdnt meg.

A tartal6kok 2018. 09. 30. napon a k<ivetkez6k6ppen alakulnak: LKS tulajdonk<izdssdg
5ltal6nos tartal6ka 18.973 ezer Ft, az onkormiinyzat dltal6nos tartal6ka 54.645 ezer Ft,
cfltartallka 2.500 ezer Ft.

Finanszirozisi kiadrisok
Krizponti iriinyit6szervi kiadrisok rovaton, a Hivatal 16sz6re 45.865 ezer Ft keriilt 6tadiisra, mely
a tervezett el6ir6DyzatTl Yo-a. AllwnhAztartason beliili megel<ilegez6s visszaf,rzet6se jogcimen
7.648 ezer Ft kcinyvel6se tdrt6nt, mely a 12. havi nett6sitiis 6s a kdzfoglalkozlatds
megel6legezdsdnek visszafi zet6se.

Lukdts Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzirszol s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja a k6pviselo-testiilet fel6 a Litdr K6zs6g Onkorm inyzatdnak 2018. 6vi I-
III. ne gyed6vi t|jdkoztatijit?
A P6nziigyi, Gazdasiigi ds Telepiildsfej leszt6si Bizoftsiig 6 igen szavazattal elfogadja.

L2



8?/20181flX.2?.) PB hat{rozat

A Pdnziigyi, Gazdasitgi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Kozsdg
Onkorm6nyzata K€pviselo-testtilete fele Litdr K6zsdg Onkorminyzatinak I-III. negyeddves
ti\ekoztat6jit.
Felelos: Luk6ts G6bor PB elndk
Hat6rid6: azonnal

8.) 2019. 6vi koncepci6
El6ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukits Gibor PB elniik
A nyolcadik napirendi pont a 2019.6vi koncepci6.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Szedkik Attila polefrmester
Bev6telek
Az <inkorminyzat k<itelez6 feladatai ellititsirhoz 2019. 6vben is az alibbi fon6sok 6llnak
rendelkez6sre: a helyi onkormrinyzatok 6ltaliinos mtik<iddsdnek 6s flgazati feladatainak
t6mogat6sa ,helyi rinkormiinyzatok 6ltal felhaszniihato krizpontositott el6ir6nyzatok, helyi
cinkorm6nyzatok kieg6szito t6mogatiisa - saj6t bevdtelek (helyi ad6k egydb saj6t bev6telek).A
helyi onkormdnyzatok iiltal6nos mtikod6sdnek es itgazati feladatainak t6mogat6sa jogcimen az
<inkorm6nyzat elorelifihat6lag 160.000 ezer Ft tilmogat6sra jogosult. A t6mogat6s m6rt6ke
n<ivekedni fog az elozo 6vhez kdpest, ennek oka az rij 6vodai 6s bcilcs<idei csoportszobik
kialakit6sa. Az Orszitgos Eg6szsegpenztbr frnanszirozza a vedonoi 6s az iskola eg6szs6giigyi
ellrltrlst, melynek tervezett bev6tele 6.060 ezerFt. A saj6t bev6telek alakul6s6n6l a helyi ad6kb6l
szirmaz6 bevdtel - a jelenleg 6rv6nyes rendeletek szerint 6s a kor6bban mir egyeztetett
adoviitozitsokat figyelembe vdve keriiltek megtervezdsre. Az 6pitm6nyad6 mdrtdke belteriiletre
700,-Ft/m2 ad6alap, ktilteriiletre 800,-Ft/m2-rel sz6moltunk. Az 6pitm6nyad6tewezettbev6tele
15 000 ezer Ft. Az ipari,tzesi ad6bev6telek tervezds6ndl az lifihato, hogy a 2019. dvi vrirhat6
bev6tel55.000 ezerFtfgy, hogy a 2 milli6 Ft alatti ad6alappal rendelkezok mentess6ge tdrldsre
kertil. A g6pj6rmriad6 bev6teltink a jelenleg rendelkez6sre 6116 nyilvilntartis es az el6zetes
informrici6k, elokalkul6ci6k alapjin 7.000 ezerFt, ami a 60%-os elvoniis utinaz dnkormrlnyzat
bevdteli eloirinyzatifikepezi. A2018. januiir l.-tol bevezetett mag6n kommun6lis ad6 mintegy
8.000 ezer Ft tdbbletbevdtelt jelent a telepi.ilds szitmira. Az egyeb kdzhatalmi bev6telek koz<itt
szerepel a kozteriilethaszniiati dij 6s a k6sedelmi p6tldk bevdtel, itt 650 ezer Ft eloirinyzattal
sz6molunk. T6mogatrls6rtdkri bevdtel az Eszak-balatoni Region6lis Szil6rdhulladdk
Onkorm6nyzati Tilrsul6s tilmogat6sa kompenzilci6s meg6llapod6s alapjrln. 6vatoss6gb6l csak
I 6vi cisszeg kertilt tervezdsre 6.129 ezer Ft osszegben. Kir6lyszentistv6n Onkorm6nyzata
k<jzremrikd dlk az Ovoda 6s az Iskola fenntartiisi kciltsdgeinek kiegdszitdsdben. A Csivitel6
6vod6ra tervezett t6mogat6s 80 ezer Ft/f6 t6mogat6ssal 13 f6vel sz6molva, | 040 ezerFt, ez

kdzvetleniil a Litdri 6vodai Nevelds ds B<ilcs6dei Ell6tris T6rsul6sa reszere keri.il etad6sra, igy
Lit6r Onkorminyzat kciltsdgvetes6ben nem jelenik meg. A Litdri Reform6tus Altalenos Iskola
t6mogat6s6ra gyermekenkdnt 100 ezer Ft-ot biztosit a Kir6lyszentistv6ni cinkorm6nyzat, ez23
gyermekkel sz6molva 2019.6vben 2300 ezer Ft t6mogat6si tisszeget jelent. A 2019 evi
kdlts6gvetdst vilrhat6an 351 .l9l ezer Ft maradv6nnyal kertil nyit6sra, ebb5l 18.257 ezer Ft a

Tulajdonkciz<iss6g, 214.409 ezerFtaberuhizirsokra kapott piiyizati <isszegek 6s 118.525 ezer

13



Ft Litdr Onkormiinyzat maradv6.nya, amelyb6l a miir megkezdett brilcs6dei beruhiiziis dnr6sze

30.000 ezer Ft, a f6z6konyha dff6sze 7.000 ezer Ft. A maradvdny felhaszn6l6sa akkor v6lik
hat6konnyri, ha azt beruh6zrisi feladatokra forditja az dnkormiinyzat, ds igy a vagyon m6rlegben
a saj6t t6ke pozitiv irrinyba tdrtdnS elmozdul6silt eredm6nyezi. A kiadrisok cs6kkent6se 6s a
bev6telek nriveldse sziiksdges ahhoz, hogy ezt a szabiiT't 6rv6nyesiteni tudjuk a kdvetkez6
6vekben.

Kiadiisok
A szem6lyi juttatilsokn6l a kdtelez<i b6remel6ssel nem szriLrnoltunk, mivel a

minimdlb6remeldsnil mdg nem sztiletett d6ntds, - amennyiben ez megtiirt6nik, a tdrv6ny
erej6ndl fogva az 6tsorol6sokat elvlgezzi*-, igy csak a kdtelez6 soros ugriisok lettek
figyelembe v6ve. A jelenleg engeddlyezett l6tsziimok figyelembevdteldvel tctrtdnt a szemdlyi
b6rtcimeg meghatilroz6sa az irrrfzrrlerryekn6l. El6rel6that6lag munkaad6t terhel6 j6rul6kokkal

is sz6molva 40.000 ezer Ft-ot fognak felem6szteni a szem6lyi kiad6sok. A dologi kiadiisok a

lehet6sdgek, t6nyadatok figyelembev6tel6vel feladat finansziroz6s alapj6n keriiltek
meghat6roz6sra, kalkul6lva a 2019. 6vre v6rhat6 infliici6val. A koncepci6 46.000 ezer Ft dologi
kiadiist tartalmaz. A teljesit6seket is figyelembe vdve soronk6nt kertiltek ritvizsg6l6sra 6s ahol
lehetett ott csdkkentettiik a kiadrisokat. Az 6vodai, bdlcs<idei 6s tij vdd<in6i beruh6z6sok miatt
t6bbletkiadiissal kell sz6molni az rij fogyaszt6si helyek miall. Az <inkorm6nyzatra jut6 dologi
kiad6sokat a koncepci6 6sszerillit6srlniil szint6n a feladat orient6lt, feladatra tervezett tervezds
jellemzi. A szoci6lis kiad6sok koncepci6j a a 2018.6vi tdnyleges kiad6sok figyelembevdte[6vel
kertilt meghat6rozlsra. A tervezett eloirinyzat 3.800 ezer Ft. A kdzfoglalkoztat6s kiadisaira
annyi eloirdryzat kertilt tervezdsre, amennyi dsszegre hat6srlgi szerz6d6ssel rendelkez{ink a
krivetkez6 6vre.
A t6mogatiisok, pdnzeszkozitad6sok esetdben a b6zisadatok lettek figyelembe v6ve.
Term6szetesen 2019-ben feliilvizsg6latra keriil, az <inkorm6nyzat anyagi lehet6s6geinek 6s

t6mogat6si c6ljainak megfelel<ien mind a trimogatdsra szAnt dsszeg mind annak elosztdsa,

el<izetesen a kiadiis csdkkentdsi javaslatokat figyelembe v6ve kb. 107.000 ezer Ft kiad6s meriil
fel, mely tartalm -za az Allu h ztartason kiviilre 6s beliilre adott tiimogat6sokat a kiad6sokat
jelenl<isen cscikkenwe.
A tiimogat6si c6lu finansziroz6s kiad6sai k6z<itt szerepel a Csivitel6 Ovoda ds Btilcs6de rdszdre

6tadott iillami t6mogatris 100.210 ezer Ft, erre a feladatra Litdr dnkorm6nyzat 2019. 6vi
trimogat6sa el<irelithat6lag 350 ezer Ft.
A Lit6ri Kcizcis Onkormrlnyzati Hivatal zavarlalan mrik<id6shez sziiks6ges p6nziigyi forr6st a
k6t teleptl6s biztositja Lit6r 6s Kir6lyszentistvrin. A Hivatal takar6kos, megfontolt
gazdillkoddssal mrikrrdik tov6bbra is. A tervezett eldiritnyzata 64.864 ezer Ft.
Beruhiiz6sok, fejlesztdsek tekintetdben az orkorminyzat 2019. dvi koncepci6ja sziimos tdtelt
lartalrnaz. A koncepci6 m6rleg6ben 359.409 ezer Ft <isszegben szerepelnek felhalmozrisi
kiadrlsok. Nagy beruhiizisok v6rhat6ak a bdlcs6de - f6z6konyha - v6d6n6i szolg6lat
tekintetdben, illetve a Miivel<id6si h6znril is. Ezek a ben titziisok p6lyizati kiir6soknak
megfelel6en szerepelnek a koncepci6ban. Ezen kivtil a V6ros 6s kdzsdggazditlkod6sra,
miivel<id6si hrizba, temet6h6z, lnkorminyzathoz 6s vdd6n6h6z, a bdrlak6sokhoz kis cisszegri

elkiildnitds, a sportpdlya vizesblokk kialakitrisa, szerepelnek.

Lukrits Gdbor PB elniik
Van-e k6rdds, hozziszSlhs?

Kirdis, houtisztilds nem volt, a Pinziig)ti Bizottsdga tdjikoztottit tudomdsul vette.
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9.) Belsd ellen6rz6s
Eload6: Bencze Eva jegyzb

Lukrits Gribor PB elniik
A kilencedik napirendi pont a2019.6vi belso ellen6rzdsi terv.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iegvz6
A 2019. 6vi belso ellen6rz6si terv elk6szitdse a korrlbbi 6vekben elv6gzett ellenorz6sek
megfilapitdsain, a Polg6rmester 6s a Jegyzo tapasztalatain, valamint a 2019. dvre vonatkoz6
kock6zatelemzds eredmdny6n alapul. A Litdri K<izris Onkorm6nyzati Hivatalnak a

hat6konysigra figyelemmel nincs m6dja bels6 ellenor foglalkoztathsira, ezert ezen
kritelezetts6gdt kiilso szolg6ltat6 l6tj a el.
A tervezett feladatok:
2018. 6vi normativa ig6nylds megalapozotts6g6nak vizsgiiata, kiemelten a 2018. dvi
kcilts d gvetd s i trirv6ny 2. szitmi melldklet6ben kapott t6mo gatiis okra
A belso kontrollrendszeren beliil az Inform5ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer kialakit6s6nak 6s

mtik<idd s6nek vizsgiilata.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirszolirs, javaslat? Mivel
elfogadilsra j avasolj a a kepviselo-testtilet feld
belso ellenSrzesi tervdt?
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6 s Teleptil6sfej lesztesi

nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az,
a Liter K<izs6g Onkorm6nyzatinak 2019.

Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

aki
6vi

S8fi 018.flXr27.) PB .hatflrorat

A Pdnziigyi, Gazdasigi ds Teleptildsfejlesztdsi
Onkorm6n y zata Kepvi se l6-te sttilete fele L itdr
ellenorzdsi tervdt.
Felel6s: Lukiits G6bor PB elndk
Hatfrido: azonnal

10.) Veszpr6m Balaton Zrt r6szv6nyek
Eload6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukrits G6bor PB elntik
A tizedik napirendi pont a Veszprdm Balaton Zrt reszvdnyv6s6rl6s.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Szedlik Attila polgfrmester
A Balatoni Korona 2rt. ilalakititsira azEuropa Kultur6lis Fov6rosa 2023 piiyLzat elok€szitdse
6s megval6sit6sa drdekdben kertlt sor, amely alapj6n a Balatoni Korona zrt.,8200 Veszprdm
6v6ros tdr 9. jogut6dja a Veszprdm-Balaton 2023 zrt. lett. Ebben a fiuisban a t6rsas6g
tulajdonosi kor6ben megjelenne a tdrsdgi szemdlet is, azt szeretndk e16mi, hogy a piiyitzattal
drintett foldrajzi teriileten mrik<id5 civil szervezetek, egyesiiletek, nonprofit t6rsas6gok is

beldphessenek rij tulajdonoskdnt. A t6rsas6gban val6 tulajdonszerzdsi lehetos6g (es apiiyinatba
val6 beldpds) az al6bbi t6rs6gi szerepl6k szitmilra keriil felaj6nl6sra:

Bizotts6g elfogadisra javasolja Litdr Ktizs6g
Kcizsdg Onkorm6nyzatinak 2019. 6vi bels6
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Balatoni Kdr, Bakony 6s Balaton T6rs6gi Turisztikai Nonprofit Kft Balatoni Szdvetsdg, Eltet6
Balaton-felviddk6rt Viddkfej lesztdsi Egyestilet.
Mivel az tij tagok bevoniisa 6rek6ben nem lenne c6lszerfi rijabb r6szv6nyek kibocs6t6s6t
megval6sitani, ezdrt a meglev6 tagok aj rinlottrik fel rdsziikre a meglev6 rdszv6nyeiket
megv6siirliisra 2.500 ezer Ft ndv6rt6ken. Javaslom a felajrinlott r6szv6nyek el<ivrisrirlisi jo9616l
t6rt6n<i lemond6st az Onkormiiny zat reszerol.

Lukrits Gribor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzirszolirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a kdpvisel6-testiilet fel6 a Litdr Krizs6g 0nkorm inyzatinak a felajdnlott
rdszv6nyek el6vris6rlisi jo9616l tdrt6n6 lemondrist?
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig 6 igen szavazatlal elfogadja.

A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg elfogadiisra javasolja Litdr K<izs6g
Onkorm6nyzata Kdpviseto-testtilete fele Liter K<izseg Onkorm inyzatinak a felaj6ntott 2.500
ezer Ft ndvdrtdkii rdszv6nyek elovris6rkisi jogrir6l t<irtdno lemondiist.
Felel<is: Lukrits Giibor PB elndk
Hat6ridri: azonnal

11.) A Magyar Korminy 58/2013.(II.27.) kormr{nyrendelete el6ir6sainak alkalmtzishra a
hrizi beemel6k villamos energia ell6t6srir6l
El6ad6: Szedlik Attila polgiirmester

Lukits Gribor PB elniik
A tizenegyedik napirendi pont a Veszprdm Balaton Zrt r1szv6nywiis6rliis.
Van-e sz6beli kie96szit6s?

Szedl6k Attila pols{rmester
Javasoljuk a kdpvisel<i-testiiletnek, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. ajinlisi$an l6vi5
sz6mit6sokat fogadja el 6s hozzon hatarozatot arr6l, hogy a hdzi szennyviz beemel6k
felhasznrilisi helyt<il fiiggetten energia hril6zatSnak ki6pit6se ariinytalanul magas kriltsdg.
Tov6bb6 ktiss<in megiillapodiist a felhaszn6l6kkal a hivi szennyvizbeemelok villamos energia
kdlts6gdnek visel6sd16l a 2. sziimri mell6kletben csatolt meg6llapodris szerint, mi alapjrin a h6zi
szennywizbeemel6k lolyamatos energiaell6t6snak biztositiisa 6s annak kcilts6gvise16se toviibbra
is a Felhaszn5l6 kdtelezettsdge.

Lukrits Gdbor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja a kdpvisel6-testiilet fel6 a Lit6r Krizsdg Onkormrinyzatenak a
Bakonykarszt Zrt aj rint6s6t?
A Pdnziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsiig 6 igen szavazattal elfogadja.

9{}/2018.(D(2?.) PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg
Onkormiinyzata Kdpviselo-testiilete fele Litdr Kozsdg Onkorm inyzatinak a felhaszn6lilsi
helytol fiiggetten energiaelkitiis ki6pit6se kapcs6n a Bakonykarszt Zrt. szimitdst m6dszer6t
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fogadja el. A vizik<izmii-szolgiiltat6 illtal javasolt megiillapodrisok kozil azt a szeru6d6st kiisse
meg a Felhaszn6l6kkal, mely szerint a szennyviz beemel6 folyamatos energiaell6tesenak
biztosit6sa ds k<ilts6gvisel6se tov6bbra is a Felhaszn6l6 kdtelezetts6ge.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elniik
Hatiirid6: azonnal

12.) Lit6r 137-138 hrsz-ri ingatlan telekhat6r rendez6se
El6ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukdts Gribor PB elniik
A tizenkettedik napirendi pont a 137-138 hrsz-ri ingatlan telekhat6r rendezdse.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Szedl6k Attila pols6rmester
A tavalyi 6vben a 137, 138 hrsz-ri ingatlanok telekhatiir rendezdsdvel kapcsolatban rigy
ddnt<ittiink, hogy a Litdr, 137 brsz-i ingatlan tulajdonosAnak, az Ond utca felol rij kapubejrir6t,
6tereszt ds kerit6st kell kidpitenie, melynek hat6rideje 2018. augusztus 31. A tulajdonos
kdrelemmel fordult a Hivatalhoz, melyben el6adta, hogy ezen munkalatokat anyagi
k<irtilmdnyei miatt nem rill m6dj6ban elv6gezni.
A K6pvisel6+estiilet a 98/2018. (V[.11.) LKt. hatiirozat6ban arr6l dcintritt, hogy az Ond utcai
kapubej6r6 munkiilatainak elv6gz6s6re 2019. mdrcius 31. napig ad haladdkot. K6s<ibb a Litdr
137 hrsz-i ingatlan tulajdonosa ijabb kdrelemmel fordult a Hivatalunkhoz, melyben el6adta,
hogy az rinkormiinyzat tulajdondt k6pez<i pincer6szben t<irtdnjen meg a szigetelds, mert a
felvizesedett kciz<is fal veszdlyezteti a felfjitott ingatlana 6lagiit, tov6bb6 szemdlyes egyeztetdst
k6rt a teleklatriLr elvrilaszt6s6ra vonatkoz6an. Az iinkorm6nyzat a szigetel6si munkalatokat
okt6ber h6napban elv6geztette.20l8. augusztus 13-6n egyeztet6sre keriilt sor, ahol v6llaltuk,
hogy az dnkorminyzat a 137-138-as hrsz-f ingatlanok tetekhatrirat lehatdrotja. Arajrintatot
kdrtiink be Bacsa R6bert helyi v6llalkoz6t6l a keritds kialakit6sa trirgyban, mely 6raj 6nlat
<isszege brutt6 455 000 Ft, horganyzott dr6thril6 keritds 6pit6se telehat6ron, ds 1 sor zsaluko
lirbazattal.

Lukdts Gribor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrlsra javasolja a k6pvisel6-testiilet fel6 a Lit6r K6zsdg 6nkormdnyzatrinak a Bacsa
R6bert brutt6 455. 000 F rirajrinlat6t?
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazaltal elfogadja.

A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsrlg elfogadiisra javasolja Litdr Ktizsdg
OnJ<ormiinyzata Kdpviselo-testiilete fele Litdr Kdzseg Onkormiinyzatiinak Bacsa R6bert
irajinlatii a 137-138-as hrsz-ri ingatlanokon a keritds kialakit6sa t6rgyban, brutt6 455.000 Ft
tisszegben horganyzott dr6th6l6 keritds dpit6se 6s 1 sor zsaluk<i lihazaltal a tartal6k terhdre.
Felel6s: Luk6ts Giibor PB elndk
Hatiirid6: azonnal
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13.) Kiizvitigitfsi szerz6d6s m6dositisa
El6ad6: Szedl6k Attila polg6rmester

Lukfts Gibor PB elniik
A tizenharmadik napirendi pont a kdzvililgititsi szerzo dds m6dosit6sa.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Szedkik Attila poleirmester
Litdr k<jzs6g telepi.ildsen a krizvililgitasi feladatokat a Fdnyforr6s Krizvililgit6s UzemeltetS ds

Karbantart6 Kft. Litja el. Az energiadij egysdg6ra2018. janu6r 1-t6l a szerzodeses id6szakra
vonatkoz6an 17,50 FykW. A F6nyforr6s Kft szerz6d6sm6dosit6s miatt fordult
Onkormrlnyzatunkhoz, melyben leirja, hogy a Kdzviligit6s Villamos Energia Ell6t6s
Szerz6ddsben rogzitett energia egys6g6ra 2019. januilr l-t5l a szerz6ddses id6szakra
vonatkoz6an 1 9,20 Ft/kW -ra v iitozlk.

Lukrlts Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja a k6pviselo-testiilet feld a Lit6r Krizs6g Onkormrinyzatinaka Fdnyforr6s
Kft.. 19,20 Ft/kW-os itrajinlatifi?
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazattal elfogadja.

A P6nztigyi, Gazdasirgi 6s Teleptil6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Litdr Krizs6g
Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete fele Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzatbnak F6nyforr6s
Kozvilfugitas Uzemeltet6 6s Karbantart6 Kft. 19,20 FVkW-os szerzodds m6dosit6srit 2019.
janu6r 1-t61.

Felel6s: Luk6ts Grlbor PB elnrik
Hat6rid6: azowral

1 4.) Lit6ri Kiizti s 6n ko rm rln y zati Hiv atal au t6v 6s irkls
Eload6 : Szedl6k Attila polg6rmester

Lukits Gibor PB elniik
A tizennegyedik napirendi pont vegyes Ugyek.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Szedlik Attila polef rmester
A K<jz<is Onkorm6nyzati Hivataln6l a feladatok ell6t6sa 6rdek6ben akturlliss6 v6lt egy
szemdlyg6pkocsi beszerzdse. Az Onkormimyzati 6s Kdzris Hivatali teendoket a teleptilds
jegyzoje sajrit g6pj6rmriv6vel kltja el napi szinten. Az el6zetes ti$ekoz6dits alapj6n az Interat
Kft. tulajdoniiban l6v6 Opel Astra szemdlyg6pkocsi iira ds jellemz6i voltak a leg kedvez6bbek.
A szem6lygdpkocsi iira brutt6 1.680 ezer Ft, a g6pj6rmrivel kapcsolatos iizembehelyez6si 6s

6tir6si kolts6gek megk<izelit\leg 226 000 Ft amelyet szintdn a kolts6gvetdsiink a tartaldka
terh6re biztosit.
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Lukrits Gibor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ezert felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a k6pviselo-testiilet fel6 a hivatal r6szdre Opel Astra szemdlygdpj6rmti
brutt6 1.680 ezer Ft dsszegben t<irtdno megvdteldt az itirtatissal ds iizembe helyez6si
kriltsdgekkel egytitt.
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepi.ildsfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja.

t3l2018.flX.27.) fB hat{rozat

A P6nztigyi, Gazdastrgi 6s Telepi.ildsfejlesztdsi Bizotts6g elfogadiisra javasolja Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzataKepviselo-testtilete fele Litdri Kdzos Onkorm6nyzatiHivatalreszerc egy Opel
Astra szemdlyg6pjSrmri beszerzdsdt brutt6 1.680 ezer Ft drtdkben, az ifiirissal ds tizembe

helyezdsi k<ilts6gekkel egyiitt a tartaldk terhdre.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elndk
Hat6rido: azonnal

15.) Vegyes figyek

Lukfts Gibor PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek egy6b hozzdsz6lirsa a vegyes tigyekhez, ha nincs t<ibb

hozziszilirs, a bizotts6gi iildst 19.15-kor lezirom.

Luk6ts G6bor
PB elnok

dqtt* frrlg;
Heffler GAbornd
bizotts6gi tag
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JELENLETI iV

Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzat 2018, november 29-6n tartott
P6nziigyi Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsdg nyilt iil6s6n megielentekr6l

Jelent vannak:

Luk6ts Gribor Akos

86di Jrinos

Heffler Gribom6

Varga MihSly

Balogh Ldszl6

Zavada Csaba

pi.i. eln<ik

pii. tag

pii tag

pii. tag

pii. kiiltag

pii. kiiltag

Meghivottak:

Szedlak Attila polg6rmester

Kondics Istvdn alpolgiirmesler

Auerbach Jiinos kdpviselo

Bencze Evajegyz6

N6methynd Brand Jrilia pii csoport vezeto

t L..7 til. lt9 ri\. ada4x, n rcLa
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