
Jegy-z6kiinyv

K6sziilt: 2021. okt6ber 28-rin (csiit6rtdk) 17.00-6rakor tafiott Litdr Krizseg Onkormdnyzat
Pdnztigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfejleszt6si nyilt bizotts6gi til6s6n.

Jelen vannak:
Luk6ts GAbor
Balogh Lriszl6
Bogn6r Gyringyi
Dr. Gyurika Istv6n Gribor
Kondics Istvrln
Osvrith 6rs
Zavada Csaba

PB elntik
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

17.45-tol

Meghivottak:
Varga Mihdly, polg6rmester
Szrinyegh Imre Gytirgy alpolgrirmester
-.4I,encze Lva, .legyzo
Ndmethyn6 Brand Jtlia pdnziigyi csoportvezet<i
N6meth Ferenc f66pitdsz

Lukrits G:ibor a P6nziisyi, Gazdasfsi 6s Teleoiil6sfeileszt6si Bizottsris elntike (a

Varga Mih{ly polq6rmester
K6m6m rij napirendi pontk6nt felvenni a Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett

,,6voda6piiletek feltjit6sa, korszeriisitdse, rij 6voda dpitdse" t6rgy[, alprogramra 6vodab6vit6s
dpit6si enged6lyezdsi tervdokument6ci6j6nak teljeskdni elkdszitds6re.

Lukits Gribor PB elntik
K6rem kdzfeltartdssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyet6rt.
P,6nzngyi, Gazdasrigi 6s Teleptildsfejleszt6si Bizottshg 6 igen szavazattaI egyetdrt.

Napirendi pontok

l.) Telepiil6sk6p. v6delm616l sz6l6 rendelet mridosit{sa
Eloado: Bencze Ela.i e gyz6

2.) Dtint6s Civil Szervezetek Programjainak Trimogatisrir6l III. fordu16
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

3.) Lit6r 92. hrsz-ir ingatlanon lakri6piilet :it6pit6se' bSvit6se tivoda 6piilett6
Eload6: Bencze Eva jegtz(i

4.) Vegyes iigyek

tovdbbiakban: PB elntik)
Megnyitom az iil6st, kdszdntcim a bizottsig tagjait. Meg6llapitom, hogy a 9 fo bizottsagi Agb6l
7 f6 bizottsrigi tag jelen van, Auerbach J6nos 6s Horviithnd Ndmeth Erzs6bet igazoltan van t6vol
az ijl6s hatirozatkdpes. Van-e hozzisz6lis, kiegdszit6s a napirendi pontokat illetoen?
A vegyes napirendi pontok kciz6 k6m6m felvenni a munkagdp beszerzds tigydt.
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NAPIREND TARGYALASA

1.) Telepiil6sk6p. v6delm616l sz616 rendelet m6dosit{sa
Eli5ad6: Bencze Eva jegyzd

Lukdts G6bor PB elntik
Az els6 napirendi pont a telepiil6sk6p vddelm6rtil sz6l6 rendelet m6dositiisa. Van -e sz6beli
kie96szit6s?

N6meth Ferenc f66 it6sz
A rendeltet tdbb ponton sztiksdges m6dositani.
-Tdbb tj terv esetdben, foleg aztj bedpit6sii lak6tertileten antracit szinr.i (fekete) feddst akamak
kdsziteni. A telepiil6skdpi hozzrijrirulisainkat jelenleg csak piros, piros fed6sre tudjuk kiadni,
mert a hat6lyos telepiil6sk6pi rendelettink ezt tartalmazza. Ez az€rt sztiletett igy, mert a teleptilds
rdgebbi be6pitdsii lak6teriiletein is ddnt6en piros fed6s van (kivdve a rdgi palafed6seket). Csak
elv6tve tal6lhat6 mils szimi, kiikindsen ritkiln szlirke 6s fekete.
Az fj lak6teriileten pedig csak rigy van lehet6sdgiink az egysdgesebb telepiil6sk6p, utcak6p
kialakitrisara (mety kb. 100 6vre sz6l), hogy egysdges szint irunk elti a feddsre, mert az
hatinozza meg leger<isebben az utcak6pet 6s Litdr domborzati viszonyai miatt a telepiil6sk6pet
is. Es ebben a piros dominril ma is. Epitdszk6nt nem t6mogatom a sziirke ds fekete fleddst. mert
az egy kis dptiletet, mint egy lak6hiiLz vizurlLlisan agyon nyom, stlyos, ttl markrins. K6pletesen
sz6lva rigy ndz ki, mint egy ledgett 6ptilet. Egy eg6sz utcasor fekete tet6vel (ds hozzii a fekete
nyil6sz6r6kka[, fekete l6bazattal rettentoen komor kdpet nytjt, melyet tovdbb szoktak fokozni
a fekete kerit6ssel. Amikor r6k6rdezek, hogy gondolkodhatunk-e m6s szinben az az dpilteto
vllasza, hogy ez a divat. En pr6b6lom meggyozni a k6relmezoket, akikn6l a tervezok ddntrjen
velem drtenek egyet, de az fpitletokre hivatkomak.
A telepiilds v6delmdr6l sz6l6 201 6. dvi LXXIV. t<rrv6ny 6rtelmdben, az dnkormiinyzati hat6siigi
iigyeket a polg6rmester helyet az rinkormiinyzati k6pvisel6testtilet hat6sk<irdbe kertil a
telepiil6skdpi v6lemdnyezds 6s k<ttelezds. Ezt a hat6skttrt 6truhrizhatja a polgiirmesterre vagy a
jegyzore.

Osvdth 6rs PB ta}t

Ha valaki fel akar rijitani egy dpiiletet, akkor neki ktitelez6en tdjdkoz6dni kell arr6l mit lehet
6s mit nem?

N6meth Ferenc f66pit6sz
Igen. Kdt dolog van, amit be kell tartania mindenkinek, Az egyik az, hogy mielott brirmit csinril
egy konzult6ci6t kell kdrni. 6s egy telepiilds kdpi bejelent6si kiitelezetts6ggel tartozik, amiben
benne van az engeddlyktiteles ds a nem enged6ly ktiteles tev6kenys6g is. Ha nem kdrt
konzult6ci6t ds a bejirSs sor6n meg6llapitiist nyer, hogy nem a rendeletben meghatiirozottak
szerint j6rt el, els<i kdrben kap egy kdtelezdst, hatiiridovel ds ha ennek nem tesz eleget akkor
ut6na btintetdst lehet kiszabni.
Ezdrt mindenkit arra kdrek, hogy miel6tt b6rki valamilyen 6pitdsi tevdkenys6gbe kezd,
konzultiiljon velem.

Osv6th Ors PB tas
V6lem6nyem szerint ez abba az irrinyba mutat, hogy btintesstik 6s szerintem ez nem egy

szimpatikus magatart6s azokkal szemben, akik a teleptildsre kivinnak kdltdzni.
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N6meth Ferenc f66pit6sz
Ez t6rv6nyileg meghat6rozott 2017 6ta,6s ez6rt k6rem mindenkit6l, hogy el6re egyeztessen az
dnkorm6nyzattal .

Lukits G:ibor PB elniik
Mivel a be6rkezii iigyek a hivatal l6t6krir6be keriilnek els<i k<irben, javaslom jegyztii hatiisk<irbe
tenni a teleptil6sk6pi v6lem6nyez6seket 6s kotelezdst.
Van-e k6rd6s, hozziszolis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Lit6r K6zseg Onkormanyzala K6pvisel6-testiilet fele a telepiil6skdp
vddelm6r6l sz6l6 rendelet m6dosit6srit azzal a kiegdszit6ssel, hogy a k6pvisel6testiilet
hat6sk6r6b6l kertiljrin rit a v6lemdnyez6s 6s kritelez6s jegyz6i hatdskrirbe.

Pinziig,,i, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztisi Bizoltsdg 6 igen szavazattal elJbgadja

32/2021.(X. 28.) PB hat6rozat
A Pdnztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizoftsrig 6 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormilnyzata Kdpviselo-testiilet fele a teleptitdskdp vddelmd16l sz616

rendelet m6dositAsit, a vdlemdnyezdsi eljrirris a kdpvisel<i testi.ilet hatAskdrdbol jegyz6i
hatilsk<irbe keriilj 6n.

Hatiirid<i: azonnal
Felekis: Lukrlts Giibor PB elndk

Lukrits G6bor PB elniik
A miisodik napirendi pont a Civil Szervezetek Programjainak Tilmogatrisiir6l III. fordul6
Van-e sz6beli kiegdszitds?

B,encze rt)va iegyzd
Civil szervezetek programjainak t6mogat6s6ra egy harmadik kcirtis p6lyiizat kertilt kiiriisra, a

kateg6ri6k k6zrend ds krizbiztonsdg v6delem 6s kultur6lis, kdzmrivel6ddsi tev6kenys6g 350.000
6s 400.000F1 keretdsszeggel, amelynek p6lyiizatbenyrijt6si hat6rideje 2021 . okt6ber 15. volt. A
megadott hatriLrid ore kdl pily'zat erkezett, amelyek az alaki, formai 6s tartalmi szempontoknak
megfelelnek. A kdt be6rkezetl pitlyif,at a S6lyi Sz6l6hegyi Kertbar6tok Egyesiilete, kdrt
timogat6s 100.000F1, 6s a Lit6ri Polg6r6r Egyesiilet kdrt t6mogatiis 350.000Ft.

Lukdts Gribor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzitszolis, lavaslat? Mivel nincs felteszem szavaz|sra, ki az, aki elfogad6sra
javasolja, a S6lyi Sztitrihegyi Kertbar6tok Egyesillete rdszdre a Civil Szervezetek

Programjainak T6mogatiis6ra III. fordul6ban kiitt palylzatban 100.000F1 t6mogatris nyujt6s6t
kulturrilis, kdzmiivel<iddsi tev6kenysdgre.

Pdnziigti, Gazdosdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazottal elbgadjo

33t2021.(X.28.) PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsrig 6 igen szaYazaltal arr6l d6nt, hogy a
S6lyi Sz6l6hegyi Kertbarritok Egyesiiletnek az 6llamhiutaft6sr6l sz6l6 201 1 .6vi CXCV.
ttirvdny 4.$.-6ra figyelemmel a .,Civil szervezetek programjainak tamogatAsa 2021. 6vben" III.
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fordul6 trirgyri p6ly6zati ki(r6s keretdben 100.000Ft trimogatAs ny[jt kultur6lis, krizmiivel6ddsi
tev6kenys6gre.

Hat6rid6: azonnal

FelelSs: Luk6ts G6bor PB elnrik

Lukrits G6bor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzttsz6lits, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazdsra. ki az. aki elfogaddsra
javasolja, a Litdri Polgir6r Egyesiilet rdszdre a Civil Szervezetek Programjainak T lmogathshra
III. fordul6ban kiirt p|lylzatban 350.000F1 t6mogat6s nyrijt6s6t krizrend 6s k<izbiztonsrig
v6delem tev6kenysdgre.

Pinziigti, Gazdasdgi ds Telepiilisfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szattozuttol clJiryudja

3 4 12021.(X.28.\ PB h atdrozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottseg 6 igen szavazattal an6l d<int, hogy a
S6lyi Litdri Polgrir6r Egyestilet az iilamh{ztartitsr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrvdny 4.$.-Ara
figyelemmel a.,Civil szervezetek programjainak tiimogatiisa 2021. dvben" III. fordul6 trirgyf
piiyiaari kiiriis keretdben 350.000F1 tiimogat6s nyrijt kdzrend 6s kdzbiaonsdg vddelem
tev6kenys6gre.

Hat6ridri: azonnal

Felel<is: Luk6ts Gribor PB elncik

Luk6ts Gribor PB elntik
Mint Civil Szervezetek
elszilmol6sa?

piiy italLra Sport Egyesiilet nem jelentkezett? Hol tart aza

Varga Mihily polq{rmester
Semmivel nem mentiink el6rdbb, 6s 6n lemondtam az eln<iksdgr6l, hogy legyen v6laszt6s.
Osszehivhatom a kcizgyiildst ds nem kiv6nok 16la tdbbet besz6lni.

Bencze Eva ieryzti
A szervezeti k6rd6sek az egyesiilet bels6 tigye. Onkorm6nyzati oldalr6l a 2020-ban nyujtott
500 000 Ft trirnogatiis elszriLmoliisdnak leztrtsa a feladatunk. Levelet fogunk fmi az egyesiilet
elnrikdnek, amelyben kdrjiik az eredeti dokumentumok bemutatiis6t, rigy, hogy a p6nztigyi
bizotts6gi tagokkal kdzdsen vizsgilln6nk meg a benyrijtott sz6m16kat, melyek a piiydzati cdlban
elsz6molhat6ak.

Kondics Istvrin 17:45 rirakor meg6rkezett, a p6nziigyi bizottsdg 7 f6vel hatirozatk6pes.

3.) Lit6r 92. hrsz-it ingatlanon lakri6piilet 6t6pit6se, b6vit6se r5voda 6piilett6
Eload6: Bencze Eva jegtz6

Bencze Eva iegyz6
,,Onkorm6nyzati tulajdonban l6v6 ingatlanok fejleszt6se" pdlydzari ki(rris ,,Ovoda6ptletek
felujit6sa, korszeriisitdse, rij 6voda 6pitdse" trirgyu, MFP-0TIK/2021l5 azonosit6 sziimt
alprogramra, a megl6vo Csivitel6 Ovoda ds Bdlcs<ide nevel6si int6zmdnnyel szomszddos,
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iinkorm6nyzati tulajdonban l6v6 92 hrsz-ri ingatlanon ldv6 lak6h6zas ingatlannak az

dtalakit6srlval egy rij 6vodai csoportszobiit, 6ltdz6t, mosd6t ds t5lal6konyhiit magriban foglal6
6voda kialakit6s6ra, amely a megldvri nevel6si int6zm6nnyel ziirt folyos6val kertil
<isszekapcsol6sra. A 2021.05.16. napon benyijtott pLlydzat kcitelezo eleme volt az epitdsi
enged6lyez6si tervdokumentdcio 6s az engeddlyez6s benyfjtris6t igazol6 dokumentum. Az
engeddlyezdsi tervdokument6ci6t d,pitdsz munkardsszel Kovdcs J6zsef lpilesz tervezl
kdszitette el 660.000 Ft ellen6ben, amely alapj6n az enged6lyez6si eljrirris megindult, majd
2021.05.19. napon sztineteltetdsre kertilt a p|ly|zat bir6latriig. A pitlyizat sajnos nem rdszesiilt
tiimogat6sban, az 6pitdsi hat6srigi engeddlyeztet6si eljiiriis sztinetel6se azonban 6 h6nap ut6n,
azaz 2021.11.19. napon lej6r, amely hatririd6ig, ha nem k6rjtik az elj6riis folytat6siit, az elj6r6s
megszfinik. Az 6pit6si hat6s6gi eljrirrls folytat6s6hoz sziiksdges a teljesk6rii enged6lyezdsi
dokumentrici6 elkdszitdse, az lpitdsz terveken tril a szak6gi munkardszek kidolgoz6sa,
amelynek kcilts6g6t 1 .214.500Ft.

Luk6ts Gribor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr K<izsdg Onlorminyzata Kepvise ki-tes(ti let lele OnJ<orm6nyzati
tulajdonban ldv6 ingatlanok fejlesztdse" pitlyiuati kiirris 6pit6si hat6s6gi eljiiriis folytat6s6hoz
sztiks6ges a teljeskdni engeddlyezdsi dokument6ci6 elkdszit6sdhez brutt6 1.214.500Ft <isszeg

biztositrisiit a tartaldk terh6re.
Pdnz gt| Gazdasdgi ds Telep l1sfejlesztdsi Bizotlsdg 7 igen szorazqttal el/bgadja.

3 5 12021.(X.28.) PB h atirozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s TelepiildsfejlesZ6si Bizottsrig 7 iger szavazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtil eI fele az 6vodab6vitds 6pitdsi
engeddlyez6si tervdokumentdci6j6nak teljesk6ni elk6szit6s6re brutt6 I .214.50OFt biztositilsiit a

tartaldk terh6re.
Hatfli.d6:. azonnal
Felel<is: Luk6ts G6bor PB elndk

4.) Vegyes iigyek

Lukits Gribor PB elniik
A vegyes iigyekben lelvett munkag6p beszerzdsdvel kapcsolatosan szeretn6k egy kdt
ttljdkoztatrist kapni. Elhangzott, hogy egy javaslatot fogunk kapni megfelel5 szakemberek

bevon6s6val. Ezzel kapcsolatban jutottunk-e valamire?

Varea Mihily nolsirmester
Meg kell vizsg6lni, vannak sziiksdges l6pdsek, mert haszniilt gdpet nem olyan egyszeni 15

milli6 forint 6sszegben beszerezni. HSrom iriltnlatlal kell rendelkezni. ds aj6 haszn6lt g6peket

mire 6ssze6llna i p lyivati anyag miir el is vitt6k a keresked6kt<jl. En pr6brilok minden

form6ban el6re l6pni az iiggyel, mdg orsz6ggyiildsi kdpviselti urral is egyeztettem, aki nagyon

vilLria mrir, hogy a gdp beszerz6sre kertiljdn. Mrir tudja a Beliigyminisztdrium is mert megirtuk
levdlbe, hogy hat6rid6 m6dositdst kdrtink. Remdlem egy h6napon beliil el tudjuk intdzni a

beszerz6st.

Lukrits G6bor PB e lniik
Azt besz6ltiik az elmrilt iildsen, hogy el6kdsz(t egy mfsik altemativ6t, ami megfelel a

telepiil6stizemeltet6s minden felt6tel6nek. Mris altemativat is megvizsg6lunk nem csak a

5



polgiirmester ur altal javasolt JCB konstrukci6t, hanem a telepiilds ell6trisdhoz egydb gdpekrcil
is allitunk 6ssze anyagot.

Varga Mih6ly DolgSrmester
En ragaszkodok egy profi g6,phez, ez6rt szeretn6m ea a JCB kotr6 rakod6 g6pet megviisiirolni
a telepiilds iizemeltet6shez. Jelenleg a teleptildsen rendelkezdstinkre rlLlt6 gdpeket meg lehet
n6zni, rengeteg felesleges g6p 6ll a Magtrir 6piilet6ben azoknak a min6sdge nem olyanj6. Ezdrt
ragaszkodn6k egy hossztiliivon megbizhat6 g€phez. Ezzel kapcsolatosan tdbbet nem kiv6nok
mondani.

Lukrits Gribor PB elntik
A k6pvisel6-testiileti iildsen szeretndk e116l toviibb trirgyalni.
Megkdrdezem van-e v db hozzitsz6ltrsa, ha nincs ttibb hozzrisz6l6s, a bizottsdgi
iildst 18.00-kor I
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