
,lcgl ziihtinyv

K6sztilt: 2021. november 25-dn (csiitdrtiik) 17.00-6rakor tartott Liter Krizsdg Onkormdnyzat
P6nziigy i, G azdasiqi ds Telepiil6sfej lesztd si nyilt bizotts6gi iil6s6n.

Jelen vannak:
Auerbach J6nos
Balogh L6szl6
Bogn6r Gydngyi
Dr. Gyurika Istvrin Giibor
Horvithnd Ndmeth Erzs€bet
Osv6th 6rs
Zavada Csaba

PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Varga Mihrily, polg6rmester
Sz6nyegh Imre Gyrirgy alpolgiirmester
Bencze Eva, jegyzb
N6methyn6 Brand Jrilia p6nziigyi csoportvezet5

Dr. Gyurika Istvin Gribor a P6nziigyi, Gazdasfgi 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsris tasia
a tovdbbiakban: PB ta

Megnyitom az iil6st, kdszdnttim a bizottsig tag,ait. Tisztelt bizotts6gi tagok. Lukiits Gabor
Akos a bizotts6g elncike tdvolmarad6st jelentett, igy helyette 6n vezetem le a mai p6nziigyi-
bizottsrigi tildst. Meg6llapitom, hogy a 9 f6 bizottsilgi tagb6l 7 fd bizous6gi tag jelen van. Luk6ts
G6bor, Kondics Istvin igazoltan van t6vol az tilds hatrirozatkdpes. Van-e hozzlszolits,
kieg6szit6s a napirendi pontokat illet6en?

Osvdth 6rs PB tae
Az egyik kdrd6sem az lenne a Hirmond6 rij siignak ki a szerkesZ6je ki a felel<ise ki szabiiyozza
mi jelenjen meg. A mrisik k6rd6sem a polg6rmester sajat hataskdrben rigy tudom orszizezer
forint eltiirrinyzatkerettel rendelkezik. Hol van ez leszabtiy ozv a?

Bencze liva iecyz6
A Hirmond6 magazinban fel van tiintetve, ki szerkeszti 6s ki adja ki.
A ktiltsdgvet6si rendelettinkben van egy olyan keret, amellyel a polgiirmester rendelkezik, a
megl6vti eltiirdnyzatkereten felill, ut6lag sziimol be a testtiletnek err6l. Ha lehet akkor ez mindig
vis maior helyzettel van 6sszefiigg6sben.

Dr. Gvurika Istvdn Gibor a P6nziiwi. Gazdasdei 6s Telen iil6sfei leszt6si Bizotts:ie taeia

A napirendi pontokat illetSen van-e kiegdsziteni val6ja vatakinek?

Auerbach Jino s PB tas
Az iskolai feljelent6s tigye hol taft az elozo til6s 6ta?

Varsa Mih :ilv nolsf rmester
Az tigydszsdg meghozta a d<intdst, elutasitotta a fellebbezdst. Nincs tigy
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(a tovribbiakban: PB tas)



rbach Jrinos PB ta
A Litdri Hirmond6ban ezt szeretndm, ha lekdzdlndd.
A vegyes tigyekben szeretn6m felvenni az orvosi rendekindl ideiglenesen elhelyezett kontdner
iigy6t, valamint a lesz6llit6sra kertil<i m6sodik kont6nert.

Dr. Gyurika Istvfn Gibor PB tas
A kettes napirendi ponton beliil az iskola politechnika dpiilet f'elfjitesa ds a kast6ly 6piilet
felfjit6s6r6l besz6ljtink, ami a krittsdgvet6sben szerepel 6s nem kertilt megval6sftdsra. A vegyes
iigyekben szeretn6k 6rdekl<idni az 6vodiiban l6vri bdrfesztilts6ggel kapcsolatos inform6ci6kr6l.

Bodnrir Gviineyi PB tae
A Litdri Sport Egyesiilet elsz6mokisrlr6t beszdljiink a vegyes iigyekben.

Osvdth 6rs PB tae
A munkag6p beszerzds iigydt 6s az idegen viz tigy6t k6mdm felvenni a vegyes tigyekben.

Szdnyeqh Imre Gyiirgy alrrolgirmester
A piac iizemeltetds iigydt, a h6eltakarit6si szerzoddst kdm6m a vegyes i.lgyekbe felvenni
Az utak rossz 6llapot6nak javit6srir6l is kdmdk felviligositiist.

K6rem k6zfeltartdssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal a kieg6szitdsekkel egyet6rt
P6nztigyi, Gazdasrlgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 7 igen szavazattal egyetdrt.

Nanirendi Dontok

l.) Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzat Ktilts6gvet6s el6irrin-vzat mridositisa

a.) Lit6ri K6zds Onkormiinyzati Hivatal
b.) Litdr Krizs6g Onkorm6nyzata

El6ad6: Bencze Eva jegyzo

2.Beru hdz6s-fehij itris

a,) 2021. I-III. negyed6v beruhrizis-fehijit6s teljesit6se
El6ad6: Bencze Eva jegyz6

b,) 2022. 6vi ktilts6gvet6si koncepcirihoz informaiciri k6r6s
El<iad6: Bencze Eva jegyzo

3.) Helyi beszimo16, helyi ad6rendeletek feliilvizsgdlata
El6ad6: Bencze Eva jegyziS

4.) Ktizvi16gitisi szolgriltatrisi szerz6d6s feliilvizsgdlata
El<iad6: Varga Mih6ly polgiirmester

5.) Bels6 Ellen6rz6si Tew 2O22,
Elriad6: Bencze Eva iegyziS

6.) Rendelet a Lit6ri Kiiztis Onkorminyzati Hivataln:il foglalkoztatott ktiztisztvisel6k
illetm6nykieg6szit6s6r6l 2022. 6vre
Eliiad6: Bencze Eva jegyz6

2



7,) A kdzszolgilati tisztvisel6k 2022. 6v i illetm 6nyalapj a
El6ad6: Bencze Eva jegyzo

8.) Telepiil6sk6p v6delm616l szri16 rendelet m6dositisa
El<iad6: Bencze Eva jegyzo
9.) Lit6r 1446 hrsz-{t liildhaszn:ilati szerztid6s
Ekiad6: Varga Mihrily polgrirmester

10.) Lit6r 1426 hrsz-tt tinkorm{nyzati ktizteriilet 6rt6kesit6se
El<iad6: Varga Mihiily polgirmester

11.) Vegyes iigyek
a,) Csivitel6 6voda b6rfesziilts69
b,) Lit6ri Sport Egyesiilet elszimol6sa
c,) Munkag6p beszerz6s

d,) Lit6ri Hirmondri
e,) Idegen viz
f,) Piac iizemeltet6s
g) H6eltakaritris
h,) Utak karbantartdsa
i,) Kont6ner elhelyez6s

NAPIREND TARGYALASA

l.) Lit6r Ktizs6g 6nkormrinyzat Ktilts6gvet6s el6irinyzat m6dositdsa
El6ad6: Bencze Eva jegyzS

Dr. G urika Istvfn Gibor PB ta
Az elsri napirendi pont a Lit6r K<izsdg Onkormiinyzatdnak k<iltsdgvetds m6dositasa. A, Litdr 6s
B a Kdz<js Onkorm6nyzati Hivatal. Van -e sz6beli kieg6szitds?

Bencze Eva iegvzd
A k<izds hivatal m6dosit6s6t Kirrilyszentistv6n Kdzsdg 6nkormilnyzata elfogadta. Kdrem a
p6nztigyi-bizottsiig tdmogat6s6t.

Dr. G\.U rika Istvrin Gribor Pu tas
Van-e k6rdds, hozzirszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaz sra, ki az, aki
ellogadrisra javasolja Litdr Kcizsdg 6n-kormrinl zata K dpviselo-testtiler lele. a Litdri Kriz6s
Hivatal misodik kcilts6gvetdsi m6dosit6siit?

Pinz gti, Gozdasdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szovazatal efogadja.
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39 /2021.(){1.25.) PB hat{rozat
A P6nztigyi, Gazdasbgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig 7 igen szavazaltal elfogadrisra
javasolja Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviset6-testiilet fele a Litdri Kcizds Onkormrinyzati
Hivatal mrlsodik kdltsdgvet6si m6dositis6t.
Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Istvrin Gribor PB tag.

Dr. G rika Istvdn G6bor PB ta
Van-e k6rd6s, hozzbsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazbsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Krizseg 6nkormdnyzata Kepvisel<i-testiilet fele, a Litdr K6zsdg
Onkorminyzatanak harmadik k<ilts6gvet6si m6dositris6t?

Pdnzugti, Gazdasdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizott.sdg 7 igen szavozottol elfogadja

10/2021.(xl .25.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdas:igi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 7 igen szavazalTal elfogad6sra
javasolja Lit6r K<izs6g Onkormiinyzata Kdpviselo-testtilet fele Lit6r K<izsdg
Onkorm6nyzatrinak harmadik k6lts6gvetdsi m6dositiis5t.
Hat6rid<i: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB tag.

2.Beruh6zris-felfjitis

t,) 2O21. I-III. negyed6v beruh6zds-feltjitris teljesit6se
Eltiad6: Bencze Eva jegyzo

b,) 2022. 6vi ktiltsegvet6si koncepcirihoz informrici6 k6r6s
El6ad6: Bencze Eva jegyzo

Dr. Gvurika Istvdn Gibor PB tas
Az m6sodik napirendi pont a Litdr K<izsdg Onkorm6nyzatiinak I-III. negyed6ves teljesitdse, 6s
inform6ci6 kdrds koncepci6hoz. Van -e sz6beli kiegdszit6s?

Bencze 6va iegvz6
Miir nem kdtelezd a beszlmol6 az I-III. negyed6vr6l. Ha valakinek k6r6se van tejdkoaadst
adunk.

Dr. Cvurika Istv:in G6bor PB tae
Az a pontban az [-lll. negyed6vest trij6koztatAst elfogadjuk.

Ezen napirendi ponton beliil az kdrdezndm a politechnika dpiilet fehijit6sa 6s a kastdly dpiilet
feltjit6sa, ami a kdltsdgvet6sben szerepel ds nem keriilt megval6sitSsra? Van-e ezzel
kapcsolatban informiici6?
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Varga Mihilv polsdrmester
Igen megvizsg6ltattuk az akkori miiszaki ellen6rrel a beinis nem ott van.

Dr. Gvurika Istv{n G6bor PB tas
A 2021 .dvikdltsdgvet6sben e^ megszavaztuk 6s nem t6rt6nt el6rel6p6s. Besz6ltem igazgato
trral, meg kell oldani ezeket a probl6m6kat. Az titala kdrt irajrinlaton igy tizenegy honap
trivlat6b6l mdr biaosan nem 6rv6nyesek. Amennyiben kapok ene felhatalmaz6st felfrissitem az



6rajrinlatokat, megkeresem a c6geket. A kdvetkez6 6vi kdltsdgvet6sben is kell erre el6iriinyzatot
biztositani, az iddn m6r nem fog ez megval6sulni.

Osvdth 6rs PB tas
Ez midrt nem keriilt megval6sit6sra. ha eloirrinyzat is volt rri? Javaslom Istviinnak adjuk meg a
lehetrisdget, hogy ezt a kdt t6telt kezelje Igazgat6 trral egyeztetve.

Dr. Gyurika Istr':ln Gfbor PB tag
Van-e kdrd6s, hozzitsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadja hogy dr. Gyurika Istvrin G6bor felhatalmaz6st kapjon a Lit6r K<izseg 6nkormrinyzata
2021. kciltsdgvetdsdben szerepl6 iskoladptilet lapostet6 fehijitrisa ds kastdly dptilet feltjitrisrira
6raj6nlatokat kdrjen be, a ddntds eltik6szitdsdre, valamint a kdt t6tel Atviteldt a 2022. dvi
kdltsdgvetdsbe.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiilisfe.jlesztdsi Bizottsitg 7 igen szavazattal elfogodja

4112021.(X1.25.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdas gi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g 7 igen szayazattal elfogadja dr.
Gyurika Istv6n Giibor felhatalmaz6st kapjon a Lit6r Krizsdg Onkormrinyzata 2021 .

kdlts6gvetds6ben szerepl6 iskola6ptilet lapostet6 fehijitrisa 6s kast6ly 6piitet felfjit6s6ra
6rajrinlatokat kdrjen be, a ddntds el<ikdszitds6re, valamint a kdt t6tel etviteldt a 2022. 6vi
krilts6gvetdsbe.
HatriLrid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB tag.

Ab pont a 2022. dvi koncepci6hoz informiici6 k6r6s.

Bencze ltva iegyz6
A pdttziigy m6r elkezdi a 2022. 6vre vonatkoz6 krilts6gvet6s tervez6sdt- amelyhez kdrn6nk
javaslatokat december 15-ig. Janurirban mitr ez els6 fordul6r6l szeretndnk tiirgyalni., mert
februilrban el kell fogadni a kiilts6gvetdsi rendeletet. A ciklusprogram ds a Grirdiilo Fejlesztdsi
Terv figyelembevdteldvel.

Dr. Gvurika Istv:ln Gdbor PB tas
Az b pontban a t6jdkoztatrist elfogadjuk.

3.) Helyi beszimoli, helyi adtirendeletek feliilvizsgilata
El<iad6: Bencze Eva jegyziS

Dr. Gvurika Istvrin Gdbor PB tas
Az harmadik napirendi pont a beszdmol6
feliilvizsg6lata. Van -e sz6beli kiegdszitds?

Bencze fva iewz6

helyi ad616l, CS a helyi ad6rendeleteka

A kdzigazgatdsi tertilettinkdn a f<i ad6fizetrik stabilak a v6szhelyzetben is. Az egy szinalek
kies6s6t a korm6nyzat p6tolja, mi is megkaptuk a k6tszer citmilti6 forintot, amelynei a mrisodik
r€szdt miLr a c6ltartal6kba helyeaiik. Az ad6erd k6pess6giink fiiggv6nydben, mdg lehet, hogy a
kcivetkez6 dvi elsz6mol6s sor6n vissza kell fizetniink.



A t616koztat6 adatok szigorri elsz6molis alapjin k6sziiltek ds a val6siigot mutatjrik. Az ad6nak
a feliilvizsgrilatdr6l ilyenkor szoktunk d<inteni, de ebben a helyzetben ad6t ndvelni rij ad6t
bevezetni a trirv6nyi rendelkez6sek alapjrin nem lehet.

Dr. G urika Istvr{n Gdbor PB tas
A negyedik napirendi pont a kdzviligit6s. Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze f,va ieevz6
Kett6 dologr6l van sz6. Az egyik a karbantartas a mrisik a krizvil6gitris. A Fdnyfom:is Kft-vel
vagyunk szerz6d6sben. A karbantart6si szerz<iddstinkre kapott 6rajinlat alapjiin ez nem
vriltozik, viszont a kdzvil6git6s villamosenergia szolgiltat6sra nem tudja a 19,99 Ft/kWh nett6
iirat biztositani, mint az eltiz6 dvben, ezdrt csatlakozni pr6b6ltunk az E.on-hoz mint
alapszolgiiltat6hoz. Els6 kd,rben nem tudtunk csatlakomi a szolg6ltat6hoz, de a mai nap jdtt
meg az informrici6, hogy az cinkorm6nyzatokat visszaveszi az E.on egyetemleges
szolg6ltat6sba, az 61 28-32Ftlkwh lesz vrirhat6an.

Dr. Gvurika Istvrin Gibor PB ta
Van-e kdrd6s, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Litdr Kdzsdg 0nkorm6nyzata Kdpvisel6-testiitet fele, a F6nyfon6s Kft-
vel a karbantart6si szerz6d6s megkdtds6t 2022. 6vre?

Pdnziiggti, Gazdasdgi ds Telepiil6sfqjlesztdsi Bizottsitg 7 igen szavazattal elfogadia

42 12021.()(1.25.) PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfejleszt6si Bizottsrig 7
javasolja Litdr K6zsdg Onkormiinyzata Kdpviset6+estiilet
ktizvilrlgit6s karbantart6si szerzlddst 2022. 6vre.
Hat6rid6: azonnal
Felel<is: Dr. Gyurika Isftan G6bor PB tag.

igen szav azattal elfogadiisra
fele a Fdnyforrds Kft-vel a

r.G urika Istvrin Gdbor PB
Van-e kdrdds, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kcizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, egyetemes
szolg6lat6 Altal biztositott energia v6s6rl6ssal biztositani a k6zvil6git6s villamos energia
ellilasAtz0z2. 6vre?

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiilisfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szavazattol elfogadjo

43t2021.(Xt.25. ) PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizoftsrig 7 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata K6pviseki-testiil et fele az egyetemes szolgrilat6 iiltal
biaositott energia v6s6116siit a telepiil6s ktizvililLgit6s6nak alapell6t:isilhoz.
Hatdrid6: azonnal
Felel<is: Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB tag.
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Dr. Gyurika Istvfn Gdbor PB tas
A tiijdkoztatiist elfogadjuk.

4.) Kiizvil6git:isi szolgriltatrisi szerz6d6s feliilvizsgdlata
El<iad6: Varga Mih6ly polg6rmester



5.) Bels6 Ellen6rz6si Terv 2022.
El5ad6: Bencze Eva jegyzo

Dr. Gvurika Istrrin G:ibor PB tag
A negyedik napirendi pont a bels6 ellen6rz6si terv 2022.6vre. Van-e sz6beli kieg6szitds?

Bencze Eva iegyz6
A bels6 ellentirz6si vezetd elk6szitette Lit6r Kdzs6g Onkorm lnyzata 2022. 6vi Bels6
Ellen6rz6si Tervdt, mely a kor6bbi 6vekben elvd,gzett ellen6rzdsek meg6llapit6sain, a

Polgrirmester es a legyzo tapasztalatain, valamint a 2022. 6vre vonatkoz6 kock6zatelemz6s
eredmdny6n alapul. Amennyiben az el6terjeszt6ssel kapcsolatban k6rd6s, 6szrev6tel van, rigy
varom a^-

Dr. Gyurika Istvfn Gibor PB tag
Van-e kdrd6s, hozzirszilis, iavaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r K<izsdg Onkormdnyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a 2022. 6vre
vonatkoz6 bels6 ellendrzdsi tervet?

Pdnziigti, Gazdasdgi 6s Telepiildsfeilesztdsi Bizottsdg 7 igen szdvazattol elfogodja

Dr. G u rika Istv{n Gribor PB tap
44 12021.(){l.2S.) PB hatirozat
A P6nztigyi, Gazdasdgi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szayazattal elfogadisra
javasolja Litdr Kcizsdg Onkormiinyzata Kdpviselci-testtlet fele Litdr Ktizs6g
Onkormiinyzat6,nak bels6 ellen<irzdsi tervdt 2022. 6vre.
Hatilrid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Istvdn Gribor PB tag.

6.) Rendelet a Lit6ri Ktiztis Onkormrinyzati Hivataln:il fogtalkoztatott kiiztisztvisel6k
illetm6nykieg6szit6s6r6l 2022. 6vre
El6ad6: Bencze Eva jegyzo

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB tag
A hatodik napirendi pont a hivatalndl foglalkoztatott kdztisztviselii illetmdnykieg6szit6se. Van-
e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Ela iegl z6

2022.6vben szeretn6m minimum az idei 6vi bdrkeretet megtartani. A j6v6 6vben nagyon sok
feladata lesz Hivatalunknak, hiszen orszriggyrildsi k6pvisel<ik vdlas ztisa, ndpszavazis, valamint
id5krizi helyhat6s6gi v6laszt6s is lesz. A2022.6vben tdrtdn6 minimiitbdr emel6s bdrfesziiltsdget
okozhat, ez6rt sziiksdges lenne a Hivatalunkban is kisebb m6rt6kti bdrrendezdsre. 2022.6vben
6s majd folytatdsk6nt 2023.6vben is egy-egy koll6ga nyugdijazdsa v6rhat6, akiknek p6ttiisiir6l
sztiks6ges lesz gondoskodni. Term6szetesen erre is sztiksdges lesz a megfelelo bdrkeret
biztositrisa. Kir6lyszentistvin K6zseg Onkormiinyzata remogatja mindk6t rendeletet.

Dr. Gvurika Istv6n G:ibor PB tae
Van-e k6rd6s, hozzirszSlis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpviselci-restiilet fele, a Litdri Kdzcjs
Hivataln6l foglalkoaatott kdztisztviset6k illetmdnykiegdszit6sdr<il sz616 rendeleret 2022. 6vre?
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Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 7 igen szavozqttal elfitgadja

Dr. Gyurika Istvdn Gribor PB tae
4512021.(XI.25.) PB hatirozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsiig 7 igen szayazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testtilet fele Litdri K<izds Hivatalnril
foglalkoztatott kitaisavisel6k illetm6nykiegdszit6s6r6l sz6l6 rendeletet 2022. 6vre.
Hatrlrid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika IsWrin G6bor PB tag.

7.) Rendelet a Lit6ri Kiiziis Onkorm:inyzati Hivatalnfl foglalkoztatott kiiztisztvisel6k
illetm 6nykie96szit6sir 61 2022. 5v r e

El6ad6: Bencze Eva jegyzd

Dr. Gyurika Istvdn Gribor PB tae
A hetedik napirendi pont a hivatahal foglalkoztatott kdzisztvisel6 illetmdnyalapja. Van-e
sz6beli kiegdszit6s? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki ellogadiisra javasolja
Lit6r K6zs6g Onkormrinyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a Lit6ri Kdzris Hivatalnril foglalkoztatott
ktiztisztvisel6k illetmdnyalapj616l sz6l6 rendelet et 2022. eyre?

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiild.sJbjlesztdsi Bizollsrig 7 igen szat azdttdl elfogadja

Dr. Gvurika Istvin G{bor PB ta
46 12021.(){1.25.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 7 igen szavazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r K6zsdg Onkormiinyzata Kdpviset6+estiilet fele Lit6ri Kilzris Hivatalnril
foglalkoZatoft kriztisZviselok illetmdnyalapjrir6l sz6l6 rendeletet 2022. evre.
Hatiridri: azonnal
Felelos: Dr. Gyurika Istviin G6bor PB tag.

8.) Telepiil6sk6p v6delm616l sz616 rendelet m6dosit6sa
El6ad6: Bencze bva jegyzl

Dr. Gvurika Istvrin Gribor PB ta
A nyolcadik napirendi pont a telepiil6skdp vddelmdr<il sz6l6 rendelet m6dositdsa.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Bencze Eva ieglz6
Az elmult iil6sen megt6rgyaltuk, 6s jegyzoi hat6skdrbe keriilt irt. Az ell ris rendjdre
vonatkoz6an 6szrevdtelek drkeznek. Ezt e rendeletet mdg ne fogadjuk el, mert mdg egyeztetds
alatt van, a rdszlelszabilyokat ki kell dolgozni. Az elj6r6srendbe bekertilt a birs6g tdtele is
tfzezer forintt6l egymitli6 forintig. Nem v6gezt[nk mdg a pontositrisokkal ez6rt k6rem, hogy
ezt most ne t6rgyaljuk.

Dr. G urika Istvrin Gribor PB tas
A tej dkoztatAst elfogadjuk.

9.) Lit6r 1446 hrsz-ri ftildhaszndlati szerz6d6s
Ekiad6: Varga Mih6ly polgrirmester
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Dr. G urika Istvrin Gribor PB tap

A kilencedik napirendi pont a l446 hrsz fdldhaszn6lati szerz6dds. Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze l0va iegyzd
A Lit6r, 1446 fusz-tt, sz6nt6 mrivel6si 6gt, 8840 m2 ztrtkerti ingatlan Litdr Kcizsdg
Onkormdnyzata tulajdon6ban all. 201 1. november6ben Lit6r Kcizseg Onkormilnyzata mint
haszonb6rbead6, valamint Csizmadia Ferenc, mint haszonb6rlo Haszonbdrleti szerzoddst kdtdtt
fenti hrsz-ri teriiletre, mely szerz6dds hatiirozott id6re, 10 6vre sz6l. A szerz6d6s lejrir, a
jelenlegi haszonbdrl<i megkereste Hivatalunkat, hogy a haszonbdrleti jogviszonyt haterozott
id6re, 5 6vre, 2026. december 31. napj6ig meghosszabbitan6.

Baloeh Liszl6 PBtae
Nyilvrinval6 , hogy az dnkorm6nyzat nem veszi fel a ftildalapri t6mogat6st, ami 50.00Fr6t
jelent, 6 viszont felveheti 6s amit termel az lesz ahaszna.

Varga Mih6ly DolgSrmester
Nem javaslom az elad6st

Dr. Gvurika Istvfn Gtbor PB tas
Van-e kdrdds hozzitsz6lirs? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazi,sra, ki az, aki elfogadiisra
javasolja Lit6r K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele, Lit6r, 1446 hrsz-t, szintb
mrivel6si 6gt, 8840 m2 z rlkerli ingatlama vonatkoz6 ftldhaszonbdr6leti szerzod€s 2026.
december 31. napig t<irtdn6 meghosszabbit6s6ra vonatkoz6 me96llapod6s aliLirisitt.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiild.sJbjlesztdsi Bizotlsdg 7 igen szavazattal elfogadja

Dr. Gyurika Istl'rin G:lbor PB tas
4712021.(Xt.2s. ) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 7 igen szayazatlal elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilet fele a Lit6r, 1446 hrsz-ri, sz6nt6
mtvel6si 6gti, 8840 m2 z rtkerti ingatlanra vonatkoz6 ftldhaszonbdr6l eti szerzldes 2026.
december 3l . napig t<irtdn6 meghosszabbit6s6ra vonatkoz6 me96llapod6s al6ir6srit.
Hat6rid6: azonnal
FelelSs: Dr. Gyurika Istviin G6bor PB tag.

10.) Lit6r 1426 hrsz-t tinkorm{nyzati ktizteriilet 6rt6kesit6se
El6ad6: Varga Mih6ly polg6rmester

Dr. Gvurika Istl'an G:ibor PB tag
A tizedik napirendi pont a 1426 hrsz-ri dnkormrinyzati kcizteriilet drt6kesitdse. Van-e sz6beli
kieg6szit6s

Varsa Mihrilv nolsa rmester
A kdzmeghallgatilson felmertilt kdr6sk6nt ennek a teriiletnek az eladiisa. Kdt lehetosdg van. mit
az az eli5terjeszt6sb6l is kidertil. vagy nem kivinjuk eladni, vagy kiirunk egy p6ly tzatot az
teriilet drtdkesitds6re, de el<itte korliitozottan forgalomkdpes vagyonelemm6 kell min6siteni.
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Az eladdson nem gondolkodunk?



Dr. Gyurika Istvdn Gibor PB tag
Van 16 tdbb 6rdekl5d5 is?

Varea Mihrilv oolsirmester
Termdszetes.

Sz6nyeeh Imre Gyiircv aloolsirmester
A TLC mellet l6v6 kisebb c6gjelezte el6szdr, hogy meg szeretn6 v6siiLrolni ezt a teriiletet, az o
v6llalkozasukat kivdnj6k ennek a tertiletnek a megv6sarl6s6val a befoly6 csapad6kviztril
meg6vni.

Dr. Gyurika Istvin Gibor PB tas
Van-e k6rdds hozzitsz6l6s? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra. ki az. aki elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzsdg 6nkormiinyzata Kdpviselo-testiilet fele, Lit6r ,l426fusz-t 484 m2 kivett
kdztertilet ingatlan 6116kesit6sdt.

Pdnziigti, Gozdasdgi is Telepiildsfejlesztdsi Bizoltstig 7 igen szovozottal elfogadja

4812021.(Xl.2S.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdasigi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g 7 igen szavazallal elfogadasra
javasolja Litdr K<izsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiilet fele a Litdr. 1426 hrsz-ri, 484 m2
t6rmdrt6kii, kivett ktiztertilet mriveldsi iigf ingatlanilt - mivel az a kritelezo feladatainak
ell6tds6hoz nem sziiks6ges - 6rt6kesit6sre kijel6ti.
Hat6rid6: azonnal
Feleltis: Dr. Gyurika Istviin G6bor PB tag.

I l.) Vegyes iigyek
Dr. Gyurika Istvrn Gibor PB tae
A vegyes iigyekben az a alpont az 6vodai bdrfesztilt6g. Ttibb olyan informilci6t kaptam, hogy
a kdmyez6 6vodikban magasabb bdrt kapnak az 6v6n6k. Mi lehet ennek az oka?

Bencze Eva iewz6
Az informrici6k hozzitm is eljutottak. A probl6ma felmeriildsekor lementem az 6vod6ba 6s

megn6ztiik a jogszabilyt. A kdzalkalmazotti bartAbla ugy dpiil fel, hogy van egy vetit6si alap
mely egyszAzegyezer otsziz, amelyre a besorol6s szerint van egy szorz6 ami a minimum, amit
meg kell adni egysz6zhetvenndgyezer a maximum egysz6znyolcvan ezer. Ha lehet<is6g van rii
meg lehet adni a magasabb szorz6t is. Mi szab6lysdrtdst nem kdvetttink el. Ha tgy dcint a
testtilet hogy biaositja a forrdst meg lehet adni a magasabb szorz6t is. Egyeztettem a jelenlegi
intdzmdnyvezet6vel, sz6molj6k a kdvetkez6 6vi b6reket. A kdzponti minim6lb6r emeldseket az
iillam val6sziniileg finanszirozni fogja, de a sajiit ddnt6siiket Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzatiinak
kell finanszirozni. December tizendt6dik6re kdrtem az inform5ci6t.

Dr. G urika Istvfn Gdbor PB ta
Kcisz<indm a tdj dkoztatdst
A b alpont sport tigyek.

Osv6th 6rs PB tas
Az e16z6 tildsen besz6ltiink arr6l, hogy az elszilmol6sa meg6rkezett, de olyan tdtelek szerepeltek
benne amik nem elfogadhat6ak.
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Bencze Eva iegl'26
irtunk levelet az egyesiilet eln<jk6nek, amiben megkdrttik hogy nyolc napon beliil hivjon iissze
egy taggyfil6st, valamint az elsz6molSs6t vele egyiitt szem6lyesen n6zziik iit, amire
egyeztessiink egy idopontot. Mai napig erre semmilyen valaszt nem kaptunk.
Balosh Lfszl6 PB tas
Az iigydszs6g fele kellene jelenteni

Bqncze Eva ieqyz6
Mi p6nztigyi rdszr6l megint levelet fogunk fmi, megk6rjiik jelenjen meg szemdlyesen a

hivatalban 6s ndzziJk 5t az elsziimol6st. A kikiilddtt miifiives piiya hasnblattl al kapcsolatban
is szeretndm kdmi a bizotts6got, hogy gondoljuk 6t.

Dr. Gyurika Istvdn G:ibor PB tag
A c alpont a munkagdp beszerz6s

Osvrith 6rs PB tas
Az e[626 iildsen meghat6roztuk a paramdtereket, amelyek egy kommuniilis g6pre vonatkoznak.
Kdrdezn6m hol 6ll azngy.

Yarga Mih,itv polqdrmester
Nem tdrt6nt krizbeszerz6si kiir6s, mert nem t6mogatom ennek az eszk<iznek a beszerzds6t.

Osvrith 6rs PB ta
A piiydzati kiir6sban kiizteriiletek karbantartas6rra szdveg szerepel, munkag6p megnevezdssel.
Munkag6p a traktor is , a kommundlis traktor. A testiilet megszavazla a paramdtereket. Mi6rt
nem ttirt6nt vdgrehajtas?

Auerbach Jr{nos PB tag
Jegyz6 asszonyt k6rdezem mi a jogk<ivetkezmdnye annak, ha nem hajtja vdgre a polgdrmester
a d6ntdst?

Bencze Eva iewz6
A hivatal nem tudja kik6nyszeriteni a v6grehajt6st, csak a testiilet. A hivatal elk6szitette az
rirajrinlatok bek6r6se a dokumentumot, valamint egy levelet a beliigyminisztdrium rdsz6re,
amelyben vdlem6nyezdst k6rtink e megszavazott kommuniilis eszkdz elsz6molhat6srig6ra. A
kdt dokumentum nem keriilt polgrirmester rir 6ltal aliirdsra. Ha a tisztizand6 k6rd6s allirisra
keriilt volna, akkor nem kellene azon vitizni mit tegyiink.

Dr. Gvurika Istvin Gibor PB tas
Adjunk hatdrid6t a levdl elkiildds6re, ami legyen december elseje.

Bencze Eva iegyz6
A tiirnogatds felhaszniililsrinak hat6ridej6re vonatkoz6 levelet is elkiildtilk 6s arra sem 6rkezett
m6g v6lasz.

Auerbach J6nos, Horv6thn6 N6meth Erzs6bet tiivozott, a bizotts6g 6t f6vel hat6rozatkdpes.

Dr. Gvurika Istvrin Gibor PB tae
Van-e kdrdds hozzirszilits? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki elfogadja hogy a
Beltigyminiszt6riumnak megirt levdl amely tart^lnazza a kommun6lis eszkoz
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elsz6molhat6s6g6ra vonatkoz6 k6rd6st,6s a hatri,ridci m6dositiisi kdrelmet 2021. december f -ig
elkiild6sre keriilj6n.

Pinziigti, Gozdcrsdgi 6s Tclepiildsfe.jlesztdsi Bizottsitg 5 igen szatozattol elJbgadja

4, 12021.(X1.25.) PB hatdrozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogadta, hogy a
Beliigyminisztdriumnak megirt levdl, amely taftaln,azza a kommunillis eszkdz
elsziirnolhat6srlLg6ra vonatkoz6 k6rd6st, 6s a hatririd<i m6dositrisi kdrelmet 2021 . december 1-ig
elkiild6sre kertilj tin.
Hatrlrid6: 2021 . december 1.

Felel6s: Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB tag.

A testiileti iil6s utrin k6rttink be informrici6t a Bakonykarsztt6l. A taj6koztatas szerint, a terepi
bejrir6sok figyelembevdtel6vel mag6llapithat6, hogy jetenleg nincs idegen viz betords az
aknriba, azok faliin ds a cs<ikapcsolatokn6l jelenleg nem Litszik talajviz befoly6s, viszont a
korribbi besziv6rgis tdnye nem kiziirhat6. A miiszaki igazgat6 trral folytatott egyeztetds soren
azt javasolta, hogy a kamer6s feltiirrlLs halasszuk el csapaddkosabb id6szakra. A s6lyi
polgiirmester urat szem6lyesen nem kerestiik meg, a Bakonykarsztot k6rtlik meg a

szennyvizkezelt| eszkdz<ik megvizsg6l6sdra ds a hib6k feltrirris6ra. Ez m6g nem drkezett meg a
hivatalhoz.

Dr. Gyurika Istvin G:ibor PB ta
Kdsz6n<im a tdj6koztatiist.
Az e pont a Litdri Hirmondo szabirlyoztsa.

Bencze Eva iegl'zii
A szerkeszt6nek folyamatosan kiildtim az tjtleteket a tartalomra vonatkoz6an. V6rom ds kerem
is az iitleteket a cikkekkel kapcsolatban.

Dr. Gyurika Istv:in G{bor PB tag
K<i szdn6m a tAj ekoztatAst.
Az f pont a Lit6ri Termekii Piac mtik<iddsi rendje.

Szdnveph Imre Gvii rgv alpolgdrmester
Augusztusban lejrirt a 6stermelcii piacra vonatkoz6 dt dves kdtelezetts6g. Enol szeretn6k
k6rdemi, tovribbi lehet6sdgeket is k6ne keresni.

Bencze fva iesyz6
Jelenleg a mrik<td6si enged6ly csak <istermel6i piacra van kiadva. A kikiilddtt szabiiyzatban ez
szerepel, amelyre konkr6t javaslat nem drkezett. Az iizemeltetdsre szerz6ddsiink van. Ha
megv6ltoztatjuk a miikriddsre vonatkoz6 szabiiyzatot a^ egyeztelni kell az iizemeltet6vel.
Javaslatokat virunk erre vonatkoz6an.

Dr. Gvurika lsh rin G6bor PB tae
K6sz<in<im a t6j6koztat6st.
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Dr. Gvurika Istvrin G6bor PB tae
A d alpont az idegen viz.

Bencze Eva iegyz6



Az g pont a h6eltakaritS.sra vonatkoz6 szerz6d6s.

Szdnveph Imre Gviirsv alno frmester
Itt a t6l, van-e dl<i szerz6d6siiLnk?

Bencze Eva iewz6
Jelenleg 2025. 6prilis l5-ig van drvdnyes szerz6d6stink h6eltakarit6si munk6latokra, amelyet a
tavalyi 6vben irt alii polgrlrmester rir.

Dr. Gvurika Istvfn Gibor PB tae
Kdszcindm a tejdkoztatest.
Az h pont az utak karbantart6sa.

Varsa Mih{h, rrolgirmester
Most kdzbeszerzdsi elj6r6s alatt [6v6 vizberuhria6sunk fiiggvdny6ben egyenl6re nem kellene
l6pniink.

Osvrith Ors PB tas
Kdrjiink drajinlatot a kisebb krityriziisokra a helyi viitlalkoz6t6l. akivel szerz<iddsiink van a
h6tolesra.

Bencze ltva iewz6
Felk6{iik a mriszaki kolldg:it a hib6k felmdrdse.

Dr. Gvurika Istr rin Grlbor PB tap
Ktiszdn6m a tdj6koztatrist.
Az i pont a lemeztiirol6k iigye.

Auerbach J{nos PB tas
Az orvosi rendel6ndl feldllitott kont6ner tii(ol6val mi a terv? Mikor les z elsztrlliwa? A mrlsodik
tiirol6 hova lesz elhelyezve?

Bencze Eva iewz6
Sziiznyolcvan napig dpitkezdsi c6lra felillitani ilyen lemeztiirol6t.

Varea Mihdlv polgdrmester
Az irkezb lemezkontdner nem lesz tjsszerillitva, a Dozsa Gydrgy utcdban lesz ideiglenesen
elhelyezve.

Megkdrdezem van-e valakinek egydb hozzirsz6lSsa a vegyes tigyekhez, ha nincs t<ibb
hozzitszolhs, a bizottsegi Uldst 2l .45-kor lezirom.t_

(--- \)
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Bdgnri.r Gybnglir

taprrs'lbizotts6gi tag
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