
Jegyz6kiinyv

K6sziilt: 2021. december l6-6n (cstitdrtdk) 7.30-6rakor tartott Liter Kdzseg Onlormdnyzat
P6nziigyi, G azdasiqi 6s Teleptil6sfej lesztdsi nyilt bizottsrigi til6s6n.

Jelen vannak:
Luk6ts Gribor Akos
Auerbach J6nos
Bognir Gytingyi
Dr. Gyurika Istv6n Gibor
Horv6thn6 Ndmeth Erzsdbet

PB elndk
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Varga Mih6ly, polg6rmester
Sz6nyegh Imre Gydrgy alpolgirmester
Bencze Eva, iegyzo
N6methynd Brand Jrilia p6nziigyi csoportvezeto

Luk{ts Gribor Akos a P6nziisvi. Gazdas 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsdg elntike (a
tovdbbiakban: PB elntik)
Megnyitom az iildst, kciszcintdm a bizottsilg tagjait. Megallapitom, hogy a 9 f6 bizotts6gi tagb6l
5 f6 bizotts6gi tag jelen van, Balogh Lriszl6, Kondics Istvdn, Osv6th Ors, Zavada Csaba
igazoltan van tdvol az iil6s hatrirozatkdpes. Y an-e hozzitsziliis, kiegdszitds a napirendi pontokat
illettien?

Dr. Gvurika Istv:in Gibor PB tap
A hirmond6val kapcsolatban kdmdk a vegyes iigyekben trijdkoztatist

Luk{ts Gdbor .{kos PB elntik
K6rem k6zfeltartAssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal a kieg6szit6sekkel egyet6rt
P6nztigyi, Gazdasrigi ds Telepiildsfej lesZdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal egyet6rt.

Napirendi rrontok

1.) Telepiil6sk6p v6delm616l sz616 rendelet m6dositdsa
El6ad6: Bencze Eva jegyzo

2.) V6teli ajinlat Lit6r 059122 hrsz
Ekiad6: Varga Mih6ly polgrirmester

3.) Vegyes iigyek
a) Hirmond16 megjelen6s6vel kapcsolatos trij6koztatri

1

J



NAPIREND TARGYALASA

I.) Telepiil6sk6p v6delm616l sz6ki rendelet mt6dositrisa
El<iad6: Bencze Eva jegyz6

Lukits G6bor Akos PB elniik
Az els<i napirendi pont a telepiildskdp vddelm6rtil sz6l6 rendelet
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iegyz6
A rendelet 36-os paragrafus 6ban az eljbri,si rend kertilt pontosit6sra. A v6delmi birs6g risszege

tizezer 6s egymilli6 forint krjztjtt van, 6s a jogsdrt6ssel okozott hatr6nyt, idedrtve a hritrriny
megel<izds6vel, elh6rit6s:ival, helyre6llit6s6val kapcsolatban felmeriilt krilts6geket, illetve a
jogs6rt6ssel el6rt el6ny mdrtdkdt m6rlegelni kell. A mdrlegeldsi pontok lettek egyes6vel ktildn
meghatdrozva. A bizotts6gnak hatriskdrdbe tartoznak a telepiilds fejlesztdsi feladatok, igy ez a

rendelet, valamint a helyi fpitdsi szabiiyzatok feltilvizs96lata nagyon fontos mert itt is drezhet<i

a telepiildskdp v6delmi rendeletn6l, hogy nem lehet egy azonos szab|lyozis al6 vonni az eg6,sz

teleptil6s r6szeket. c6lszeni lenne kialakitani dvezeteket, ahol rdszletesebben meghatiiroz6sra
keriilne a tet6hdj azat szir,ezete, az dpiiletek jellengdnek szinez6se, lbrmrija jellege.

Dr. Gvu rika Istvdn G6bor PB tas
Nem egy egyszeni feladat keriilt hat6sk<inel itnthitzisra jegyzri asszonynak. lgen fontosnak
6rzem, hogy vizsg6l6j uk feliil a telepiil6s k6pi rendelettinket a helyi lpitdsi szabdlyzatlal egyiitt.

Bencze fva iewz6
Mindenkdppen f66pitdszi, szak6rt6i segits6get fogok minden egyes eljrir6snril k6mi, hogy az
megfelel6 6s m6lt6nyos legyen. Nem az a cdlunk, hogy megbtintessiinl< valakit, hanem a
lakoss6gnak felhivjuk a figyelmdt ana, hogy drt6keink vannak ds ezt meg kell vddeni. A
lakossrig r6sz6re hatdkonyabb kommunikrici6val tervezem eljuttatni az inform6ci6kat a
telepiil6s k6pdr6l, igaz a rendeletiink 2018.01.01.-t6l hatilyos 6s mdg mindig nem tanulta meg
a lakossilg, hogy minden tev6kenysdg, ami dpitdsi legyen az r6gi, rij fehjit6s, ds emberi
tart6zkod6sra nem alkalmas dptilet is egyeztet6sre kell bocs6jtani.

Lukdts Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Lit6r Krizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel<i-testtilet fele, a Litdr Krizsdg
Onkormrinyzatrlnak telepiil6skdpi v6delmdr6l sz6l6 rendelet6t?

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejle,tztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadia.

50/2021.fiII.16.) PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdasilgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazatTal elfogad6sra
javasolja Litdr K<izs6g Onlormrinyzata Kepviseki-testiilet fele Lit6r ktizs6g
Onkormrinyzat6nak 23/2017 . (XII.29.) a telepiildskdp v6delmdr6l sz6l6 rendelet m6dositris6t.
Hatarid<i: azonnal
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Felekis: Lukrits G6bor Akos PB elndk

2.) V6teli ajdnlat Lit6r 059122 hrsz
Eload6: Varga Mihrily polg6rmester

Lukdts Gdbor Akos PB elntik
Az m6sodik napirendi pont a059122 hrsz v6teli aj6nlat
Van -e sz6beli kieg6szitds?

Varsa Mihdlv polgdrmester
Litdr Kdzsdg Onkormilnyzatilnak Kdpvisel<i-testiilete a 2O2l .09.30. napon taftott iilisdn a
121/2021 .(1X.30.) LKt hat6rozat6val arr6l hat6rozott, hogy v6teli ajrinlattal keresi meg a Lit6r
059122 ttrsz-liu ingatlan k6t fti tulajdonosat, a B6di Mriria Magdolna utca meghosszabbitris6ban
ldvb 523/5 hrsz-f helyi kdzttnak a 12 mdter sz6less6grire tdrt6nd kiszab6lyoziis6hoz sziiksdges
959 m2 nagysdgti ter[iletszerz6s 6rdekdben, a T6th Roland ingatlanvagyon szakdrt<i riltal
k6szitett szakv6lem6ny alapjrin 128 FVm2 fajlagos v6teli iisszegben. A 2021 .10.04. napon kelt
vdteli ajrinlatra az ingatlantulajdonosok elutasit6 nyilatkozatot tettek, az elutasit6 nyilatkozat
birtok6ban 2021.10.26. napon szemdlyes egyeztet6sre keriilt sor, amely nem vezetett
meg6llapodrishoz. Tekintettel arra, hogy az ingatlanvagyon szak6rtoi jelentds fordul6napja
lej6rt 6s a makrogazdas6gi folyamatok indokoltt6 teszik, Litdr Kdzsdg 0nkormdnyzata felkdrte
az ingatlanvagyon szakdrtrit az 6rt6kbecsl6s akfializiiisdra vonatkoz6an. Az ingatlanvagyon
szakdrt6 elk6szitette 2021.12.06. napon szakdrt6i jelentdsdt dsszehasonlit6 adatokon alapul6
m6dszenel, amely alapjin az akturilis forgalmi drtdket 131 Ft/m2 fajlagos 6rt6ken rillapitotta
meg.
Javaslom, hogy az ingatlantulajdonosokat az 6rt6kbecsl6s krizelito 6rt6k +2lYo-os
korrekci6jiival, azaz 157,2 Ft/m2 fajlagos risszegii v6teli ajiinlattal keressiik meg, azzal, hogy
amennyiben arra elutasit6 nyilatkozatot tesznek, vagy 8 napt6ri napon beliil nem tesznek
nyilatkozatot, kisaj6titrisi elj6r6st kezdemdnyeziink. Lit6r K<izsdg 6nkormdnyzata vdteli
aj6,nlatot tesz a magdntulajdonban ldv<i Lit6r
059/22 helyrajzi szbm$ ingatlan tulajdonosainak, a B6di M6ria Magdolna utca
meghosszabbitrisiiban ldv6 52315 helyrajzi sz6mri helyi kcizitnak a 12 m6ter sz6less6giire
t6rt6n6 kiszabiilyozirstthoz sziiks6ges 959 m2 nagysrigf tertiletszerzds drdekdben, 157,2 Film2
fajlagos riron, azaz minddsszesen 150.755 Ft 6sszegben. Amennyiben a vdteli ajanlatra elutasit6
nyilatkozat dtkezik az ingatlantulajdonosokt6l, vagy 8 naptriri napon beltil nem tesznek
nyilatkozatot, Litdr Kcizsdg 6nkormiinyzata kisajritit6si elj6rrist kezdem6nyez.

Lukits G:ibor Akos PB elniik
van-e kdrd6s, hozziszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel<l-testiilet fele, vdteli ajrinlattal
keresi meg a Lit€r 059122 helyrajzi sz6mri ingatlan tulajdonosait a B6di Mriria Magdolna utca
meghosszabbit6silban l6v<i 523/5 helyrajzi sziimri helyi krizritnak a 12 m6ter s-6less6grire
tdrtdn6 kiszabdlyozdsrihoz sztiksdges 959 m2 nagysdgri teriiletszerzds drdek6ben,
ingatlanvagyon szak6rr6 6ltal 2021.12.06. napon kdszitett sz;kv6lem6ny alapj6n 131 Ft/m2
+20%o-os korrekci6,
azaz,157'2 Ft/m2 fajlagos 6ron, mind<isszesen r50.755 Ft tisszegben. Amennyiben a vdteli
aj nlatra elutasit6 nyilatkozat 

.6rkezlk az ingatlantulajdonosoki6l, vagy u u6t.li ulerlut
etvdtel6t6l sz6mitott 8 naptdri napon beliil nem tesznek ny atko#ot, Lit6r K'cizs6g
Onkormanyzata kisaj6tit6si elj6r6st kezdem6nyez.

Pdnz gti, Gazdasdgi 6s Telepiitdsfejlesztdsi Bizottstig 5 igen szavozattol elfogodjo.
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51/2021.(XII.l6.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepilldsfej lesztdsi Bizottsrig 5 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r K<izs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, v6teli ajrinlattal keresi meg a
Litdr O59/22 helyrajzi sziimt ingatlan tulajdonosait a B6di M6ria Magdolna utca
meghosszabbitiis6ban l6v6 52315 helyralzi sz6m[ helyi krizritnak a 12 mdter sz6less6grire
tdrt6n6 kiszabiiyozAsirhoz sztiksdges 959 m2 nagys6gri tertiletszerz6s drdek6ben,
ingatlanvagyon szak6rt6 iltal 2021.12.06. napon kdszitett szakvdlemdny alapjrin 131 FVm2
+20%o-os konekci6, azaz
157,2 Flm2 fajlagos riron, minddsszesen 150.755 Ft 6sszegben. Amennyiben a v6teli aj6nlatra
elutasit6 nyilatkozat erkezlk az ingatlantulajdonosokt6l, vagy a v6teli ajiinlat rltv6tel6t<il
szamitott 8 naptriri napon beliil nem tesznek nyilatkozatot, Litir Kitzsdg Onkormiinyzata
kisajatitasi eljrir6st kezdemdnyez.
Hatirid6: azonnal
Felel6s: Luk6ts Gribor Akos PB elndk

3).Vegyes iigyek

Lukits Gribor Akos PB elniik
A vegyes flgyekben a Lit6ri Hirmond6hoz kapcsol6d6an dtadom a sz6t Dr. Gyurika Istv6n
Gribomak.

r.G rika Istv6n Gdbor PB ta
Legut6bbi pdnzngyi bizotts6gi [ldsiinkdn rdszletesen trirgyaltuk a Litdri Hirmond6
megjelendsdvel kapcsolatos hetteret 6s Jegyz6 asszony hirmond6beli munktij6nak mindl
nagyobb m6rt6kti jdvtibeli t6mogat6s6nak lehet6sdgeit! J6magam az iil6sen tett igdretemet
betartva, t6bb tdmAval 6s interjrialannyal kapcsolatban is kerestem Jegyzri asszonyt, melyek
kiizil az egyik interjfalany ma Jelezte, hogy javaslatom alapjiin megttirtdnt a kapcsolatfelvdtel
ds tudom5Lsa szerint cikk is megielenik a beszdlgetdsb<il. Szint6n a legut6bbi p6nziigyi bizotts6gi
iildsen kdrtem azt,hogy miutin tevdkeny t6mogat6 rdszt viillalok a Hfrmond6 szerkeszt6sdben,
szeretn6m Lltni m6g megjelen6s el<itt az elkdsztilt cikkeket 6s a laptervezetet annak drdekdben,
hogy liissam, megfelel6 kdmyezetbe kertil-e a segitsdgemmel sziiletett cikk, vagy cikkek.
hiszen segits6gem nem csup6n munk6val, hanem felel6ssdggel isj6r! Ezen kdrdsemet az til6sen
azonnal tamogatta Bogn6r Gyringyi, Auerbach Jrinos 6s osvdth 6rs es miutan az iildsen
egyetlen r6sztvevrit<il se kaptam negativ viilaszt, igy 6lndk a lehetrisdggel ds szerettem volna
l6tni a vdlhet6en most mifu nyomtat6s, vagy megjelends elott rill6 Litdri Hirmond6 tervezetet.

Megkaptam az tjsirg tervezetdl. Az el6zo iil6sen az rijsiig tartalm6nak brivit6se 6s a lakoss6g
r6sz6re uj informrici6k iitad6sa 6rdek6ben kapott a kdpviseki-testiilet egy felkdrdst, hogy
javasoljanak, illetve irjanak egy cikket december 2-ig. R6szemr6l kdt jariaslatot kuldiem be
melyb6l az egyik javaslatom l6tom, hogy a Hirmond6ban feldolgozrisra kertilt, Mig siil a keny6r
cikk n6ven.
Agg6dva olvasom azl a cikk tervezetet, amiben a Kedves Lit6ri lakosok, valamint a Megrijul
az ivovizhii6zat Lit6ren! szerepel. A cikkben olyan 6llitris kertilt bele miszerint a-irdl mi
konkrdtan nem tudunk, de lehet, hogy polgirmester fmak m6r fr6sos informrici6ja van. Az a
tdny, hogy legnagyobb eredm6nynek szamit az iv6viz kdrddsdvel kapcsolatos rigynek a
folyamata, ez nem vitatott de, csak olyant irjunk le, ami szamon kdrhet6, is mivel az rilsriguan
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megielent polgarmesteri nyilatkozatot a lakoss6g dsszemossa a k6pvisel<i-testiilettel, ezdrt
k6rem, hogy pontos meghatarozdsok legyenek csak 6s ne kertiljdn bele olyan .,megtjul a
vizhil6zatunk, 6s elej6n kezd6dnek a munk6k". Szerintem a munkillatok 6v elej6n nem tudnak
indulni, mivel az eljiris szint6n a Hirmond6 informrici6j6b6l olvashat6, hogy m6g krizponti
k<izbeszerzdsi eljrirris kezd6ddtt el, amiben az ajhnlatk€ro a beruhiizrissal kapcsolatos
engeddlyes, kiviteli ds egydb miiszaki megold6sokra virja az ajrinlatot. Ez a folyamat hosszri
projekt el6k6szit6 6s majd csak ezt k6vet6en az aliirt szerz<iddsb6l lehet majd megrillapitani,
hogy a kivitelez6s milyen hatiirid6vel indulhat.
Vdlemdnyem szerint tdnyeket nem kellene addig kdz<ilni, amig nincs a keztinkben konkrdt
tigyirat. Az rijsdg a val6siigot tiikrdzze.

Auerbach Jinos PB tas
Kcisz<injtik, Dr Gyurika Istvdnnak, hogy megk6rte a Hirmond6 tervezetet, melyet miut6n
megkaptunk gondolom, hogy m6r a megielentet6si, illetve nyomdai szakaszban van. Javaslom,
hogy ne kertiljdn ki ez az ilshg ebben a formriban a lakoss6g r6szdre.

Varsa Mih{lv nolsirmester
Midrt kellene ed ledllitani? Nem Litom probl6miinak aa, hogy a lakossdg fele az 6v elejdn
kezd6d6 munkrik kifejezds belekertilt az tjsdgba, mivel a kdzbeszerzdsi elj6r6s v6rhat6an
december 22-ig lezdrisra keriil. Innent6l szimomra a vizhitl6zattal kapcsolatos munk6latok
megkezddse helyt6ll6. Az [js6g viirhat6an ma ddlut6n a nyomdiib6l megdrkezik 6s a lakossrig
rdsz6re a holnapi napon kihordrisra kertil.

Luk[ts Gribor Akos PB clntik
Megkdrdezem van-e valakinek egydb hozzisz6lisa a vegyes iigyekhez, ha nincs t6bb
hozzisz6l6s, a bizottsrigi i.ildst 8.3O-kor leziirom.

OS Auerbach J6nos
bizottsiigi tagbizottsigi
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