
Jegyz6kiinyv

K6sztilt: 2022. februar 24-6n (cstitdrtdk) 17.00-6rakor tartott Liter Krizseg OnkormiiLnyzat
P6nztigyi, Gazdasrigi 6s Telepi.il6sfejleszt6si nyilt bizotts6gi iil6s6n.

Jelen vannak:
Luk6ts G6bor Akos
Auerbach J6nos
Bodn6r Gydngyi
Dr. Gyurika Istvrin Gibor
Horv6thn6 Ndmeth Erzsdbet
Osviith Ors

PB eln6k
PB tag
PB tag
PB tag 17.30-t6l
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Varga Mih6ly, polg6rmester
Sz<inyegh Imre Gydrgy alpolgdrmester
Bencze Eva, jegyzb
N6methyn6 Brand Jrilia p6nztigyi csoportvezet6
Egyed Lajos Lit6ri Sport Egyesiilet elncike
Maz6k Gydrgy S6lyi Kertbar6tok Egyestilet elndke

Luk6ts Gfbor Akos a P6nziisyi. Gazdas6si 6s Teleull6sfeileszt6si Bizottsis elniike (a
tov6bbiakban: PB elniik)
Megnyitom az ti16st, kdszdntcim a bizottsdg tagiait. Megrillapitom, hogy a 9 f'ri bizotts6gi tagb6l
5 fd bizotts6gi tag jelen van, Balogh L6sz16, Kondics Istviin, Zavada Csaba igazoltan van tiivol
az til6s hat6rozatkdpes. Dr. Gyurika Istv6n G6borjelezte, hogy kds6bb drkezlk. Az iildsen 4 f6
lakoss6gi szemdly van jelen.
Y an-e hozzisz6lLis, kiegdszit6s a kikiilddft napirendi pontokat illet6en?

Bencze Eva iegvz6
Az Ingatlanok forgalmi drtdkelds6vel kapcsolatos iigyek Litdr 633/8,632/5,63312,63313 hrsz-
ok kilences napirendi pontot kdmdm levenni.
Uj napirendi pontkdnt k6rn6m felvenni az egdszsdgiigyi alapetl6tris eszkiizbeszerz6st 9 pont,
mezogazdasdgi <ivezet kijel6l6s koncepci6 fejleszt6si terv 10 pont.059/16 hrsz-ri [t javitasa
l lpont, valamint a Gondos Panni Csal6dsegit<i Krizpont 2022. dvi kriltsdgvet6se 12 pont.

Luk6ts Gribor PB elntik
Kdrem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
P6nziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig 5 igen szavazallal egyetdrt

Napirendi pontok

1.) Sportiigyek
Eload6: Var ga Mih/tly po lgdrme s te r
Trijdkoztatrist ad: Egyed Lajos Lit6ri Sportegyesiilet Elnrike

2.) Lit6r Termel6i Piac iizemeltet6s feliilvizsgilata
El6ad6: Varga Mihdly poIgdrmester
Egyezlet6 partner: Maz6k Gydrgy S6tyi Szril6hegyi Kertbartiitok Egyestilet Eln6ke
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3.) Srilyi 5z616hegyi Kertbartritok Egyestilet trimogatds:inak iigye
El6ado'. Benc:e Evo jegizd

4.) Civil Szervezetek pily6z t kiirhs 2O22.

Eloadi : Varga M i hdly pol grirm e st e r

5.) Az 6nkorm 1nyzat 2021.6vi kiilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m6dositrisa
Eloado: Varga Mihdly polgdrmester

6.) A Ktiziis Hivatal2O2l.6vi ktilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m6dositisa
El6ado: Bencze Evo jeg,,z[i

7.) Lit6r Kiizs69 6nkorm inyzat 2022.6vi Ktizbeszerz6si Terv
Eload6 : Var ga Mi hlt ly pol gdrm e st e r

8.) Balatonalm:idi Rend6rkapit6nysrig timogatisi k6relme
El6ad6: Vur gu Mi h lt I y po I gdr me ste r

9.) Az eg6szs69iigyi alapell6t6s eszkiizheszerz6s
El6ado: Bencze Et a jegtzd

10.) Lit6r Mi-2 iivezetr6l Mri-l riltal:inos mez6gazdasigi iivezet szabdlyoz{sra
Eloado Varga Mihdly polgdrmester

11.) Lit6r 059/16-os hrsz-ri iinkorminyzati tulajdonban I6v6 tt fel{jitdsa
Eload6: Vargu Mih/tly polgdrme ster

12.) Gondos Panni Csalid-6s Gyermekj6l6ti Ktizpont 6s Szoci6lis Szolgf,lat 2022. 6vi
kiilts6gvet6se
Eload6: Bencze Eva jegtz6

13.) Vegyes iigyek

NAPIREND TARGYALASA

1.) Sportiigyek
Ekiad6: Varga Mih6ly polgrirmester

Luk6ts Gf bor Akos PB elniik
Az els6 napirendi pont a sporttigyek
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Varqa Mihih' polgirmester
Felkdrem Egyed Lajost a Litdri Sport Egyesiilet eln<ikdt, szrimoljon be az egyesiilet elmrilt k6t
6vi mfkiiddsdrrll.

Egyed Laios
Az egyesiilet folyamatosan 2007 6ra mtikrtdik. A,2020.6vben megkerestek a fiatalok, hogy
szeretndnek indulni a megyei bajnoksrigon, amelyen szdp eredmdnyeket dtek el. Ebben az 6vben
az onkormtnyzatt6l tiimogatast i kaptunk, amelynek az elszimol6sa elhriz6dott. A kapott
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5z6nvegh Imre Gydrsv alpolgf rmester
Az ittjelen l6v<i lakossrigi h6rom f<i a csapat tagja. Arra v6mak, hogy visszaigazolist kapjanak
a tavaly augusztusban 6tadott tags6gi k6relemnil, ami a mai napig nem tdrtdnt meg, az elnciks6gi
tagok a kdzgytil6s dsszehiv6siira v6mak, ahol lemondhatnak a tiszts6gi.ikr6l, ami szint6n a mai

napig nem ttirtdnt meg. En ebben l6tom a probldm6kat. A jelen l6v6k kdziil senkinek nincs
tudomisa err<il.

EeYed Laios
Tudomiisom szerint sz6ban minden jiltdkos megkapta a trijdkoztat6st a tagsag felvdteltol, az itt
megjelent szem6lyek bel6pdsi szrinddknyilatko zatAt nem kaptam meg.

Bencze Eva icsyz6
Az egyestilet 2020-ban kapott 500 000 Ft trimogat6st az dnkorm6nyzaltbl a 2020-2021. dvre a
megyei bajnoks6gon val6 16szvdtelhez, amivel 2020. december 31-ig kellett volna elsziimolni.
Az elsz6molis nem t6rt6nt meg a hatririd6ig, azdrt felvetttik a kapcsolatot elntik trral, 6s a
felhasm6l6s hatirid6 m6dosit6sra kertilt 2021. 06.30-ig. Az elsz6mol6sban benyrijtott
dokumentumokat a pAlyLzati cdllal cisszhangban, mint munkaszervezti csoport mi
megvizsg6ltuk. Ennek az dsszesit6se 6s a benyrijtott dokumentumok megki.ilddsre keriiltek a

bizotts6gi tagok rdszdre is, 6s k6rtiik a bizottsrigot, hogy vdlem6nyezzdk ezek a sz6ml6k a

pitlyhzati c6l m6dositdsrival elfogadhat6ak-e.2021 december6ben kdrttik az egyesiilet elndkdt
ds a bizottsiigot egy egyeztet6sre, ami elmaradt. Az elmrilt h6ten tdbbszcir is egyeztettem elndk
frral az elsz6mol6sr6l, de ek<]zben a t6mogat6si 6 sszeg az otszazezer forint visszautal6sra keriilt
az <inkormrinyzat r6szdre. K6rttik az egyesiilet elndk6t olyan szrimlik becsatoliis6ra, amelyek
az egyesiilet tev6kenysdgdvel szorosabban dsszefiiggenek. Ez a hdten meg is ttirtdnt. K6rem a

bizotts6got az elsz6mol6s elfogadisrira ds hatdridS m6dosit6s6ra 2021. december 3l-re, hogy
az \EzLzezer forint visszautaliisra keriilhessen az egyesiilet rdsz6re.

Lukrits G:ibor Akos PB elntik
Mivel a pdnzt a fiatalok sporttev6kenysdg6nek trlmogat6siira adtuk, ezdrt azl gondolom vissza

kellene adni az egyesiiletnek a pinzt, ennek az els6 ldpdse a felhaszn6lrisi 6s elsz6mokisi
hat6rid<i meghosszabbitiisa.
Van-e k6rd6s, hozzbsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a Litdri Sport Egyesiilet Lit/1595-312O20. sziimt t6mogat6si szerz<id6s

2021.12.31-re tcirtdn6 felhasm6l6si 6s elszrimol6si hatdr idej6nek m6dosittiLs6r6l.
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trimogat6s elsziimolilsiihoz a szimllkat benyfijtottam. Kdrem az elsz6mol6s elfogad6srit. Az
egyestilet liz taggal mrikrtdik, a mrilt dvben kilenc tag csatlakozott, igy most tizenkilenc tagia
van az egyestiletnek. Az elndksdgi tagok Varga Mihrily, Fertig Csaba 6s j6magam. Szintdn
ebben az 6vben nyertiink ktizel hatmilli6 forintot 6piiletfelujit6sra a Magyar Falu Program
keret6n beliil. A 2021-es 6vben krizel k6tmilli6 forintot nyertiink eszk<izbeszerz6sre. Az 6piilet
feltjit6si forrris m6g nem keriilt flelhaszn6l6sra. Az eszkdzdk tribbsdge m6r beszerz6sre keriilt,
a riaszt6rendszer nem kertilt ki6pit6sre.

Luk6ts Gdbor Akos PB elntik
Vdlem6nyem szerint a szervezel belso iigyei nem tartoznak rrink. Mivel Lit6r nev6t viseli a
csapat ds tdmogat6st is adott az dnkormiinyzat, nekiink azt kell megvizsgrilni, hogy a felhaszn6lt
trirnogatris jogszeriien, a td,mogatiisi c6lnak megfelel6en tdrtdnt-e.
Dr. Gyurika Istvin Gdbor l76ra 15 perckor meg6rkezett. Megrillapitom, hogy a 9 f6 bizotts6gi
tagb6l 6 f6 bizotts6gi tag jelen van, az iil6s hatiirozatk6pes.



Pdnz g,,i, Gazdosdgi ds Telepiil4sfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal ds egt
t a r t 6 z ko dd s s al e lfo ga dj a.

22 I 2022.(11.2 4 ;l PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal ds egy
ta(6zkodrissal arr6l d<int, hogy a Lit6ri Sport Egyesiilet Litl1595-3/2020. sziimri tilmogatrisi
szerz6d6s felhaszniilisi 6s elsz6mol6si hat6.ridejdt 2021 .l2.3lte m6dositja.
Felelos: Varga Mihiily polgrirmester

Lukrlts Gdbor PB elndk

2.) Lit6r Termel6i Piac iizemeltet6s feliilvizsgrilata
El6ado: Va r go M i hitly po I gdrm e st e r
Egyeztet6 partner: Maz6k Gydrgy S6lyi Sz6lohegyi Kertbartetok Egyestilet Eln6ke

Lukits Gdbor Akos PB elniik
A mdsodik napirendi pont Litdr Termel6i Piac t.izemeltetds feliilvizsgdlata.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Bencze Eva iecvzS
A D6zsa Gydrgy utca I -3. alatti termel6i piac 2014-ben keriilt 6tad6sra. Az ot 6ves p|lyizatban
vrillalt idoszak lejart, most el kell drinteni milyen m6dosit6sokat fogunk megval6sitani a

mrik6d6s6vel kapcsolatban. A 2014.6vi piac mriktid6si rendeltiinket kell feliilvizsgdlni 6s

m6dositani. A piac iizemeltetds6re a S6lyi Sz<ikihegyi Kertbarilt Egyestilettel van
egyiittmrikiiddsi meg6llapodrisunk. A piac iizemeltet6sdvel termdszetesen sztiks6ges kijettili egy
piac feltigyel6t, aki a piaci nyitvatartiisi id<ikben az iizemeltetdssel kapcsolatos feladatokat az
cinkormdnyzat neveben ell6tja.

Mazik Gviirsv
Atndztem a kiktilddtt anyagot. A koncepci6 j6, de menet kcizben fel ketl mdmi az igdnyeket.
Ktjszijndm a felkdr6st, viillalom tov6bbra is az tizemeltet6st, de ez tov6bbi egyeztet6st ig6nyel.

Lukits Gdbor Akos PB elniik
Van-e k6rdds, hozzhsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata Kepvisel<i-testiilet fele, a helyi termel6i
piac ldtesitds6rol 6s iizemeltetds6r6l sz616 912014.(V lll.29.) <inkormrfuryzati rendeletet
m6dositsuk a h6zirendjdvel egyiitt. A rendelet hat6ly6n6l a helyi termeloi piac helyett v6srir ds

piac hely legyen a D6zsa Cy. u l-3. sz6m alatti 61112 hrsz-on tal6[hat6 dnkorm6nyzati tertilet,
valamint megkezdi a tovibbi egyeztetdst a piac iizemeltetdsdre vonatkoz6an a S6lyi
Kerlbar6tok Egyestilet6vel.

Pdnztigti, Gazdasdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazottal elfogadja

23t2022.o1.21. ) PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiil6sfej leszt6si Bizottsiig 6 igen szayazattal az elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzs69 0nkormrinyzata Kdpvisel<i-testiilet fele a helyi termetoi piac l6tesitds6rril
ds iizemeltetdsdr6l sz6l6 912014.(V lll.29.) <inkormrinyzati rendeletet m6dositsuk a
hrizirendjdvel egytitt. A rendelet hat6lyrin6l a helyi termel<ii piac helyett vds6r ds piac hely
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legyen a D6zsa Gy. u 1-3. sziim alatti 61112 hrsz-on taliilhat6 cinkormdnyzati teriilet, valamint
megkezdi a tovebbi egyeztet6st a piac iizemeltet6s6re vonatkoz6an a S6lyi Sz6l6hegyi
Kertbar6tok Egyestiletdve[.
Fele16s : Varga Mih6ly polg6rmester

Lukets GAbor PB elndk

3.) Srilyi 5z616hegyi Kertbartitok Egyesiilet timogat6srinak iigye
El6ado: Bencze Eva jegtz6

Luk{ts Gribor PB elniik
A harmadik napirendi pont a S6lyi Kertbarritok Egyestilet t6mogat6s tigye.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iegyz6
A S6lyi Sz6l6hegyi Kertbariitok Egyesiilete 2021 6vben a harmadik k<jr<js Civil szervezetek
programjainak t6mogatisa keretdben egyszdzezer forint tiimogat6st kapott. Az elsz6molisi
hat6rid6 2022.01.31. Az egyesiilet elnrjke hatdrido hosszabbitdsi kdrelemmel fordult az
dnkormrinyzathoz, k6rte a jrirvrinyiigyi korlitoz6sok miatt a felhaszniil6si 6s elszrimol6si
hatririd6 me ghosszabbitri sitt 2022.0 4.3 0 -r a.

Lukrits Gdbor Akos PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzirszSlits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja a S6tyi Sz6lcihegyi Kertbar6tok Egyesiiletdnek Lit/313812021 . t6mogat6i
okiratsz6mon Civil szervezetek programjainak tiimogatiisa tiirgyri megiillapodrls elszrimol6si 6s

felhaszn6l6si hat|ridele 2022.O4.30-ra m6dosuljon

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Teleprilisfej lesztdsi Bizottsdg 6 igen szatazsttol eW)gadja

24 12022.(11.24.\ PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasilgi ds Telepiildsfej leszt6si Bizottsrig 6 igen sza\azattal arr6l drint, hogy
S6lyi Sz<ilrihegyi Kertbar6tok Egyesiilet6nek Litl313812021. tamogat6i okiratsz6mon Civil
szervezetek programjainak tiimogatiisa t6rgyri megillapod6s elsziiLmoliisi 6s lelhaszn6kisi
hatdrideje 2022.04.30 -ra m6dosuljon
Feleltis: Varga Mihiily polgiirmester

Lukdts G6bor PB elndk

4.) Civil Szervezetek pitlyinat kiiris 2022.
Eload6: Varga Mi hti ly po I gdr m e 

"t 
e r

Lukrits Gibor Akos PB elntik
A negyedik napirendi pont a Civil szewezetek pilydzati kiiris.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze 6va iegyz6
Minden dvben kiir6sra keriil a Civil szervezetek programjainak t6mogatasra. Az idei dvben a
kriltsdgvetdsben meghatrlrozott kerettjsszeg h6rommilli6 forint. A p6lyrizati program fbly6 dvre
sz6lhat. Azok a civil szervezetek, amelyek nem sz6moltak el a megekizo h6rom 6vben kapott
trimogatris risszegdvel, nem kaphatnak t6mogatist. Az els6 szakaszban m6rcius 'l 6-ig van
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lehet6s6g pdlytnatok benytjtris6ra. Ha a krilts6gvetdsben elfogadott keretcisszeg nem meriil ki,
ez 6v augusztus 31-ig m6g kiir6sra kertilhet egy m6sodik k6rds p6lyrlzat is.
Az els<i fbrdul6s dsszeget ds az egyes kateg6riilban pblydzhati keretrisszegeket k6m6m
meghat6rozni, apblydzatkiirisi.}:oz. A kiktilddtt anyagban szerepelnek a tavalyi dvben kiosztott
cisszegek. A Lit6ri Polgrir6r Egyesiilet a m6sodik fordul6ban megkapott tiimogatAssal mdg nem

tudott elsziimolni, ennek a hat6ridej6t is meg kellene hosszabbitani.

Luk6ts Gribor Akos PB elntik
Ha a pLlyizat benyrijtrisi hat6rideje m6rcius 16. akkor mindenkdppen eddig meg kellen
hosszabbitani.
Van-e kdrdds, hozzirszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaz|sra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja a Litdri Polg6r5r Egyesiilet Lit/31 4112021 . t6mogat6i okiratsz6mon Civil
szeryezetek programjainak t6mogadsa trirgyri meg6llapod6s elszimol6si 6s felhasznrll6si
hatrirideje 2022.03.1 5 -re m6dosuljon

Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazattal elfogadia

2512022.(11.21.\ PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrlgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal arr6l d6nt, hogy
Lit6ri Polg6r<ir Egyesiilet Lill3l4ll202l. trimogat6i okiratsz6mon Civil szervezetek
programjainak t6mogatrisa t6rgyri meg6llapod6s elsziimoliisi 6s felhasznril6si hat6rideje
2022.03.1 5 -re m6dosulj on.
Felelos : Varga Mihily polg6rmester

Lukrits G6bor PB eln<ik

Lukrits G6bor Akos PB etniik
Az el5z6 dvekben folyatott tendenci6t kellene krjvetni. A Kultur6lis tev6kenysdgre 1 500 00OFt,

termdszet, kdmyezet 6llatv6delem 100 000Ft, krizrend ktizbiztons6g 350 000Ft, ift6gi,
neveldsi ds oktatrlsi tev6kenysdg 100 000Ft. A sport tev6kenysdgre 250000Ft d,sszeget

javaslok. Az els6 fordul6ban 2 500 00OFt keriilj6n kioszt6sra.
Van-e kdrdds. hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja a 2022.6vi Civit szervezetek programjainak tiimogat6siira 2 500 000Ft
keriil kiosztrlsra a kcilts6gvetdsben elfogadott 3 000 000 Ft keretdsszegb6l. A Kultur6lis
tevdkenys6gre 1 500 000Ft, termdszet, kdmyezet dllatv6delem 100 000Ft, ktjzrend
kdzbiztonsiig 350 000Ft, ifiririgi, neveldsi ds oktat6si tev6kenys6g 100 000Ft, sport
tev6kenysdgre 250 000Ft.

Pdnziig,ti, Gazdasdgi ds Telepiillsfejleszttsi Bizottsdg 5 igen szavazattal ds egy

tartdzkodds sal elfogadj a.

26 I 2022.(11.24.1 PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig 5 igen szavazattal €s egy
tart6zkod6ssal arr6l drint, hogy 2022. 6vi Civil szervezetek programjainak tamogatas6ra az els6
fordul6ban 2 500 000Ft kertil kiosztrisra a kiilts6gvetdsben elfogadott 3 000 000 Ft
keretdsszegb6l. Kulturrilis tev6kenysdgre 1 500 000Ft, termdszet, kdmyezet iillafvddelem
100000Ft, kdzrend ktizbiztonsdg 350 000Ft, ifiririgi, neveldsi 6s oktatAsi tev6kenys6g
100 000Ft, sport tevdkenys6gre 250 000Ft keretdsszeggel.
FelelSs: Varga Mihrily polgrirmester

Lukiits G6bor PB eln<ik
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5.) Az 6nkorm inyzat 2021.6vi ktilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi mridositdsa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukdts G6bor Akos PB elntik
Az rttddik napirendi pont az dnkormiinyzat 2021. dvi k<iltsdgvetds6nek IV. negyed6vi
m6dosit6sa.
Van-e sz6beli kiegdszitds?
Bencze Eva iegyz6
Az iilamh|zlafiison beliili miikrtddsi t6mogatiisokon emelni kell az dltal6nos miikdd6si
t6mogat6s rovaton a m6jusi felm6r6s v6ltoz6sa miatt. A 2021 . 6vi ellenrirzds eredmdnye
p6ttiimogatris jelenik meg 36.364Ft. A Magyar Falu Program Felekis Allanart its pitlyi.;:ati
6sszege, a k6zfoglalkoztatiisi tiimogatas 6s a vdd6nrii elliitils trimogat6sa vonzatak6nt
2.452.758Ft. Mrikrtd6si cdlri tdrnogatiisok a Kehop feltjitas bevdtele 8.434.126Ft,6s a szivattyt
felijitis hozz6j6ruLis jelenik meg 615.546Ft <isszegben. Kdzhatalmi bevdtele az ad6 bev6telek
miatt 1.187.615Ft dsszeggel emeldsre kertil. Mrik6d6si bevdtelek rovaton a szoci6lis 6tkez6s a

temet6 bev6telek 6s az 6rtdkpapir kamat ktildnb6zete jelenik meg 1.293.656F1. Finansziroz6si
bevdtele rovaton a krizfoglalkoztatrisi megel6legezds keriilt emeldsre. valamint a 2022. 6vi
megelSlegez6s 9.301.008F1 risszeggel. Szemdlyi juttat6sok kiadrisi el6irSnyzata dsszesen
87 .622-tal nStt iitcsoportositris miatt. Dotogi kiad:isoknti 941 .453 Ft emeldsre tesziink
javaslatot, a Kehop szolgriltat6s ds a szoci6lis 6tkeztetds kiadrisaira. T6mogat6sok
6llamhiiztart6son beliilre a Csivitel6 6voda ds Bdlcs<ide r6szdre az rij konyhai dolgoz6 b6re 6s
j6rul6kai keriiltek iitadrisra 542.850Ft 6,sszegben a tartaldk terh6re. Finanszirozilsi kiadiisokn6l
ncivekszik 9.031.008 Ft-tal, mely a megel6legezds risszege. Az Onkormiinyzat kiadiisainak ds

bevdteli f66ssze ge 1.062.3 84.1 80 Ft-ra m6dosul.

Lukits Gdbor Akos PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadisra javasolja a Lit6r Kcizsdg dnkormiinyzata Kdpvisel6+estiilet f'ele, a Lit6r Kcizsdg
Onkormrinyzatrin ak 2021 .6vi IV negyeddvi k6ltsdgvet6si m6dosit6sat.
A Pdnztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadja

27 12022.(11.2 4.\ PB hatr{rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g 6 igen sza\azattal elfogadiisra
javasolja Litdr Ktizs6g OnkormAnyzata Kdpviselo-testiilet fble, Litdr Krizsdg
Onkormiinyzatiinak 2021 .6vre vonatkoz6 IV. negyed6vi ktiltsdgvetdsi m6dositiisiit.
Hat6rid6: azonnal
Felel<is: Lukilts G6bor PB elniik

6.) A Kiiziis Ilivatal202l.6vi kiilts6gvet6s6nek IV. negyed6vi m6dositisa
El6ad6: B e n cze Evo.i e g,,z(i

Lukrits Grihor Akos PB elniik
Az hatodik napirendi pont a Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal dnkorm6ryzat 2O2l . 6vi
k6ltsdgvet6sdnek IV. negyeddvi m6dositiisa.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze liva iegyz6
A 202l.ev lez rbsi,}:,oz €s a zbrsz|madds elkdszitds6hez sziiksdges dv vdgi m6dosft6sokat
tartalmazza.
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Lukrits Gdbor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzhsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpviseki-testiilet fele. a Litdri Krizds
Onkormrinyzati Hivatal 2021 . IV. negyed6vi k<iltsdgvetds m6dosit6s6t.

Pdnziig,,i, Gazdosrigi is Telepiil6sJejlesztisi Bizottstig 6 igen szavozattal elfogadja

2812022.(11.24.\ PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazaltal az elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzseg OnJrorminyzata Kdpvisel<i-testlilet lele a Lit6ri K<iz<is Onkormrinyzati
Hivatal2O21 . IV. negyeddvi k<iltsdgvet6s m6dositiis6t.
Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester

Luk6ts Gebor PB elntik

7 .) Lit6r Kiizs69 Onkorm inyzat 2022.6vi Kiizbeszerz6si Terv
E'load6: Va r ga Mi hdly pol gdrm e st e r

Lukits G6bor r(kos PB elniik
Az hetedik napirendi pont a 2022. dvi krizbeszerz6si terv
Van-e sz6beli kieg6szf t6s'?

Bencze Eva iesvz6
A krjzbeszerzdsi tervet kotelez6 minden 6v m6jus 31-ig elkdsziteni 6s elfogadni. Az ellogadott
kdltsdgvetds alapjrin k6szitettiik el. amelyben ketto t6tel tartozik kdzbeszerzdsi eljiriis az egyik
az 6voda bovit6sdre beadott p6lyezatunk, a m6sik a 2020. 6vben elnyert munkagdp beszerzdsi
prilydzatunk, amely biztosan meghaladja a nett6 tizenotmilli6 forintot.

Luk6ts G6bor Akos PB elniik
Van-e k6rdds, hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Litdr Kiizsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilet fele. Litdr Kdzsdg
6nkorm6nyzat6n ak 2022. dvi kd,zbeszerzdsi tervdt.

29 I 2022.(11.24.\ PB hatirozat
A Pdnztgyi, Gazdasrigi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazalrtal az elfogadrisra
javasolja Lit6r Kdzsdg 0nkormiinyzata Kdpviset6-testiilet fele a Litdri Kdzris Onkormiinyzati
Hivatal 2021. IV. negyeddvi k6ltsdgvetds m6dosittisiit.
Felel<is : Varga Mih6ly polg6rmester

Lukrits Giibor PB elnrik

8.) Balatonalm6di Rend6rkapitdnys6g timogatrisi k6relme
El6ad,6: Va r ga M i h dly po I gdr me s t e r

Lukrlts Gdbor Akos PB elntik
A nyolcadik napirendi pont a Balatonalmridi Rendorkapit6nysrig tamogatasi kdrelme.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?
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Bencze Eva iegvzS
A Balatonalmridi Rendorkapitiinys6g tavaly is k6rte, hogy az lnkormtnyzat a jutalomalaphoz
jlrullon hozzir, amely a tavalyi dvben szAzezer forint risszegri volt. Az idei dvben is k6rik az
d,nkorminyzatot a hivatalos 6llom6ny 6ltal meger6sitett j6r6rszolg6lat 6s a kcirzeti megbizotti
jelenl6t fokozrisa 6rdek6ben teljesitett trilszolg6lat, telepiildsi.inkdn vdgzett magas szintri
tevdkenysdgdben eredm6nyesen rdszt vev6 munkatiirsak jutalmaziis6hoz sz\zezer foint
dsszegri dmogatiis 6tadris6t.

Lukits G6bor Akos PB elntik
Van-e kdrdds, hozzisz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Ktizsdg Onkormiinyzata Kdpviselo-testt.llet fele, a Balatonalm6di
Rend6rkapit6ny s itg resz€re 100 000Ft 6sszegii temogates etadas6t a trllszolgrilatot teljesit6
munkatrirsak j ut almazdsithoz.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiilds.fej lesztd s i Bizottsdg 6 igen szovazattal elfogadja

3012022.(IL24.l PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdasiryi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazatlal az elfogad6sra
javasolja Litdr K<izs6g Onkormenyzata Kepviseki-testiilet fele a Balatonalmddi
Rend6rkapit6nysig r|szerc 100 000Ft dsszegii trimogatris 6taddsdt a tulszolgrilatot teljesit6
munkat6rsak j ut almaz{sifilo z.
Felel6s : Varga Mihiily polg6rmester

Lukdts Giibor PB elnrik

9.) Eg6szs6giigyi alapellf tr{s eszktizbeszerz6s
Eli5ado: Bencze Eva jegtz6

Lukrits Gribor Akos PB etniik
A kilencedik napirendi pont az egdszsdgiigyi alapetl6t6s eszkrizbeszerzds.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iegyz6
A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Onkorminyzati tulajdonban l6vti ingatlanok
fejleszt6se" trirgyi MFP-6TIK12O22. pirlydzati kiirrls 6 prilyrlzati kateg6ririt foglalt mag6ban:
faluhdzak fejlesa6se, brilcs6de6ptiletek fehijitrisa, 6voda6piiletek feltjit6sa, orvosi rendel6k
fejlesadse, kdzcissdgi terek fejlesadse ds kiiltdri kiizriss6gi ldtesitm6ny dpitdse, fehijitrisa,
etalakitasa, beszerz6se t6rgy6ban. A felhiviis alapjrln 6 pitlyi.zati kateg6ria kdziil legfetjebb 2
kateg6riiiban volt benyujthat6 pilyiaat, amelyek ktiztl Litdr az 6vodai fdrohely brivit6s6re ds a
mfivel<id6si hiiz korszerr.isit6sdre nyujtott be pdlydzatot, igy .gy harmadik kateg6riiiban
(hdziorvosi rendel<i fejlesztdse) nem volt lehet6sdg t6mogatrisi kdrelem benyrijtdsrira.
A helyi dnkormiinyzatok6rt felelos miniszter iital az iilanrh|ztartaseft felel<is miniszler
egyetdrt6s6vel meghirdetett .,6nkormrinyzati fetadalelLitiist szolg616 fejleszt6sek t6mogat6sa"
t rgyt piiyizati felhiv6s int6zmdnyfej lesztdsre. sportfejleszt6sre 6s beltertleti utak, jrirdrik,
hidak fehijitis6ra nyfjtott piiyinati lehet<is6get. Int6zmdnyfej lesZds kateg6ri6n beliil ugyan
lehet6sdg nyilott eg6szs6giigyi fejleszt6s triLrgyu tiimogat6si kdrelem benyrijtiisiira, az azonban
az egdszsdgligyi alapelhitrist szolg6l6 (hriziorvosi) 6piilet, helyisdg infrastrukturiilis
fejlesztdsdre, feltjitisra adott lehet6s6get, Litdr ad6er6kdpessdge alapj6n 75%-os t6mogatesi
intenzit6ssal, 2022. 02.04. hatrimapi benyrijtrissal.
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Fentiek alapjrin ezen piiybzati rendszerben m6r nem 6ll m6dunkban orvosi eszkd,zbeszerz6sre

benyrijtani pitlyinatot, ezdrt javaslom feliilvizsgrilni korribbi drint6siinket. A febru6ri ddntdst
kdvet6en az 1. 600. 000 Ft-os elciiriinyzati keret cdltartal6kba keriilt

Varga Mihily Dolg{rmester
Mivel p6lyrizatra nincs lehetosdg, €s az 6rak folyamatosan emelkednek a lakossrig magasabb
szinvonali elliitris6hoz javaslom az eszk<iz megvrls6rl6siit.

Dr. Horvf th Bal6zsn6
A mostani elorejelzdsek szerint hfsz szizallkkal biztosan emelkedni fog a gdp 6ra. Mdr
beterve26sre kertilt egy prevenci6s rendel6si id6, 6s ebben a rendeldsi id5ben tudndnk haszn6lni
ezl az eszkdzl a rendeldsi id6n k(viil.

Lukrits G:ibor Akos PB elniik
Van-e kdrdds. hozzirszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazhsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiil et fele, az eg6szs6giigyi
alapell6t6shoz sziiLks6ges eszkrizt megv6s6rolla az I 600 00OFt 6sszegri c6ltartaldk terh6re.

Pdnziigti, Gozdasdgi 6s Telepiildsfejlesztisi Bizottsdg 5 igen szavazattal ds egt
I art izkodd s sal e lJo ga dj a.

3U2022.(II.24.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasirgi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazalTal 6s egy

tart6zkod6ssal az elfogadiisra javasolja Litdr Ktizsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilet fele a
az egdszs6gtigyi alapelliit6shoz sziiks6ges eszktizt megv6s 6ro11a az 1600 0000Ft tisszegti

cdltartaldk terh6re.
Felelos: Varga Mihdly polgrirmester

Lukits G6bor PB elnok

10.) Lit6r M:i-2 tivezetr6l M6-1 dltakinos mez6gazdas6gi iivezet szab6lyozisra
Eload6: Vurgo Mi htily pol gdrnte ste r

Luk6ts Gribor Akos PB elntik
A tizedik napirendi ponl a mezigazdas6gi tivezet szabtiyozbsa.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Varea Mihilv nolsfrmester
Lakossiigi k6r6s 6rkezett hozzink. hogy a telepiildsiink D6l-nyugat ir6ny6ba halad6 Bendola rit
melletti. baloldalon l6vo teriiletek Mri-2 besoroliisait m6dositsuk Mii -1 besorol6sfra,
elscisorban igy lehetrisdget adn6nk iiltetvdny kialakit6srlra, - szolo, gytim<ilcsris telepit6sdre-,
kiskertdszeti tevdkenysdgre. Szeretndnk elinditani a k6relem megvizsg6l6s6t, hogy a kds6bbiek
folyamiin a rendez6si terviinkbe bekeriiljdn.

Lukrlts Gibor Akos PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki

elfogadiisra javasolja Litdr Krizseg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, K6roly Enik6

telepiildsrendezdsi eszkriz m6dositiisra ir6nyul6 kdrds6t, mely alapjrin telepiildsiink D6l-nyugat

irtinyiiba halad6 Bendola rit melletti, baloldalon ldv6 tertiletek Mii-2 6vezetr6l M6-1 6ltal6nos
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mez6gazdasagi Ovezet szabalyozasra m6dosuljon, igy lehetsdgessd v6lik i.iltetv6ny

kialakit6srira, - sz6ki, gyiim6lcsds telepit6s6re-, kiskerl6szeti tevdkenysdgre. azzal a feherclrlel,

hogy az esetleg 6pitend<i lak66piilet viz- 6s szennyvizellirtitsitt az 6pittet6nek a teleptilds

krizmr.iveit6l fiiggetlentil kell ki6pitenie a telepiil6s lov6bbi k6zmrifej leszt6s6nek megtcirtdnt6ig.

Pdnztigti, Gazdasdgi ds Telepilldsfejlesztisi Bizottstig 5 igen szavazattal ds egt
t ar t6 z ktdds s a I e lfu ga dj a.

32 12022.(11.24.) PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizottsig 5 igen szavazattal 6s egy
tart6zkodiissal elfogadiisra javasolja Liter Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele a
Kiroly Enik<i telepiildsrendez6si eszkriz m6dositrisra iriinyul6 k6rds6t, mely alapjiin
teleptildsiink D6l-nyugat irinyi,t,a halad6 Bendola rit melletti, baloldalon ldvti teri.iletek Mri-2
6vezetr6l M6-1 riltakinos mezogazdasbgi dvezet szab6lyoz6sra m6dosuljon, igy lehetsdgessd

v6lik tiltetv6ny kialakitils6ra, - sz6lti, gyilmrilcsris telepitds6re-, kiskert6szeti tevdkenysdgre.
azzal a feltdtellel, hogy az esetleg 6pitend6 lak6dptilet viz- 6s szennyvizelliitiis6t az 6pittet6nek
a telepiilds krjzmriveit6l fiiggetleniil ketl kidpitenie a telepiilds tovribbi krizmrifejlesztdsdnek
megtcirtdnt6ig.
Felel<is: Varga Mih6ly polgrirmester

Lukrits Gribor PB elncik

11.) Lit6r 059/16-os hrsz-ri iinkorm:inyzati tulajdonban l6v6 rit felfjit6sa
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukdts Gr{bor Akos PB elntik
A tizenegyedik napirendi pont a 059/16-hrsz[ tinkormilnyzati rit fehijitasa.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Varea Mih6ly polgirmester
TakAcs Zolt6n, mint a Litdr, 059/38-as hrsz-ri ingatlan tulajdonosa azzal a k6rdssel fordult az

<inkormiinyzatho z, hogy a Litdr Onkormdnyzat tulajdondt kdpez6, Litdr, 059/16-os hrsz-ri

dnkormilnyzati tulajdonban l6v<i utat, mely az ingatlaniihoz vezet, 6s el6g rossz rillapotri

rink<iltsdgen szeretnd helyrehozni. igy szeretnd megkrinnyiteni a majdani dpitkezdse sordn

€rkezo, fpitoarryagot sz6llit6 gdpj6rmiivek ktizlekedds6t.

Luk6 G6 r Akos PB elniik
Van-e k6rd6s, hozziszolis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavaz|sra, ki az, aki

elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvise16-testiilet fele, hogy Takiics Zoltrin

litdri 6llampolg6r rdszdre engeddlyezdsre kertiljrin a Lit6r, 059/16-os hrsz-ti <inkormdnyzati

tulajdonban l6v6 [t helyredllitisa.

Pdnztigti, Gozdasdgi ds Teleptildsfejlesztisi Bizotlsdg 6 igen szavozdttal el.fogadia.

33t2022.(It.21. PB hat) Arozzt
A Pdnztgyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts6g 6 igen szavazatlal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzs6g 6nkormanyzata Kdpvisel6-testtilet fele Tak6cs Zolt6n lit6ri ellampol96r
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rdszdre engeddlyezdsre kertiljdn a Lit6r, 059/16-os hrsz-ri dnkorminyzati tulajdonban l6v6 tt
helyrerillitdsa.
Felekis: Varga Mihrily polg6rmester

LukAts Gebor PB elndk

12.) Gondos Panni Csakid-6s Gyermekj6l6ti Kiizpont 6s Szoci6lis Szolgiiat 2022. ,6vi

ktilts6gvet6se
El6ad6: B e nc ze Et'o.i e gtzii

Lukrlts Gdbor Akos PB elntik
A tizenkettedik napirendi pont a gyermekj6l6ti kdzpont 6s szoci6,lis szolgiiat 2022. €vi
kdlts6gvet6se.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Bencze Eva iesvzd
A2022.6vre vonatkoz6 kdlts6gvet6s elfogad6sakor m6g nem kaptuk meg a kdzpont 2022.6vi
k6lts6gvetdsi tewezetdt. Az elfogadott eloirrinyzathoz k6pest ttibb hozz6j6rul6st kell fizetntink.
Kdlts6gvetdsiinkbe 1292 9l5Ft keriilt be, a most megkapott terv alapj6n 1697 101Ft az

<inkormiinyzatra eso hozzrij6rulis risszege. A kiildnbdzetet a tartaldk terhdre kell biztositanunk.
A megkapott tervezelben az is l6tszik, hogy az rillami bev6telek meghaladjrik a kiadiisokat ds a
miikrrd6si kiad6sok fedezetdt biztosit6 normativ tAmogafison tril rillami t6mogatiis marad fenn
melynek cisszege: 3.940.000, -Ft, mely k6t kiemelt t6telb6t 611: rekrerici6s kiilt6ri
eszk<izbeszerzds, 890.000, -Ft, az Ertl Prilnd Miivel<jdesi Hirz 6s K<inyvtiir kertjdben
hasznrilandcl rekreiici6s cdlti utcabftorok. eszkdzcikre (padok, magas6gy6s, szelektiv gyiijt6) a
telephelyen kertlne elhelyezdsre. A Gondos Panni CsalSd-6s Gyermekj6l6ti Kcizpont 6s

Szocirilis Szolgrilat munk6j6t egy g6pjrirmiibeszerzds nagyban megk<innyiten6, igy Lit6r
rdszdr6l a fennmarad6 3.050.000, -Ft-ot erre szeretndk felhaszniilni, mely cisszeget
Szentkiriilyszabadja 1.900.000, -Ft-tal, Felso<irs pedig I .400.000, -Ft-tal egdszitend ki.

Lukits Gibor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitsz6lts, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazhsra, ki az, aki
ellogaddsra javasolja Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviseki-testt.ilel fele. a Gondos Panni

Csalrid-6s Gyermekj6t6ti Kdzpont 6s Szoci6lis Szolg6lat 2022. 6vi kdlts6gvet6s tervezet6ben

telepiil6stink krilts6gvet6si kiadrisi ekiir6nyzata 33.942.012, -Ft, mely ut5n a Tarsukisi

meg6llapod6s szerint 5 Yo-os igazgatisi hozzitjitntlist fizettink, ennek az 6sszege: 1.697.101, -

Ft. Amennyiben ez keriil elfogadrisra, rigy a k<iltsdgvet6siinket tov6bbi 405.000, -Ft-tal terheli
amelyet a tartal6k biztositunk.

Pdnztigti. Gazdasdgi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottsdg 6 igen szovozattal elJbgadja

3412022./rt.24. ) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi ds Telepiildsfej lesZ6si Bizotts6g 6 igen szavazattal elfogadilsra
javasolja Litdr Kcizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testillet fele , a Gondos Panni Csal6d-6s
Gyermekj6l6ti Kdzpont 6s SzociSlis Szolgiiat2022. dvi kdltsdgvetds tervezetdben telepiildsiink
kriltsdgvetdsi kiadiisi ekiirrinyzala 33.942.012, -Ft, mely utiin a T6rsuLlsi meg6llapodis szerint
5 Yo-os igazgatitsi hozz6jiirul6st fizettink, ennek az 6sszege: 1.697.101, -Ft. Amennyiben ez
keriil elfogad6sra, fgy a ktiltsdgvetdsiinket toviibbi 405.000, -Ft-tal terheli amelyet a tartaldk
biztositunk.
Felel6s: Varga MihrlLly polgirmester

Luk6ts G6bor PB eln<ik
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Lukits Gdbor Akos PB elniik
Van-e k6rdds, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazhsra, ki az, aki

elfogadiisra javasolja Lit6r Krizs6g Onkormiinyzata Kepviseki+estiilet fele. a Gondos Panni

Csalrid-ds Gyermekj6l6ti Kdzpont 6s Szociiilis Szolgrilat 2022.6vi kcilts6gvetdsdben a Lit6r
r6sz6rtil a fennmarad6 3.050.000, -Ft-ot egy gdpj6rmri beszerz6sre forditsa.

Pdnz gti, Gazdasdgi is Telepiilisfej lesztdsi Bizottsdg 6 igen szovozottdl elfogadja

35t2022.(il.21 .) PB hatirozat
A Pdnztigyi, Gazdasrigi 6s Tetepiil6sfejlesZdsi Bizottsiig 6 igen szavazal-tal elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzsdg dnkorm6nyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a Gondos Panni Csal6d-ds
Gyermekj6l6ti Kdzpont 6s Szocirilis Szolgrilat 2022.6vi kciltsdgvetdsdben a Litdr rdszdr<il a

fennmarad6 3.050.000, -Ft-ot egy 96pjilrmri beszerz6sre forditsa.
Felel<is: Varga Mih6ly polgrirmester

Lukrits G6bor PB elnctk

Lukits Gribor Akos PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek egydb hozz5sz6lisa, kiegdsz(tdse, ha nincs ttibb hozzrlsz6liis, a
bizotts6gi iil6st 19.00-kor lezri,rom.

Ilencze llr a

.le g\ 7()

AJ
Auerbach Jrinos

bizottsiigi tag

,1
G6bor os

bizottsiigi eln6k
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