
K6sziilt: 2022. lprllis 27-6n (szerdrin) 17:00-6rakor tarton Litdr Krizseg Onkormdnyzat
Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Teleptil6sfejleszt6si ny(lt bizottsrigi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukrits Gribor Akos
Auerbach Jilnos
Bogn6r Gytingyi
Dr. Gyurika Istv6n Gribor
Horvrithnd Ndmeth Erzs6bet
Kondics Istvin
Osv6th Ors
Zavada Csaba

PB elndk
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottakr
Varga Mih6ly, polgrirmester
Sz6nyegh Imre Gycirgy alpolgirmester
Bencze Eva, jegyz6
N6methynd Brand Julia p6nzi.igyi csoportvezet6
Dr Horvilth Klaudia iigyv6d
Kov6cs Zsuzsa ig.friea

Lukits Gribor Akos a P6nziiqyi, Gazdasr{ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts{q elniike (a
tovribbiakban: PB elniik)
Megnyitom az iil6st, kriszcint6m a bizottsrig tagjait. Megiillapitom, hogy a 9 f6 bizottsrigi tagb6l
8 fo bizottsrigi tag jelen van, Balogh L6szl6 igazoltan van t6vol, az iil6s hatiirozatkdpes. Van-e
hozzirsz|l|s, kieg6szitds a napirendi pontokat illet6en?

Varga Mih6ly polgdrmester
A kikiilddtt meghiv6hoz kdpest az akibbi pontokkal kdmdm kiegdsziteni a kdt iilds kdzotti
jelentds trirgyri napirenden beltili pontokat:
6vodai j6tsz6udvar tertilet6n lev<i fakivdgris, Eperfa utca temet<i kerit6s dpit6se miatt fakivilg6s
(6 db) ds p6tl6s, Templom utcai jiirda fehijit5sa. Ertl P6ln6 Mrivel6ddsi H6z 6s Kiinyr.t6r terasz

fehijitrisa, feddse (EKF), ezen pontok testtileti d<int6st igdnyelnek, igy ezek napirendre felvdtel6t
k6rem, tov6bb6 9. pontban A 2022. dvi Napk<izis Erzs6bet Tilborhoz szi.iks6ges fbrrds
biztosit6sa.

Lukrits G6bor Akos PB elniik
K6rem kdzfettart Sssal szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyet6rt

P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Telepii16sfej leszt6si Bizottsdg 8 igen szavazattal egyet6rt
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Napirendi pontok

1.) 6nkorm6nyzat iltal6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
El6ad6: Vorga Mihdly polgdrmester

2.) Kiiz6rdekii c6lb6l telepiil6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitatisa
El6ad6: Vorga Mihcily polgdrmester

3.) Lit6r 010 hrsz-ri ingatlan tinkorm{nyzati tulajdonba v6tele
El 5 ad(t. Va r ga Mi hti ly po I gdrm e ster

4.) Lit6ri Termel6i Piac fejleszt6se
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

5.) Iij v:ir6termi padok beszerz6se a h{ziorvosi v{rriterembe
El 6o d(t : Varga Mi hitly po l gdr n e ste r

6.) Id6ktizi vilaszt6s kiad6sai fedezet6nek biztositisa
El5ad6: Bencze Eva jegtz6

7.) Jelent6s a k6t iil6s ktiztitt hozott lejrirt hatiridejii hat6rozatok v6grehajtdsd16l 6s a k6t
iil6s kiiztitt megtett int6zked6sekr6l

a) Ovodai j6tsz6udvar teriiletdn lev6 fakiv6g6s
b) Eperfa utca temet6 kerit6s 6pit6se miatt fakiv6g6s (6 db) 6s p6tl6s
c) Templom utcai j6rda feltjitdsa
d) Ertl Priln6 Mrivel6ddsi Haz 6s Kdnyvtiir terasz fehijit6sa, fed6se (EKF)

Eldad6: Varga Mihdly polgdrmester

8.) Balatonalmddi Szociilis Tirsu16s 6ltal biztositott szem6lyes gondoskoddst nyfjtti szr6l6

ell6tdsokr6l rendelet elfogad6sa
El6ad6: Vargo Mihdly polgdrmester

9.) A2022.6vi Napkiizis Erzs6bet T{borhoz sziiks6ges forr{s biztositfsa.
El6ad6; Varga Mih/tly poIgdrmester

NAPIREND TARGYALASA

1.) Onkormrinyzat iltal6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
ElSadd : Varga Mihcily polgdrmester
(irdsos elSterj esztds a.j e gtz\kdnyv met ldkleti t kdpezi.)

Lukits Gf hor Akos PB elniik
Az eloterjeszt6st mindenki megkapta, 6n 6t is adom a sz6l az el6terjeszt6nek.

Bencze fva iesYz6
Egy irrisos el6terjesztdst <jsszeiillitottunk, amit mindenki el tudott olvasni. Azt gondolom,

akinek k6rddse van ezzel kapcsolatosan az tegye meg.

2



Varga Mihrily Dolgdrmester
Felkdrem Dr Horv6th Klaudia iigyv6dasszonyt tajdkoztasson a tov6bbi ldpdsekrol

Dr Horvrith Klaudia iieyv6d
Tisztelt BizottsAg, tisztelt elndk ur. Hiirom ad6svdteli szerz6ddst kdszitettem el 2017-2018-ban,
amiben v6llalt6k a vev<ik, hogy ndgy 6ven behil lak6hbzat dpitenek azokra a telkekre.
Inform6ci6im szerint egyik 6pit6si telken sem tdrtdnt meg az 6pi1kez6,s. nem tudom, hogy
valamelyiken kdzmiivekkel kapcsolatban tdrtdnt -e valami. Ennek kdt kiivetkezmdnye van.
Egyrdszt az illetdk megfizet6se a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal fele, a misik, hogy lej6rnak a

ndgydves hatriridrik, ezt k6vetoen nyilik meg az Onkormdnyzatnak az a jogosults6ga, hogy
egyrdszt a jdvribeni pilyizati elj6r6sokb6l a vevoket kizfuhatja a k6pvisel6testtilet ellenkez6
felmentri hatfuozathi|nyiba, illetve, elillhat az dnkormAnyzat a szerzoddsekt6l. Ezt azt jelenti,
eredeti dllapot helyreallitasi kdtelezetts6giik van, tehet olyan 6llapotot kell a vev<iknek
kialakitani az dnkormrinyzatnak, mint elad6nak, mintha a szerzoddsek meg se tdrtdntek volna.
Az illetdket a Nemzeti Ad6- ds Vdmhivatal fele be kell fizetni a vevoknek, ez nyllvdnval6, az
dnkormiinyzatnak a vdteldrat azon az drtdken amennyi volt a hdrom telek, vissza kell utalni a

vevok sz6ml6j6ra, ezzel vissza|ll tulajdonkdppen az ekill6ssal a tulajdonjogi helyzet. Ezzel az
dnkorm6nyzat tulajdon6ba kertilnek az ingatlanok ds folyik tov6bb a hasznositisi lehetosdg.
Termdszetesen ez egy lehet6s6g az <inkorm6nyzatnak, nem ktitelez6 ezzel 6lni, de amennyiben
a vev6kkel m6s megrillapod6st kritnek, dn mindenk6ppen javaslom az egye^etd,st, hogy ezze| a
be6pitdsi sziinddkkal mi6rt nem dltek eddig, adjanak 16 okot, indokot. Az el6terjesztdshez
hozz6tenn6m azt, hogy meg kellene fogalmazni egy javaslatot. ezzel a hdrom adiisvdteli
szerz6ddssel, jogviszonnyal kapcsolatosan milyen sz6nddka van az rinkorm6nyzatnak.

Osv:ith 6rs PB tae
Amennyiben az eredeti iillapotot szeretndnk vissza6llitani akkor ez mennyire tiimadhat6?

Dr Horvdth Klaudia iigi'r'llfl
Volt egy pitlyiuati feth(vris, melyben egy6rtelmii volt az el<iir6s, hogy mit kell teljesiteni a
vev6knek, ezt nyilalkozatba is v6llaltrik, illetve szerz6ddsben is megercisitett6k. A szabiilyok
megsdrtdsdvel egy6rtelmti az eliil6s. A p6ly6zatban megvolt az el6ll6s jogkdvetkezm6nye a

megjegyz6sben. Minden megtiimadhat6, aft6l fugg mivel drvelnek a vev6k. Mindenf6le
hosszabbitiisi lehet6ss6ggel 6lhetnek a vevok, f'<ileg most a veszllyhelyzet miatti
felfliggesztdsek, hatririd6 hosszabbitdssal jar6 kdvetkezm6nyek miatt. feltdve, ha a bedpit6si

sz6nddkuk tov6bbra is fenn 6ll. Ha nem rill fenn, ds csak v6mak m(g lej6r a n6gy 6v 6s eladjik,
akkorjogsdrtdst k<jvetnek el, ds ha eladjrik akkor azzal a sz6nddkkal 6s tiijdkoztat6ssal kelt adni,
hogy az dnkormanyzat jogosult az eklllisra toviibbadis eset6n is.

Auerbach Jdnos k6 visel6
En is olvastam az anyagot. 6s m6g nem jirt le a hat6rid6 kett<i vevondl. Ok most, ha ott
valamifdle munkilt csin6lnak 6s beadjrik ezeket indoknak, amit az iigyvddasszony mondott,

hogy covidra vagy akdr az 6pit6ipari 6rakra hivatkoznak, akkor ezt figyelembe veszik-e?

Dr Horvrith Klaudia 0e1'v6d

A joger<is haszniilatba vdteli engeddlyt akkor se tudja produkrilni. Az, hogy me gkezdle az

dpitkez6st mdg nem aztjelenti, hogy tetjesitettdk a feltdtelt. Vesz6lyhelyzetre hivatkoz6s-az meg

k6rd6ses, hogy mennyi id6re fogadhat6 el. Ez <inkormrinyzati d<jntds. En minimum fdl 6vre
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gsvdth 6rs PB tae
En elolvastam az anyagot. de ez egy infbrm6lis tiij6koztat6s. Mi a kcivetkez<i l6pds?



elfogadniim az elad6 helydben, de mindenkdppen fel kell venni a kapcsolatot a vevrikkel, hogy
m6gis mi a sz6nddkuk, mik az okok.

Dr Gvurika Istv{n Gibor PB tas
Ezt az nkorm{nyzatnak kell meghat6rozni, hogy mdlt6nyolja-e vagy sem, vagy pedig a

bir6siignak? Vagy els6 krirben megpr6brilni megegyezni , hozzbteszem azdrt a n6gy ev az negy
6v, hogy mondjuk a covidra hivatkozzanak, ha valaki dpitkezni akar egy telekre, az elkezd
6pitkezni. Teh6t ha adnak a vev<ik egy indokl6st. akkor az <inkorm6nyzatnak kell els6 ktirben
ddnteni. Amivel esetleg ok fellebbezhetnek. vagy tovAbb l6pnek bir6srig tigyig.

Dr Horv:ith Klaudia iisvv6d
Itt bir6srigra az rjnkorm6nvzat tud menni

Sz6nyesh Imre Gytirw k6nvisel6
Tehit amit mondott az iigyv6dn6, covid meg egy6b veszdlyhelyzet dolog, szerintem nagyon
irrelev6Lns, 6n is dpit6iparban dolgozom, ds az 6pit6 ipar nem rillt meg.

Lukits Gribor Akos k6pviselS
Van valami idobeli kotelezetts6giink, amitol el tudunk esni. ha idcibe nem cseleksziink? Kell-e
olyan dolog, amit nekiink hivatalb6l meg kell tenni, ha esetleg a vevok elillni akamak vagy
eladni? Mert ha az rinkorm6nyzatnak a szdnd6ka az volt, 6s most itt ugye viilaszt6sok lesznek
ds nem tudjuk, hogy a krivetkezo testtilet mit fog hozni, ez a testiilet gondolom nem fog m6r
ennek az iigynek a v6gdig lenni. Polgiirmesterre hiirul-e valami olyan felel<issdg term6szetesen
a kdpvisel6-testi.ilettel egyiitt, amit neki v6gre kell hajtani addig, hogy ez nehogy kicsrisszon.
Azzal kellene a vev6ket megkeresni, hogy szdnddkukba 6ll -e sajiit cdlra dpiteni. mert tamogatni
szeretndnk 6ket, 6s nem az a c6l, hogy visszavegytik toliik. Ha ez a cil, hogy visszavessziik
t<iltik akkor ezt k6t ir6nyb6l lehet megkdzeliteni, az egyik az, hogy dnkorm5nyzati
vagyonvesztds tdrt6nhetett, vagy pedig segiteni szeretndnk <iket, ds azt mondjuk. tiirelem, mert
mdg nem rilltak neki, elk6szit6s alatt van.

Dr Horv6th Klaudia iievv6d
Az elilkis gyakorl6siira nem ir elcl jogszabrily hatiirid6t. Azt dsszerii hatrirido beliil kell
gyakorolni. Ha letelt a hatririd6, ott mindenk6ppen javaslok egy levdl kiktilddsdt, ds felhivni a

figyelmdt, hogy a n6gy 6v letelt az nem aztjelenti, hogy eladhat6 az ingatlan, att6l fiiggetleniil.
hogy nem lett jog bejegyezve, elidegenitdsi tilalom sem. Mindhiirom vevonek ki kell kiildeni a
titjdkoztat6 levelet. Az <inkorminyzatnak m6rlegelni kell az el6lliisi jognak a gyakorl6srinak a

lehetosdgdt, felhivni a figyelmiiket, hogy kdtelezettsdgiik van az 6nkorm6nyzat feld.

Varea Mihtly oolsirmester
Szem6lyenkdnt meg kell nekik imi, be kell oket hivni, felvenni egy jegyzokttnyvet, hogy mi a

szrinddkuk egyiilalin, tov6bbra is akarjrik-e.

Dr Horv6th Klaudia iigryq!
En csak egy levelet javaslok kikiildeni

Bencze Eva Iegt'zo
A mriltkor trijdkoztattam mindenkit. hogy 2021. <isz6n mi m5r mindhiirom tulajdonost

megkerestiik, azzal az indokkal, hogy terjesszdk el<i, hogy mi6rt nem rilltak neki, mi a

sz6nd6kuk. Egy tulajdonos v6laszolt vissza, hogy tiszt6ban van az illetdkkel, 6s sz6nd6ka van,

folyamatban van az dpitdsi engeddly, <i az elmrilt h6ten megkereste a lodpitdszt egy tervezeti
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anyaggal, hogy az a tipusri 6pt.ilet a telekre elhelyezhet6-e. Persze ez nem zLrja ki azt, hogy
megirjuk mindh6rom vevonek a levelet.

Dr Horvdth Klaudia iisyv6d
Ha meg6llapodds tdrt6nik a vev6kkel, m6ltiinyolja az indokokat az rinkorminyzat ds tov6bbi
id6t enged a p6ly6zattol eltdr6en ilyen objektiv meg egy6b elfogadhat6 indok miatt az d,pit5sre

meg ajoger6s engeddly beszerzds6re, abban az esetben mindenkdpp szerz6ddst kell m6dositani
irrisban az dnkorm6nyzatnak. Ebben az esetben bele kell imi azt, ha az rij hat6rid<it sem tudja
tartani akkor viszont sajrit kockizat ra az eredeti iillapotot kell helyre6llitani.

Auerbach J:inos k6pvise16
Ha nem reag6lnak a kiktilddtt levdlre?

Dr Horvith Klaudia iigyv6d
Akkor el kell inditani az eljrir6st.

Lukrits G6bor Akos PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzisz,6lits, iavaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
ellogadrisra javasolja Litdr K<izseg Onkormdnyzata Kdpviselo-testt.ilet lele az a haldrozati
javaslatot, hogy a csakidok lakhatiisi helyzetdnek javit6sa a telepiil6sen ttirt6no hosszrit6vti
letelepedds el6segitdse drdek6ben a 3 darab dnkorm6nyzati tulajdonf 6pit6si telket megviis6rolt
vevtik r6sz6re menjen ki egy t6j 6koztat6level azzal a tartalommal, hogy k6zhezvdtel6t kOvet6en
8 napon beliil sziveskedjenek nyilatkozni arra vonatkoz6an, hogy a szerzoddsben foglaltak mdrt
nem teljesiiltek, a telek bedpitdse mi6rt nem tdrt6nt meg.

Pdnziigti, Gazdosdgi is Telepiilisfejlesztisi Bizotts/tg 8 igen szavazattal elJbgadjo

58t2022.0y .27.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptlldsfej leszt6si Bizottsrig 8 igen szavazallal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpviseki-testiilet fele, hogy a csal6dok lakhatiisi
helyzet6nek javit6sa a telepiildsen tiirtdnti hossztit6vri letelepedds el6segitdse 6rdek6ben a 3
darab dnkorm6nyzati tulajdonri 6pft6si telket megvris6rolt vev6k r6szdre menjen ki egy

t6j6koztat6 level azzal a tartalommal, hogy a trij6koztat6 levdl kdzhezvdteldt k<ivet<ien 8 napon
beliil sziveskedjenek nyilatkozni arra vonatkoz6an, hogy a szerzoddsben foglaltak m6rt nem

teljesiiltek, a telek bedpit6se midrt nem tdrtdnt meg.

Hatarid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihiily polgrirmester

Lukdts G6bor Akos PB elntik

2.) Ktiz6rdekii c6lbt6l telepiit6sfejleszt6si elk6pzel6s megvitat6sa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(irdsos el6teriesztds a.iegzdkdnyr melldkletdt kipezi.)

Varsa Mihilv nols6rmester
A 059122 hrsz-u, magintulajdonban l6vo ingatlanr6l is tdbbszdr beszdltiink m6r. Ez

el6terjesztdst mindenki megkapta.

Az ingatlan Yz rdszbeni tulajdonosa, 2022. 6v jmuhrj6ban elfogad6 nyilatkozatot tett a v6teli

aj6nl*a vonatkoz6an. A tulajdonossal a ri es6 tutajdoni h6nyad vonatkozris6ban ad6sv6teli
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Lukits Gribor Akos k6nviselS
Az el6terjesZ6sben azt irta a polg6rmester rir. hogy 800,-Ft krtriili 6ron m6r eladniik.

Varga Mih6lv Dolgirmester
A szemdlyes beszdlgetdskor miir lementtink az 6rban 500,-Ft-ra, de nem jelentkezett tov6,bbra
sem

Auerbach J{nos k6pvisel6
Az el6terjesztdsben az 6rt6kbecslds kdzelit6 6rt€k +20%o-os korrekci6jival, azaz 157,2 Ftlm2
fajlagos dsszegii vdteli ajiinlatr6l van sz6. Az 500,-Ft nincs benne ebben a sziizaldkban. Hogyan
gondolta a polgArmester, hogy ilyen rirban megdllapodest kdt? Ez szerintem jogilag nem 6llja
meg a hely6t.

Lukrits Gribor Akos k6pvise16
Ha egy ingatlanforgalmi szak6rt<i meghat6rozott valami <isszeget amennyi a piaci 6rt6ke akkor
mi mondhatjuk-e, hogy 500 Ft? Nincs tiszt6ban az 6rt6kbecsl<1 a piaci drtdkkel?

Bencze Eva ieg1z6
A vagyon rendeletiinkben az van, hogy egymilli6 forint drl6kri dolgokndl akkor testtilet el6 kell
hozni, de mindegyik ad6sv6telndl, m€,g ha az alatt is vagyunk akkor is a kdpvisel6testiilet
ddntdsdt szeretndnk megkapni. Az ingatlan forgalmi szak6rtoi vdlemdnyt bekdrtiik amierl ad
mondta a tulajdonos, hogy ennyidrt nem adja el. Majd tjra tiirgyalta a kdpviselo-testiilet, ahol
adottegy felhatalmaziist, ahol 2l'h-kal megengedi. hogy megemeljtik az ajdnlatot annak
drdekdben, hogy ez a tertilet min6l hamarabb az onkorminyz.at tulajdonriba kertljcin, mert az

drt6knagysriga azt jelenti, hogy sokkal nagyobb k6rt okozunk azzal, ha nem kezdiink el
egyeztetni a tulajdonossal, m6g akkor is, ha kisaj6tit6si eljrir6ssal elinditjuk 6s a mi
tulajdonunkba keriilhet ez6rt a 157 ,2 Ftlml 6rdrt, meg az elj 6r6si dij ak.
A 20%-ot a testiilet hat6rozta meg. Sajnos az egyik fdl mdg ezutin sem akarta eladni a teriiletet,
6s aklor elhangzott a kdpvisel6-testiilet rdszdr6l, hogy kezdemdny ezzijnk uya egy egyeztetdst,

hogy mi az az 6sszeg, amit az ingatlan tulajdonos hajland6 elfogadni. Majd tjra volt egy

egyeztetds, ahol a tulajdonos 500 F116l besz6lt. Azt kdrtiik az elad6t6l, hogy hozzon vissza egy

nyilatkozatot, hogy a m6sik tulajdonosnak ez az rir megfelel6. A nyilatkozat az6ta sem drkezett

vissza. Ha a testiilett6l megkapjuk a felhatalmaz6st eki fogjuk kdsziteni a kormiinyhivatal fele

a kisaj6tit6shoz a dokumentumokat, onnant6l a hivatal el fogia inditani az eljdrdsl.

Lukits Gdbor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az, aki

elfogad6sra javasolja Lit6r Kiizsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet fele azt a hatdroz.ati

javaslatot, hogy a Lit6r, 059122 tnsz-u. ingatlan nyilvintaftes szerinti 12 ha. 8086 m2

alapteriiletii sz5nt6b6l, az 6rintett 959 m2 tertletrdszb6l a helyi kdz(lt l2 m6ter sz6less6gtinek

t6rt6no kiszabris6hoz a vdteli ajanlatot elutasit6 az Yz-ed ingatlan tulajdonos P<icz Imre
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szerzridds megkot6s6t kell kezdemdnyezni. Az ingatlan miiLsik tulajdonosa a vdteli ajrinlatot
e lutasitotta.
2022. m6rc,its 3-6n tjabb, majd a k6s<ibbiek folyamrin mdg egy szemdlyes egyeztet6st
kezdem6nyeztiink, m6r iigyv6d bevon6s6val. A t6rgyal6sokat az6rt hivtuk <issze, mert biztunk
abban, hogy esetlegesen sikertil egy kdzds pontot taldlni 6s eljutunk az adrisv6teli szerz6d1s
megkdtds6ig. Mi 500,- Ft 6rat is beig6riink neki, de nem 6rkezetl vilasz. A kisaj6tit6si eljAr6st
el kell inditani.



tulajdon6ban 6116 teriilet tekintet6ben megbizza a polgiirmestert a kisaj6titrisi eljrirris
megindit6s6val.
Pinz gti, Gazdasdgi is Telepiildsfej lesztisi Bizottsdg 7 igen, I ellene szavazottal elJbgadja.

5912022.(1Y.27 .) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiildsl'ejleszt6si Bizottsiig 8 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele, hogy a Liter. 059122 hrsz-'6,
ingatlan nyilvrintartris szerinti 12 ha, 8086 m2 alaptertlletii sziint6b6l, az drintett 959 m2
teriiletrdszbcil a helyi kdzrit 12 mdter szdless6grinek tcirtdn6 kiszab6s6hoz a v6teli ajriLnlatot

elutasit6 az %-ed ingatlan tulajdonos Pocz Imre tulajdonriban dll6 tertilet tekintetdben megbizza
a pol giiLrmestert a kisaj Atit6si elj 6rris meginditds6val.

Hatr1rid6: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polgrirmester
Lukats Gebor Akos PB eln6k

3.) Lit6r 010 hrsz-ri ingatlan iinkormdnyzati tulajdonba v6tele
El6ad6. Varga Mihdly polgirmester
(irdsos elriterjesztis a jegtzlikonyt mell6kletdt kipezi.)

Varea Mih:ily rrols{rmester
A Litdr 010 hrsz-ri ingatlan dnkormrinyzati tulajdonba ad6sdval kapcsolatban kereste meg
Onkorminyzatunkat a Magyar Kdzrit, melyben leirtik, hogy Litdr 010 kivett orsz6gos kdzrit,
fttldrit, tehet nem rdsze az ithil6zalnak, fttldut. Ezt az ingatlant amennyiben az tinkormdnyzat
hozzdj rul ingyenesen iit tudj6k adni. melyhez egy kdpvisel<i - testtleti hatiirozatra van sziiksdg.
Etk6szitik az el6zetes szerzrid6st 6s meginditj6k az 6tmin6sit6st az titgyi hat6siigndl.

Lukrits Grlbor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzdsz6lts, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkom6nyzata Kdpvisel6-testiil et fele azl a hallrozati
javaslatot, hogy Litdr, 010 hrsz-ri ingatlan -amely nem rdsze az orsz6gos ktizrithill6zatnak -
ingyenes tinkorm6nyzati tulajdonba keri.iljdn.

Ptnz g',i, Gazdasdgi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsdg 8 igen szavazattal elfogadjtt

60t2022.( IV.27.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdasiigi ds Telepiildsfejleszt6si Bizottseg 8 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kiizsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilet fele, hogy Litdr, 010 hrsz-t ingatlan

-amely nem rdsze az orszAgos kdzuthel6zatnak - ingyenes dnkormiinyzati tulajdonba keriiljdn.

Hatririd6: azonnal.
Felel6s: Varga Mih6ly golg6rmester

Luk6ts G6bor Akos PB elndk
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4.) Lit6ri Termel6i Piac fejleszt6se
El6odd : Vargo Mihcily polgdrmester
(Irlisos el6terjesztds a jegtz[ikonyt, me116kle tit kipezi. )

Varga Mihf l'r' Dolgirmcstcr
A kikiilddtt el6terjeszt6sben Lithat6, hogy Mazrik Gyiirgy rir teljes egdszdben kidolgozla, ezzel
kapcsolatosan van-e valakinek k6rddse?

Osv6th 6rs PB tae
Az 6n v6lemdnyem az, hogy a piac iizemeltet6je, aki vrillalja, <i risszegyiijti azokat a
szolg6ltat6kat, akik driimmel j<innek ide 6s helypdnzt flzetnek, ez lesz a piac tizemeltet6jdnek
juttatrisa. B6ven elegend<i az, ha az iinkormiinyzat ritvrillalj a az egydb kciltsdgeket, ilyen az
6ram, a szem6t risszeszedds. A v6sdrcsarnokban is a helyp6nzeket meg kell fizetni. hogy
tudjanak 6rulni kutturilt ktirtilmenyek ktizdtt. En inkdbb ebbe az irrinyba menn6k.

Lukf ts Gdbor Akos k6pvisel6
Ez egy 6vi 3 000 000 Ft-os kdtelezetts6ggel j6r az onkormirnyzatnak, el kell d6nteni, hogy egy
dvre drdemes ez, hogy ezt az dsszeget kockiiztassuk, a piacot beinditjuk, ebbril lesz e valamifajta
bevdteliink. Ez nem egy kifejezettem prirgris piac. tulajdonkdppen a nul1616l inditjuk rijra. Nem
tudom mennyi id5 kell hozz6.

Varga Mih:ilv Dolqdrme ster
Egy 6v utiin mdrleget kell csin6lni, pozitiv vagy negativ iriinyba tartunk, ds mennyire tudta a
piacfeliigyel6 felfuttatni, illetve mennyire kev6sb6. Nagyon sokat kell tenni. Nem egyszeni egy
piacot tizemeltetni, beinditani 6s mriktjdtetni.

Auerbach Jdnos k6pvisel6
En az ekiterjesztdsben tgy 6rtelmeztem, hogy mindent az tizemelteto fog csiniilni. o fogja
felkeresni a keresked6ket. Ezzel az 6nkormiinyzatnak semmi probl6m6ja nincs. Az egy 6vet
soknak tartom, esetleg 3-6 h6nap pr6baid6t gondolok, hogy drdemes-e. F6l 6v utrin lAthat6 a
vriltoziis.
A 250 000 Ft / h6nap az brutt6 <isszeg?

Lukrits G6bor Akos k6 visel6
En nem vagyok tiszt5,ban azzal, hogy a piacnak a felfuttatrisa az 3 vagy 5 h6nap, esetleg I vagy

Bosndr Gytincvi k6nvisel6
A piacnak a karbantart6sa az iizemeltetdse a rezsi dija marad az 6nkorm6nyzatn6l?

Lukdts G6bor Akos k6ovisel6
Igen, a viz, villany, szem6t az marad az <inkormiinyzat ktilts6ge.

Mazik Gvtirw
Konkrdtan n6zz0k meg Veszpr6met, ahol kdt piac egy v6rosi, 6s egy teljesen magiintulajdonban

lev6 piac mrikttdik. A v6ros bdrbe adja a szolg6ltat6j 6nak, majd megmondja, hogy milyen dij at

szedjen be a szolg6ltat6, 6s a szolgiiltat6nak az a dolga, hogy iizemelteti a piacot, ds ha valaki

oda megy 6rusitani, az kap egy szamlit, az itteni piacon is ez lesz. En, mint egy6ni v6llalkoz6

vrillaln6m az egeszet. Azt javaslom, hogy ldpjiink egyel6re ebbe az irdnyba. mindegyik f6lnek
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ad egyfajta biztonsilgot. Nem egyszeni iirust tal6lni. Meg kell ot gyozn| hogy 6rdemes eljtinni
ide, mert meg fogja taliilni szrimit6sait. En elkezdtem keresked6kkel beszdlni, mert nekem az
van a fejemben, mire legrilisan keresked<ik jiihetnek a piacra, addigra dsszeszedni annyi
keresked6t, ami dnmagriban nagyon komoly feladat, hogy ez rigy tudjon indulni, hogy egy
hiiziasszony szombat reggel, amit a piacon be szeretne szerezni friss tSkehris. flist6ltAru,
zdldsdg, toj6s kaphat6 legyen. Ez nem kdnnyii feladat.
A 250 000 Ft egy havi brutt6 sz6ml6zott, egydni vrillalkoz6k6nt csiniiln6m, 6s ebbe benne van
a rekl6m k6ltsdg, az utaziisi iir, minden olyan kcilts6g, ami ezzel jir. ds a munkabdr.
Meg kell alkotni a megfeleki szabiiyzatot. Rugalmasan kell tartani a napokat. Az iparcikk
napniil is, ha van olyan, aki azt mondja nem tud eljdnni szombaton, mert ahol 6pp iirul ott el tud
adni 2 milli6 forintot, nem fog kockriztatni. nem jdn el 100 000 Ft-6rt Lit6rre. Nyilvrin 6t akkor
kell ide csribitani amikor 166r, termdszetesen olyan jogszabrilyi keretek kdzdtt, hogy nem
zavarhatja az dlelmiszert 6s ugyan ez van forditva is. Ha olyan iparcikkest tudunk tal6lni akkor
nyilv6n a szabad helyeket ki kell adni.

Lukrits Gribor Akos k6nviselii
Nekiink volt ez az igenyi*, hogy a piacot pr6b6ljuk meg felfuttatni. Egy k6rd6sem van, hogy
ez id6ben mit jelent?

Bencze Eva iegt'26
A mriltkor volt mar egy el6terjeszt6siink, egy vitaanyag, amiben leirtuk az idripontokat, ds

vitrtam az dszrevdteleket. Az el6terj esztdsre, ha azt mondja a kdpviselo-testiilet. hogy rendben
van, akkor el fogjuk kdsziteni a piacnak a rendtartesi szabilyzatirt, a miikriddsi enged6lydt,
melyet m6r a m6jusi iildsre szeretndm, ha a k6pvisel6-testiilet t5rgyalna. Mi ut6na m6r
szeretndnk inditani az eljdrist. Az el6terjeszt6sben r6szletesen le van irva rilland6 viis6r eset6ben
6lelmiszer 6rt6kesit6sre lenne lehet6s6g szerda 7:00-12.00 6r6ig, szombati napon 7:00 - 10:00
6rdig.
Beirtuk azt is, hogy a piact6ren beliil szombati naponkdnt kiiltin termeloi asztalok kertiln6nek
kijel6l6sre cistermel6k szirm ra. Iparcikk 6rt6kesitds a piact6ren fledett teriileten, a vasart6ren
mozg6rirus pavilonos minden hdten csiitdrtdki napon 8:00-15.00 6rriig tcirtdnne.

Lukdts Gdbor Akos k6pvise16
K6rddsem, hogy jegyz6 asszony t6liink vrirja, hogy ezt most megmondjuk? Itt van 16, aki a
piacot fogja iizemeltetni. O mondja meg ea. Ami javaslatot benyirjt, azt mi elfogadjuk.
Tdritdsi dijak a rendtartisi szabiiyzal mell6kletdt kdpezi. F.zt is kdrjtik, hogy az tizemeltet6
hatArozza meg. Kdji.ik dolgozza ki az <inkomiinyz atMazitk Gydrgy rirral a piac szabiiyzatit.

DrG urika Istvin Gribor Ptl ta
Szeretn6m k6mi Maz6k Gydrgy rirt6l, hogy egy p6nztigyi tervet iillitson 6ssze. Valamit liissuk,

hogy kdpzeli el, milyen 6sszegeket tartalmaz.

Lukrits Gibor Akos PB elntik
Van-e k6rd6s, hozziszllits, javaslat? Mivel nincs. ez6rt felteszem szavazisra, ki az. aki

elfogad6sra javasolja Lit6r Krizs6g Onkormrinyzata K6pviselti-testiilet fele azt a hatiroz.ari
javaslatot, hogy a Lit6r Kdzsdg onkorm irryzata a Lit6ri Termeloi Piac fejlesztds6hez

piaciizemeltetdsre Maziik.Gy<irgy egydni v6llalkoz6val szerzrid6st krit havi brutt6 250 000 Ft

dsszegben. Lit6r Kdzs6g Onkormdrryzata a kdlts6gvetds tartal6k terh6re 3 000 000 Ft-ot biaosit
kdlts6-gvet6sdben. Felkiri a piac leendo iizemeltetdj6t, valamint a Litdri Ktiz<is 6nkormanyzati

Hivatal jegyz6jdt, hogy a soron k6vetkez6 iil6sre k6szitse el a rendtart6si szabiiyzatot, tovribbrl

a piac tizemeltet6s6re vonatkoz6 tizleti tervet.
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Hatrirido: azonnal
Felel6s: Varga Mihrily polgiirmester

Luk6ts G6bor Akos PB elndk

61 12022.(1Y.27.) PB hatrirozat
A P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizottsrig 8 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Lit6r Ktizs6g Onkormenyzata Kdpvisel6testiilet fele, hogy a Lit6r Kdzsdg
Onkormrinyzata a Lit6ri Termel6i Piac fejlesztdsdhez piaciizemeltetdsre Maz6k Gycirgy egydni
v6llalkoz6val szerz6ddst kdssdn havi brutt6 250 000 Ft dsszegben. Litdr Krizsdg
Onkormiinyzata a kciltsdgvetds tartaldk terhdre 3 000 000 Ft-ot biztositson k<iltsdgvetdsdben.
Felkdri a piac leend6 iizemeltet6jdt, valamint a Litdri Kdzds 0nkorm6nyzati Hivatal jegyz6j6t,
hogy a soron k6vetkez6 til6sre kdszitse el a rendtart6si szab{lyzalot, tovribb6 a piac
iizemeltetdsdre vonatkoz6 iizleti tervet.

Hat6ridci: azonnal
Fele16s: Varga Mihrily qolg6rmester

LukAts G6bor Akos PB eln6k

5.) Uj vri16termi padok beszerz6se a h6ziorvosi v6r6terembe
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(Irdsos e16terj eszt[s a j egtz6kdnyv mel16kl e ti t kdpezi.)

Sz6nvegh Imre Gytirgy k6pvisel6
Az rij v6r6termi padokkal kapcsolatosan m6r tdbb ajilnlatot hoztam. A legdrrlgdbb
megk<izelit6leg 80 000 Ft risszegri egy ndgyes egysdgre fehdr szinben. Az el6terjeszt6sben le(rt
6sszegii padok sz6momra elfogadhatatlanok. A tegnapi napon is takiltam ugyan azokat a
padokat, mint koribban, TT 850 Ft <isszegben, mely tisztithat6 fbrtotlen(t6 szerrel is, 6s ez a ceg
gyogyhszati segddeszkdzdket forgalmaz. En nem javaslom a drrigribb padokat.

Lukrits Gibor Akos k6Bvisel6
Hatixozzunk meg egy keretet, azokra a padokra, amit Sz6nyegh Imre kdpvisel<i t6rsam taliilt,
ds Dr Horvrith Bal zs szerezze be ezen cisszegben.

Bencze tva iesvz6
Felvetoddtt az eliiz6 iil6sen, hogy ajelenlegi padok, amik a viir6ban vannak azok egy 2008-as

p6lyAzatb6l lettek vris6rolva. Tehet el6ggd elhaszn6l6dtak. Mi elkdszitettiink egy el6terjesztdst

azzal a tartalommal, amit Sz6nyegh Imre kdpviselo rir hozott kor6bban a hivatalba, 6s amit meg

is ktildtiink trij6koztatrisul Dr Horv6th Bal6zs r6sz6re. Efie azt.a v6laszt kaptuk, hogy ok nem

erre gondoltak, k<tszdnik szdpen az el<iterjesads <jssze6tlit6st. 6k maguk is k6rtek k6t ajiinlatot

egy minden krit6riumnak magasan megfelel<i orvosi rendeltii padr6l, padokr6l.

V6lasz leveltikben arra is kitdrtek, hogy nagyon fontos az ut6bbi 6vekben kialakult pand6mia

miatt a napi erriteljes fert6tlenitds. Amennyiben a kdlts6gvetdsi keret nem engedi meg ezen

kiad6st, majd meg lesz kdsobb, viszont a t6bb mint egy dvtizede terjengo biiz megsztintet6se

elengedhetetlentl fontos lenne.
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Szeretn6m t5jdkoztatni a kdpvisel6-testiiletet, hogy bizzunk abba, hogy jtivdre a Magyar Falu
Programban lehettisdg lesz egy6szsdgiigyi orvosi rendelo fejlesztdsdre benyrijtani a piiyivatot.

Osvith Ors PB ta
AjAnljuk fel az orvosi seg6deszkdz boltb6l bek6rt aj6nlatot, 350 000 Ft risszegben ez
megval6sithat6.

Lukrits Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzirsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiitet fele azt a hathrozati
javaslatot, hogy Litdr Krizs6g Onkorm inyzata a hiiziorvosi v6r6termi padok beszerzdsdhez a
Medigor Eg6szsdgiigyi Szolg6ltat6t6l bekdrt iiraj6nlathoz brutt6 350 000 Ft keretet biztosit.
Felk6ri Dr Horvrith Bakizs urat, hogy jelezzel vissza, igdnyt tart-e ezen tipust v6r6termi padb6l
4 db beszerzds6re, amennyiben igen, akkor a vizat fekete, illetve feh6r szinben kdri.

Pdnziigti, Gazdasdgi 6s TelepiildsJejlesztdsi Bizottstig 8 igen szavazattal efogadja

6212O22.(1V.27.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiitdsfej lesztdsi Bizotts6g 8 igen szayazaltal elfogad6sra
javasolja Lit6r Krizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet fele. hogy Litdr Kdzsdg
Onkormiinyzata a h6ziorvosi viir6termi padok beszerz6sdhez a Medigor Egdszsdgtigyi
Szolgiltat6t6l bekdrt rlrajdnlathoz brutt6 350 000 Ft keretet biztosit.
Felk6ri Dr Horv 6thBallrzs wat,hogy lelezzel vissza, igdnyt tart-e ezen tfpusri v6r6termi padb6l
4 db beszerz6sdre, amennyiben ige, akkor a viizat fekete, illetve feh6r szinben k6ri.

Hat6ridri: azonnal
Felekis : Varga Mihiily polgirmester

Lukets GAbor Akos PB elndk

6.) Id6ktizi vdlaszt6s kiadr{sai fedezet6nek biztosit6sa:
Lloado; Uencze Lva Jegy:o
(irdsos elSterj esztds a je gtz1k\nyv melldkleti t kipezi..l

Bencze Eva iegvz6
Tijdkoztatom a kdpviselo+esttiletet, hogy a Helyi Viilasztrisi Bizotts6g 2022. dprtlis ll-dn az

512022.(lY .11). helyi v6laszt6si bizofislghati;rozatival kittizte helyi 6nkormrinyzati k6pvisel6k
6s a polg6rmesterek id<ikiizi vdlaszt6s6t 2022. jirnius 26-ra. A viilaszt6s sor6n felmeriil6
kiad6sokat Litdr Kdzsdg Onkormrinyzat kdpviseki-testiiletdnek ktiltsdgvetds6b6l sziiksdges

biztositani. A 612021.(ylll 31 .) IM rendeletben meghat5rozott normativak alapj6n a

2022.06.26-in megtartdsra keriil6 polg6rmester 6s k6pvisekik idtikdzi vrilasztis krilts6geire

1 700 000 Ft-ot szeretn6k, hogy biztositson a k6pviseki-testiilet a Lit6ri Ktizcis Hivatal rdszdre.

Lukdts G6bor Akos PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzdsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra' ki az' aki

elfogad6sra javasolja Litdr K6zs6g 0nkormrinyzata Kdpvisel6-testt.ilet fele azt a hatiirozati
javaslatot, hogy a 2022.06.26-6n megtartlsra keriilti polgiirmester ds k6pvisel6k idoktizi
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velaszt6s k6ltsdgeire 1 700 000 Ft-ot biztositson a kdpvisel<i-testiilet a Lit6ri K6ztjs Hivatal
rdszdre.

Pinziig,,i, Gazdasdgi is Telepiildsfej lesztdsi Bizottsdg 8 igen szavazattol elfogadjo

63 12022.(1Y,27.) PB h atirozat
A P6nztigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g 8 igen szavazaltal elfogad6sra
javasolja Litdr K<izsdg Onkormrlnyzata Kdpvisel6-testtilet fele, hogy a 2022.06.26-6n
megtart6sra keriil6 polgrirmester ds kdpvisel6k idrikrtzi v6laszt6s k<iltsdgeire I 700 000 Ft-ot
biztosit a Lit6ri Kdz<is Hivatal r6sz6re.

Hatririd6: azonnal
Felel6s : Varga Mih6ly polg6rmester

Lukits Gribor Akos PB eln<ik

7.) Balatonalmfdi Szoci6lis Tdrsulris dltal biztositott szem6lyes gondoskodrist nyfjt6 szr616

ell6trisokr6l rendelet elfogaddsa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(lrdsos el6terjesztds a je9z6kdnlu nelldkletit kdpezi.)

Bencze ltva iegyz6
Balatonalm6di Varos Onkorm6nyzatinak kdpvisel6-testtilete megalkotta a Balatonalm6di
Szoci6lis Tirsul6s iiltal biaositott szemdlyes gondoskodrist nytjt6 ell6t6sokr61 sz616

8/2022.(IlL3l.) szrimri rendelet6t a Balatonalm6di Szociillis Tiirsuliis riltal biaositott szemdlyes
gondoskod6st nyirjt6 ell6t6sokr6l sz6l6 312022.(1124.) 6nkorm6nyzati rendelt6nek
m6dositri.s6r6l. A rendelet elfogad6siihoz sziiksdg van a trirsulds tagrinkorm6nyzatainak a

hozzAjitrul|sira.
Legfontosabb az, hogy jelen pillanatban nincs lehetosdg arra, hogy a szemdlyi tdritdsi dijakon
vdltoztassunk, a veszdlyhelyzet miatt. Nektink jelenleg a szemdlyes gondoskod6s ktirdbe
tartoz6 ell6t6sok (nappali ell6t6s, ds h6zi segitsdgnyrijtds) szemdlyi t6ritdsi dijrir6l sz616

412017 .(III.6.) ltikorm6nyzati rendelet van hatiiLlyban melyben a nappali elLit6s szem6lyi tdritdsi
dijrit, valamint a h6zi segits6gnyrijt6st 0,-Ft-ban 6llapitottuk meg.
Kdrndk a bizotts6gt6l egy hatrirozati javaslatot, melyben elfogadjuk, az elliitiisok tinkdlts6g6t az

al6bbiak szerint: szoci6lis segit6s szolgiltatdsi dnkdltsdge 2 494,- Ftl 6ra. szemdlyi gondoz6s

szolgilLltatasi 6nk<ilts6ge 2 494Ftl6ra, nappal ell6tes szolgriltatiisi 6nkciltsdge 1 703 Ft/nap.

Lukfts G6bor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozztrsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki

elfogadiisra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilet fele, azt, hogy

Balatonalmidi Szoci6lis T6rsul6s eltal biztositotl szem6lyes gondoskod5st nyrijt6 ell6trisokr6l

tdrtdn6 hozz6jdrul6sr6l sz6l6 812022.(111.31.) sziimri rendeletben, foglaltakkal egyetdrt, a

rendelet megalkotiisrihoz hozz jintlitsht adja BalatonalmAdi V6ros 0nkormrinyzata kdpviselo-

testtilet6nek.
A p6nziigyi bizotts6g felkdri a polgarmestert, hogy a hatilrozatban foglaltakr6l, a hatfuozat

megkiild6sdvel, t6jdkoztassa Balatonalmridi V6ros Onkormiinyzat polg6rmesterdt.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiitdsfejtesztdsi Bizottsdg 7 igen szavazdttal I tartdzkodds mellett

elfogadjo.
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64/2022.(1Y.27.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, GazdasAgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 8 igen szayazattal elfogadrisra
javasolja Lit6r Kdzsdg dnkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele, azt, hogy Balatonalmiidi
Szoci6lis Tiirsul6s 6ltal biztositott szemdlyes gondoskodiist nyrijt6 ellit6sokr6l tdrtdn5
hozzijbrulisr6l sz6l6 8/2022.(lll.3l.) sz6mt rendeletben foglaltakkal egyetdrt, a rendelet
megalkot6srihoz hozzirjdniistrt adja Balatonalm6di Vriros Onkormdnyzata kdpviselo-
testtilet6nek.
A pdnziigyi bizotts6g felkdri a polgiirmestert, hogy a hat6rozatban foglaltakr6l. a hatirozat
megktilddsdvel, t6jdkoztassa Balatonalmiidi Viiros Onkorm6nyzat polg6rmester6t.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihiily polg6rmester

Lukits G6bor Akos PB elncik

Luk6ts Gribor Akos PB etniik
Felteszem szav azisra, ki az, aki elfogad6sra javasolja Lit6r Ktizsdg 6nkormrinyzata Kdpvise16-
testtilet fele, az ell6tdsok tink<ilts6gdt az ali.l.rbiak szerint: szocidlis segitds szolg6ltat6si
6nk6ltsdge 2 494,- Ft/ 6ra, szemdlyi gondozrls szolgeltat6si dnkriltsdge 2 494 Ft/6ra, nappal
ell6tds szolg6ltat6si rinkdlts6ge | 703 Ftlnap.

Pdnzilgi, Gozdasdgi ds Telepill4sfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szavazattal I tartdzkodds mellett
elfogadja.

65 12022.1Y.27 .) PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrlgi ds Teleptildsfej lesztdsi Bizottseg 8 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Litdr Kdzs6g OnkormiiLnyzata K6pvisel6-testiilet fele, az etliit6sok <ink61tsdg6t az
al6bbiak szerint: szociiilis segit6s szolg6ltatrisi dnkciltsdge 2 494,- Ftl 6ra, szemdlyi gondozds
szolgdltat6si cink<ilts6ge 2 494Ftl6ra, nappal elLit6s szolgrlLltatiisi tinkiiltsdge 1 703 Ft/nap.

Hatririd6: azonnal
Fele16s: Varga Mih6ly polgirmester

Lukets G6bor Akos PB elndk
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8.) Jelent6s a k6t iil6s ktiziitt hozott lejdrt hatdridejii hatrirozatok v6grehajtdsdr6l 6s a k6t
iil6s kiiztitt megtett int6zked6sekr6l

a) Ovodai j6tsz6udvar tertlet6n lev6 fakiviigiis
b) Eperfa utca temet6 kerit6s 6pit6se miatt fakivrigris (6 db) 6s p6tl6s
c) Templom utcai j6rda fehij it6sa
d) Ertl P6ln6 Mrivel6ddsi H6z 6s Krinyvtiir terasz fehijit6sa, feddse (EKF)

El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester
(irdsos elSterjesztds a jegyzdk\ny mellikletdt kepezi.)

a) 6vodai jdtsz6udvar teriilet6n lev6 fakivigds

Bencze liva iegyz6
Tij6koztatom a bizotts6got, hogy az ir6nyit6 hat6srigt6l ds a Magyar Atlam kincstrirt6l
inform6ci6t a mai napig nem kaptunk, a Royal Kert Kft-vel a szerzridds aliir6sra kertilt a

folyamatok elindultak. A jitsz6udvar kiizepdn lev6 fa, vizsgrilat t6rgyrivri keriilt, mrir a 2019 ds

2020-as 6vben is, ds ajelenlegi 6llapota, valamint a szakdrt<ji leir6s azt indokolja, hogy l-2 dven
beliil sztiksdges lesz ezl a f5t kiv6gni. A j6tsz6udvar fenntart6sa dt 6v, ds igy cdlszerii lenne ezt
a f6t elt6volitani. Az 6vodrin6l lev<i fakivrig6s, tusk6marisra 3 cdgtol kdrtilnk be ajrinlatot.
melyre I 6raj6nlat 6rkezett a Fer-Kert Kft-t6l 368 300 Ft <isszegben. A kiv6goltf6t azErll Palne
Miivel<id6si H6zhoz vitetjiik, t'elvigott dllapotban.

Lukrits Gf bor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r Kcizsdg Onkormri.rryzata Kdpvisel6testtilet fele, azt a halirozati
javaslatot, hogy az 6vodai jritsz6udvar tertilet6n lev6 fakivrig6s, 6s tusk6mariisra bedrkezett Fer-
Kert Kft |ralinlatit fogadjuk el, melynek dsszege 368 300 Ft.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztisi Bizottsdg 8 igen szavazattal elfogadja

66t2022.(r V.27.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdasiryi 6s Telepiildsfej leszdsi Bizotts6g 8 igen szavazatlal elfogadisra
javasolja Lit6r Ktizsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiil et fele az 6vodai j6tsz6udvar teriilet6n
lev5 fakivig6s, 6s tusk6mar6sra bedrkezett Fer-Kert Kft riraj6nlatit melynek iisszege 368 300

Ft.

Hatirid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihrily polgiirmester

Lukets GAbor Akos PB elncik

b) Eperfa utca temet6 kerit6s 6pit6se miatt fakivrigis (6 db) 6s ptitlds

Varea Mih{ly nols6rmester
gtol k6rtiink be

perfa kivrig6siit
felviigva.

Az eperfa utcai temet6 keritds dpitdse t5rgydban fakiv6grls tekintetdben 3 c6

ajinlatot. Fer-Kert Kft 624 840 Ft <isszegben adta be ajinlat6t, mely 6 db e

jelenti tusk6mariissal. A kivagott fiik szintdn a Mrivel6d6si HAz, mell6 keriilnek
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Lukrits G6bor Akos k6pviselti
Azok a f6k olyan sz6pen meghatdrozt6k azl az utcAL r6gi fak, de ezeket musz6j kiv6gatni?

Varea Mihily polsirmester
K6t szakember is megndzte, mindegyiknek az volt v6lem6nye, hogy ki kell v6gni.

Dr Gvurika Istvrin G6bor Ptl tag
Nekem ez az risszeg nagyon soknak tiinik, de ami engem nagyon 6rdekel az a szakember ir6sos
v6lemdnye. Szeretn6m lalni. utiina fogok err6l szavazni.

Fencze Eva ieeyz6
Iriisos szakv6lemdny n6lkiil dn sem engedtem volna kiv6gatni azokat a fiikat. T6j6koztatom a
kdpviselS-testiiletet, hogy mindk6t helyre favizsgril6i jegyz6k<inyv, 6s szak6rtoi vdlemdny lett
bek6rve. Az 6sszesit5ben fel van ttintetve, hogy melyek azok a f6,k melyek a kiv6gand6
besoroldsba esnek. Mikor ez a szakvdlemdny elk6sziilt akkor kerestiik fakivSgrisra szakembert.
A legkedvez6bb ajrinlatot adta a Balaton Kert, aki egyet kiviigott a hdt frib6l, viszont a tiihbit
m6r nem v6llalta. Igy maradt 6 darab fa.

DrG urika Istvrin Gribor Pti ta
A V6lgyesi Baliizs midrt nem lett megk6rdezve fakivdgris iigyben?

Bencze Eva ieqvz6
Balogh Ldszl6 erddsz szakmai segit6sdve[, aki csiingo fehdr eperf6t aj6nlott Vdlgyesi Balizst6l
kdrtiik be aj6nlatot a frik telepitdsdre, ds p6tl6sra. V6lgyesi Bal6zs ajiinlata alapjSn keriilt
meghat6roziisra az 6r, ami jelenleg 265 000 Ft. Mindenkdppen ftildlabd6st kell rendelni, a
szomoni feh6r eper v6ltozatot, melynek 19 000 Ft * 6fa a darab6ra.

Kondics Istvrin k6nvisel6
Mi6rt ezt a feh6r eperf6t javasoljik?

Bencze fva iewz6
Az6rt ezt javasoljrik mert a telepiil6sk6piinkhdz ez illik, valamint az elektromos vezetdk miatt
kevesebb gond sz6rmazik.
A szakdrt6i v6lemdnyben leirt6k, hogy a tervez5vel tri(6nt bej riLr6s alapj6n a vizsgSlt frik a
tervezett kerit6s nyomvonaliiba esnek. Amelyik frlt lehet azt meg kell menteni. Sajnos a f:ik
rillapot6b6l kifoly6lag 5-10 dven belill szakszeni 6polAsukt6l ftiggetleniil ki kell v6gni. A
t6bbin6l is varomiinyos a kivrig6s.

Auerbach J6nos k6nvisel6
Most kivigunk 7 filt 6s akkor m6g marad 5, amit a kds6bbiekben ki kell v6gni. Akkor amikor

azt a mrisik 5 f6t kivegiuk, alkor azzal nem lesz veszdlyeztetve a temet6 keritds rillaga?

Varea Mih6ly Dolqf rmester
N"- 1"", 

"*"6reztetve. 
En is ragaszkodtam ezekh ez a fi*.hoz. vissza lehet viigni, de hosszabb

t6von azokkal is majd valamit csin6lni kell.

Lukdts Grlbor Akos PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzitszol s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavaz6sra, ki az. aki

elfogad6sra javasolja Lit6r K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele, azt a halarozati

15



javaslatot, hogy az Eperfa utcai temet6 kerft6s dpit6se miatti 6 db eperfa kiv6grlsra bedrkezett
Fer-Kert Kft rirajSnlat6t fogadjuk el, melynek 6sszege 624 840 Ft.
Tov6bb6 elfogadja a 7 db 1401160 cm-es szomort fehdr eperfa csemetdkre, valamint hozzit
szerves istdLll6tr6gyAra vonatkoz6an be6kezett 265 500 Ft riraj6nlatot.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazsttal 3 tartdzkodds mellett
elfogodja.

67 12022.(IV.27.) PB hat6rozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizotts6g 8 igen szavazallal elfogad6sra
javasolja Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilet fele az Eperla utcai temeto keritds
6pit6se miatti 6 db eperfa kivrig6sra bedrkezett Fer-Kert Kft rirajdnlatrit melynek <isszege

624 840 FtFt.
Tovribbd elfogadja a 7 db 1401160 cm-es szomoni feh6r eperfa csemetdkre, valamint hozzit
szerves ist6ll6triigy6ra vonatkoz6an be6kezett 265 500 Ft 6rajiinlatot.

Hatiirid6: azonnal
Felelos: Varga Mihrily polg6rmester

Luk6ts G6bor Akos PB elncik

Bencze liva iegl'26
Szeretndm most tiijdkoztatni a kdpviselo.testiiletet, hogy a kerdkpir projektiinkre kdtelez6kdnt
a vdgleges engeddlyes eljiir6shoz a Kenderesi riton megk<izelitoleg 20- 30 db fAt sziiksdges
beszerezni, melyeket el is kell t.iltetni.

Osvdth Ors PU taq
En kimegyek oda a traktorral kijeldli a polg6rmester a nyomvonalat, kifurom 6s eliiltetem.

c) Templom utcai j{rda fehljitisa

Lukits Gibor Akos PB elntik
A legutols6 rendkiviili til6sen arr6l ddnt<itttink, hogy a Magyar Falu Program keret6nben elnyerl
2.716.5'79 Ft-ot nem kiv6njuk visszafizetni, hanem kezdem6nyezziik a hat6rid6
meghosszabbit6srit a Trimogat6i Okirat hatrilybal6pdsdtol szdmitott l8 h6napig.

Varga Mihrilv pols6rmester
Mindenki megkapta most az ekiterjesadst, mely az elmrilt tildst k<ivet<jen tovabbi kivitelezoi
egyeztet6sre kertilt, hogy igy kedvez6bb ajrlnlat legyen. K<ilts6gvetdsben l0 milli6 forint van

6s ebb6l azt most az 6remelkeddsek el<itt szerettem volna megcsin6ltatni.

Auerbach J6nos k6nvisel6
Megkaptuk m6r a hivatalos drtesitdst a hosszabbit6sr6l? Mert ha nem, akkor addig nincs mirol

dtinteni

Dr rika Istvrin G:ibor P ta
Ha a trlmogat6i okiratban foglalt hat6rido m6dositiisra keriil akkor ke
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Lukrits (l:ihor Akos k6pvisclS
Amig nem 6rkezik meg a m6dositott t6mogat6i okirat, addig nem szabad elinditani m6g az
anyag beszerz6st sem. Igy kockiiaatjuk a projektet.
Hibrik vannak az anyagban. A K szeg6ly 54 mdter 414 Ft/ m6ter, 2 000 Ft ktirtil van m6tere.
A K szegdlynek a darabja van 414 Ft ds van n6gy darab, I m6terbe. Itt valami nem j6.
Hogy lehet, hogy a K szegdlyn6l a cdg 414 Ft / m6ter6rt adja'! Az eltiterjesztett anyag nem j6l
tett kikiildve. Itt nincs mirril szavazni. Ugyes dolog. hogy igy levitte polg6rmester rir az iirat, de

hatSroztunk valamir<il a rendkiviili iil6sen.

Dr Gvurika Istvrin Gibor PU t^s
M6s pily6zatnril mi6rt nincs a polg6rmestemek ilyen javaslata? Konekten, ahogy minden mris
pitlyinathoz 6lltunk, itt is rigy 6llunk hozztt. Miert pont a Templom utcai jiirdrinril jdr (gy et?
Nem hazdrdirozunk a falusiak pdnzdvel Megvrirjuk az irdrryit6 hat6s6g diintds6t m6dosit6
engeddlydt.

Varqa Mih:ilv polgf rmestcr
En ezt kikdrem magamnak. Nem haziirdirozok.

Dr Gvurika Istvin Gibor PU tzs
A 2.716.579 Ft-ot amig az i lam nem hagyja, hogy megkapjuk, addig a 2.716.579 Ft-lal
hazirdirontrk a falu pdnz6n.

Lukits Gribor Akos PB elntik
Ezen napirendi ponton nincs mir<il szavami, hiszen ddntdttiink a rendkiviili iil6sen.

d) ErtI Piln6 Miivel6d6si Hriz 6s Ktinyvtrir terasz fehijit:isa, fed6se (EKF)

Bencze Eva iegyz6
TAjdkozlat6sul elmondom, hogy az Ertl Prilnd Mtiveltiddsi H6z 6s K<inyvt6r tekintet6ben

folyamatos egyeztetdsek vannak. az Eur6pa Kulturrilis F6viirosa 16szdrol a vezet6vel.

Polg6rmester tr megkereste a tervezo urat, mivel 16tta, hogy a testtiletnek nincs afel6 valir

indittat6sa, hogy erre a projektre plusz forr6sokat biztositson, legallbbis ilyen jelentos m6rtdkri

forr6sokat, egy fgynevezett egyszeriibb helyzettel 6llt el<i. Megkdrte polgiirmester [r a tervezri

urat, hogy csak is kiziir6lagosan a terasz es az eliS ldpcstiknek a burkol:isi munkriira t6rjiink
vissza, ds a megl6v6 korliitok sziiks6ges festdse m6zoliis6ra. Nem olyan szdlessdgben lenne a

ldpcs6 ahogy most van, hanem ezt a rdszdt megtartotta volna az eredeti elk6pzel6sb6l. hogy a

teljes szdlessdg, ami lemegy a h6ts6 udvarba, annak a k<izbens<i rdsze felzsaluz:isra keri,ilne.

Kialakulna egy tetusz, 6s k6t oldalt lenne egy sziikebb feljrln6, igy a terasz r6,sz

megnagyobbodna. Ennek a kalkukici6jit 6s a terveket megn6zte polgSrmester ur. A tervezoi

k6lis6gbecsl6s alapjin ez vdrhat6lag 5,7 milli6 forint k<irtil van, ebb6l a tamogatiis 2,7 milli6.
Az a kdrd6s, hogy ha ezt a testiilet tudja tamogatni, hogy egy miiszaki tartalom csdkkendssel

megval6sitaniik a hAts6 teraszt, akkor ezt az ekiterjesztdst be kell terjeszteniink EKF r6szdre,

,1ufa Ot vdlemdnyezik, hogy ezzel a miiszaki tartalommal csdkkentett ldtesitmdnyt el tudj a-e

1,7

Varga Mih6lv pols{rmester
Legal6bb az anyagot vegytik meg, aminek a p6nztigyi fedezete a k6ltsdgvet6sben biztositva van,
a 10 milti6 forintos eltiir6nyzat keret tartalm azza a2,7 milli6 forintos pirlyirzati dsszeget.



fogadni, amennyiben el, ea lehet megval6sitani. Azonban az aleny, hogy esetleg cstikkenteni
fogiak-e az elnyert egydb forrrisra, szolgiiltatiisokra a penzt, ez majd akkorra deril ki amikor a

birrilati szakaszhoz odajut,6s az ir6nyit6 hat6s6g elddnt. Ez az egyetlen egy pr6bilkozis azzal,
hogy ne kelljen megval6sitani a nagy miiszaki tartalmri hets6 teraszt. K6m6m a bizottsrig
javaslat6t, miiszaki tartalom m6dositiisra beterjeszteni.

Bosnir Gviinsvi Pti tas
Ebbe nincs benn az elotet<i?

Bencze Ey4 iegz6
Nincs. Ez a jelenlegi megl6v6 fagyril16 ker6mia felbontiisa.

Dr Gvurika Istvin G:lbor PU tae
Ezzel a tarlalom csrikkent6ssel tudunk-e adni annyit a falunak, amennyi a befektetetett p6nz

alapjdn ir €rt6k aranyt. Itt aZ kell elddnteni, hogy ez a 6 milli6 forintos dolog tdnyleg kock6ra
legyen t6ve, vagy nem.

Varea Mihfly oolsirmester
Nekem az a vdlem6nyem, hogy a Mrivelod6si h6zhoz p6nzt kell adni. hogy miikddjdn,
rendez<idjtin. T6ny 6s val6, hogy nem szabad elsorvasztani. Kell valamit tenni, hogy a kulttra
miikddjcin, t6mogatni kell.

Lukrits Gdbor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Lit6r K<izsdg Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testiil et fele, azt a hatirozati
javaslatot, hogy az EKF fele beterjesztdsre keri.iljdn a m6dositott mtiszaki tartalom. a beruhi26si
6s felhalmoz6si kriltsdgsoron a 664/2021.(12.O6) sz6m[ Bir6l6 Bizottsrigi hat6rozattal megit6lt
br. 2.540.000 Ft dsszegri trimogatdst biztositsak Onkormrinyzatunknak.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 8 igen szavazattal el.fogadja

68/2022.(w .27.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej lesztdsi Bizotts6g 8 igen szavazaltal elfogadrisra
javasolja Litdr Kdzs6g dnkorminyzata Kdpvisel6-testtilet fele, hogy az EKF fele beterjesztdsre

kertiljdn a m6dositott mriszaki tartalom, a beruhiziisi ds felhalmozisi kdlts6gsoron a

664/2021.(12.06) sz6mri Birrll6 Bizottsrigi hatirozatlal megitdlt br. 2.540.000 Ft dsszegii

temogatAst biaositsrik 0nkorminyzatunknak.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihilly polgrirmester

Lukiits Gebor Akos PB elncik
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9.) A 2022. 6vi Napktizis Erzs6bet Tdborhoz sziiks6ges forris biztositdsa
El6od6: Varga Mihdly polgdrmester
(irdsos el(iterjesztis a.iegtzdki)nyv nelldkleldl kipezi.)

Luk:its Gibor Akos PB elniik
Iddn rijra megjelent az Erzsdbel a Krirpit-medencei Gyermekek6rt Alapitviiny Etdbor Plusz
jelentkez6si feltiletdn a Napktizi Erzsdbertiibor felhivisa.

Bencze fva ieqyz6
T6jdkoztatom a kdpvisel6testiiletet, hogy a NapkOzi Erzs6bet-tiibor felhivrisra a jelentkezes

bead6si hatrlridej e: 2022. m6jus 04. 14:00 6ra. Egy tumusra 2022.07.04-2022.07.08 idoszakra
lehet jelentkezni. Lugossy Zsuzsanna miivel6dds szervezo a mai napon jelezte, hogy a
jelentkez6k szdma m6r betelt. A ptiybzati kiir6sban l0 fo gyermek ut6n I fo kisdr<it szilksdges
biztositani. Rdsziikre 30.000 Ftif6 cisszegii CBA hidegdtkez6si utalviinyt biztosit a program. Az
rinkormiinyzat az Erzsdbet trlborba jelentkez<ik kis6r<ik rdszdre35-35 ezer v6siirliisi utalviinytj6
lenne, ha biztositana, igy a feladatra nagyobb az es6ly, hogy jelentkezzenek.

Lukrits Gdbor Akos PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpviselci+estiilet fele, azt a hatrirozati
javaslatot, hogy a nyriri sziinetben napkdzis Erzsdbet t6bor megval6s(trisdhoz 1 tumusra
2022.07.04.-2022.07.08. idoszakra vonatkoz6an. a kisdrtik rdszdre 35-35 ezer forint vrisrirliisi
utalvAnyt biztositsuk.

Pdnz gti, Gazdasdgi is Telep lds.fejleszl|si Bizottsdg I igen szavazattal elfogadja.

69t2022.(lV .27.) PB hatfrozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej leszt6si BizoftsAg 8 igen szavazallal elfogad6sra
javasolja Litdr Kcizs6g Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilet fele, hogy a ny6ri sztinetben
napkdzis Erzsdbet t6bor megval6sitilsiihoz 1 tumusra 2022.07 .04.-2022.07.08. idtiszakra
vonatkoz6an, a kisdr6k rdsz6re 35-35 ezer forint v6,siirliisi utalv6nyt biztositsuk.
Hat6,rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgiirmester

Lukets Gebor Akos PB elntik

Lukrits Gibor Akos PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek e €b hozzirszolisa, kieg6szit6se, ha nincs tdbb hozzrisz6liis, a

nyilt bizottsrig i iil6 or 11.)

LukAts Gabor Akos
bizotts6gi elndk

H:,"$$$,
bizousigi tag

$u-*.ft
Bencze Eva

jegyzo

I
netn .J
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