
Jegvz6ktinyv

K6sziilt: 2022. mdjus 26-6n (csiitdrttik) 18:00-6rakor tartott Litdr K<izsdg Onkormiinyzat
Pdnzi.igyi, Gazdasiryi 6s Tetepiil6sfej teszt6si nyilt bizotts6gi iildsdn.

Jelen vannak:
I-ukAts G6bor Akos
Auerbach J6nos
Dr. Gyurika Istvrin G6bor
Horv5thn6 N6meth Erzsdbet
Osv6th Ors
Zavada Csaba
Kondics Istv6n

PB eln<ik
PB tag 18:55 6rrit6l
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag 18.10 6rrit6l

Meghivottak:
Varga Mih6ly, polgArmester
Sz<inyegh Imre Gy<irgy alpolgiirmester
Bencze Eva, jegyz<i

Ndmethynd Brand Julia p6nztigyi csoportvezet6
Kov6cs Zsuzsa ig. f<iea
Kiss Miiria kdnywizsgdl6
Mazrik Gydrgy S6lyi Sz6l6hegyi Kertbariitok Egyestilete

Lukdts Gdbor Akos a P6nziiwi. Gazdasrisi 6s Teleoiil6sfeileszt6si Bizo ttsis elndke (a

tov:ibbiakban: PB elntik)
Megnyitom az tildst, k6szdntdm a bizottseg tagjait. Meg:illapitom, hogy a 9 fci bizottsrigi tagb6l

5 fti bizottsrigi tag jelen van, Bogniir Gyringyi, Balogh L6szl6 igazoltan van t6vol, Auerbach

Jrinos, Kondics IstvriLn kds6bb lrkezlk az iil6s hatrirozatkdpes. Van-e hozziszolits, kieg6szit6s a

napirendi pontokat illet6en?

Varsa Mihilv pols6rmester
A 1O-es napirendi pontot a Piac rendtart6s ellogaddsa kdm6m e lore venni, Mazik GyrirgY m6r

itt van

Lu G6bo Akos PB elnii
Kdrem kdzfeltart6ssal szavazzon,

Pdnztigyi, Gazdasigi 6s TelePiil6

Napire ndi pontok

aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt'

sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal egyetdrt'

1.) Piac rendtart6s elfogadisa
El6ad6: Varga MihdlY Polgdrmester
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2.) Litflr Onkormr[nyzat inak 2O2l.6vi zf rsz{maddsa
a) Litdr Kdzsdg OnkormAnyzata
b) Litdri Kdzds Onkomenyzati Hivatal

El6ad6: Bencze Eva jegtzd

3.) Lit6ri Ktiziis 6nkormdnyzati Hivatal 2022. 6vi ktilts6gvet6s6nek I. szdmt m6dosit6sa
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

4.) Lit6r Ktizs69 Onkorm fiayzat 2022.6vi kiitts6gvet6s6nek I. sz6mri mt6dositisa
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

5.) lives bels6 ellen6rz6si vezet6i jelent6s elfogaddsa
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

6.) dnkormdnyzat 6ltal6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

7.) 059 hrsz-ri ingatlan iigye
Eliiadd : Vargo Mihdly polgdrmester

8.) Meg6llapod:is a TLC Kft -vel csapad6kviz elvezet6 {rok karbantartris{ra
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

9.) Munkag6p beszerz6s
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

10.) Teriiletrendez6si meg6llapodris - Cseralja teriiletekre
a) viz 6s szenrtyviz csatorna szolgalmi jog alapit6sa
b) rith6l6zat fennmaradiisi tovribb 6pitdsi ds dpitdsi enged6lyez6s eljiiriiLsa (tervez<ii dij)
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

11.) Vegyes iigyek - Jegyzoi trij6koztat6 folyamatban lev6 fejlesztdsek megval6sitiis616l

NAPIREND TARGYALASA

1.) Piac rendtartris elfogaddsa

El5ad6 : Var ga Mi hcily pol gdrm e s ter

Luk6ts G6bo Akos PB etniikr
Az el6terjeszt6st mindenki megkapta, 6n 6t is adom a sz6t az el6terjesaonek.

Varea Mih6lv nolsirmester
Felkerem Maz6k Gy<irgy<)t ismertesse az elk6szi'ilt tervezetet
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Nlazrik Gyiirgy
A mtik<id6si rendtartisi tervezetben szabrilyoztuk az iizemeltetdsi kdrd6seket, a nyitvatartrisi
rendet, az drtdkesitds felt6teleit ds a tarif6kat. Annyi kieg6szitdst mindenkdppen hozzdf;izndk,
hogy a rdszemre kifizetett iizemeltetdsi dij minden egy6b kdlts6get tartalmaz. A
rekliimk<ilts6geket, az akci6kat is.

Kondics Istvdn l8: l0 rirakor meg6rkezett, a p6nziigyi bizottsrig 6 f6vel hat:irozatk6pes.

Bencze Fva iegyz6
Az el6k6sztletekr<il annyit, hogy el6sz<ir a miikdddsi rendtartAsi szabdlyzat elfogadrisiit k6rem,
6s a hatrilyos rendeletiinket kellene hat6lyon kiviil helyezni, mert m6r nem lehet rendeltben
szab6lyozni a piac miikdddsdt, hanem rendtartiisi szab lyzatot kell alkotni. Az eredeti
elkdpzel6shez kdpest a nyitva tartilson v6ltoztattunk, csak ddlel6tti nyitva tart6sban
gondolkodtunk el6sz6r, de az elozetes igdnyfelm6rds alapjrin m6dositottuk, szerda ddlt6n,
csiit6rtiik eg6sz nap, szombaton ddlel6tt lehet majd felkeresni a piacot. Az alkalmi vris6rok
keret6n beliil enged6lyezndnk hasznriltcikk keresked6s6t a v6siir16r tertiletdn, de csak
negyed6vente 6s csak a h6nap utols6 Kezdem6nyeztem a helyettem eljdro jegyzo kijettil6s6t,
ezt meg kell v6mi ds ezutdn tudunk miikdddsi enged6ly kiad6s6t kdrni.
A piac funkci6i ktizd tartozik a teleptildsiizemetet6si eszkdz<ik raktiiroziisa, ds a
telepiildsiizemeltetdsen dol9oz6k is itt telephelyeznek. Ezekre a feladatokra is meg kell tal6lni
a megfelel<i megold6st.

Osv6th 6rs 18:20 6rakor trivozott,, a p6nziigyi bizottsdg 5 f6vel hatrirozatk6pes

Luk6ts Gdbor Akos PB elntik
Van-e kdrdds, hozzisz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiilet fele a Piac Mrikdd6si
Rendtartiisi Szabilyzatiq 6s a 912014(YlIl.29.) a helyi termel<ii piac ldtesitdsdr<il,
iizemeltet6s6r<il sz6l6 rendelet visszavon6s6t.

Pdnziigti, Gazdasdgi 6s TelepilldsJbjlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadja

70t2022.N.26. PB hatriroza) t
A Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiil6sfej lesr6si Bizottseg 5 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormdnyzata Kdpviselti-testtilet fele, Piac Mriktjd6si RendtartAsi

Szab6lyzati*, 6.s a 9/2014(YlIl.29.) a helyi termel6i piac ldtesit6s6rol, iizemeltetdsdr<il sz6l6

rendelet visszavoniis6t.
Hatiiridri: azonnal
Felel<is: Varga Mihily polgirmester

Lukits Gribor Akos PB elntik

Osv6th 6rs l8:40 rirakor 6rkezett, a p6nziigyi trizottsrig 6 fdvel hat:irozatk6pes.

Bencze Iiva iegvz6
Kt*Me""kd,y*izsg6l6m6gnemdrkezettmeg,kdremabizotts6gotahiirmas6sndgyes
napirendi ponttal a2022.6vi k<ilts6gvet6si m6dositasokkal folytatni az ii16st.
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2.) Lit6ri Ktiziis 6nkormrinyzati Hivatal 2022. 6vi kiilts6gvet6s6nek I. szrimri m6dosit{sa
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

Luk{ts Gibor Akos PB elniik
A harmadik napirendi pont a Literi Kdzris Onkorrndnyzati Hivatal2022. dvi I. m6dositrisa
Van -e sz6beli kiegdszit6s?

Bencze liva iegyz6
T6jdkoztatni szeretndm a bizottsiig tagiait, hogy a 2022.04.03-6n megtartott orszriggytildsi
k6pvisel6-v6lasa6s ds orsz6gos ndpszavazisra kapott normativa, ds a 2022.06.26-6n
magtart6sra keriil6 idokt zi helyhat6s6gi vilaszt6s krilts69i kertiltek ritad6sra a hivatal
kiilts6gvetds6be. Az id6k6zi viiasztdsra az ir6nyszdLm egymilli6-h6tszrizezer foint, amely csak
a virlasztirs utrin kertil vdglegesitdsre. Kir5lyszentistv6n Kdzseg Onkormrinyzata 2022.mrijus
17 -dn tdrgyalta 6s elfogadta a k<iz<is hivatal I. m6dosit6s6t.

Lukdts Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs. ez6rt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Liter Kdzseg OnJ<ormrinyzata Kdpviselo-testiilet lele a Literi Kdzcis
Onkormrinyzati Hiv atal 2022. dvi I. szdmri kdltsdgvet6si m6dosit6set?

Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepilldsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazattal elfogadja

7 1 /2022.(Y.26,\ PB hatdrozet
A P6nziigyi, Gazdasrlgi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsiig 6 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Lit6r Kdzsdg 0nkormrinyzata K6pviset<i-testiilet fele, a Litdri Kitzds Onkormrinyzati
Hivatal 2022.6vi L szriLrnri k6ltsdgvet6si m6dosit6s6t.
HatAridri: azonnal
Felel6s: Varga Mihdly polg6rmester

Luk6ts Gabor Akos PB elntik

3.) Lit6r Ktizs6g Onkorm nyzat 2022.6vi kiilts6gvet6s6nek I. szimri m6dosit{sa
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Luk{ts Gribor Akos PB elntik
Az el6terjeszt6st mindenki megkapta.
Van-e k6rd6s, hozz sz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasta, ki az, aki

elfogadasra javasolja Lit6r Kdzsdg onkormanyzata K6pvisel6-testiilet fele a Litdr K6zs6g

Onkorm6nyzatrin ak 2022. 6vi I. sz6mu k6ltsdgvetdsi m6dosit6s6t?

Pdnzi)gti, Gazdasdgi ds Telepiildsfe-ilesztdsi Bizottsdg 6 igen szavozsttal elfugadja.

7 2 12022.N.26.1 PB hatirozat
ttal elfogadrisra
Lit6r Kdzsdg

A P6nziigyi, Gazdasilgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizot6Ag 6 igen szavaza

javasolja Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet fele,

dnkorm6nyzatrlrrzrk 2022. 6vi I. szrimf ktiltsdgvetdsi m6dositrisAt'
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Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihrily qolgrirmester

Luk6ts G6bor Akos PB elntik

Luk{ts Grlbor Akos PB elntik
Az 6sszevont kciltsdgvetdsi rendeletet is szavaz6sra kell bocsrijtani.
Van-e kdrdds. hozziLsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r Kdzseg Onkormdnyzata K6pvisel<i-testiilet fele a Lit6r Krizsdg
Onkorm6nyzatilnak 2022.6vi kdltsdgvetdsi rendeletdnek I. sz6mir m6dositis6t?

Pdnztigti, Gazdasdgi d.s Telepiilds.fejlesztdsi Bizottsrig 6 igen szdlazottal elfogadja

7 312022.N .26.1 PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsrig 6 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Litdr Kiizsdg Onkormiinyzata K6pviselS-testiilet fele, Lit6r Kdzsdg
OnkormSnyzat6n ak 2022.6vi ktiltsdgvet6si rendeletdnek I. sziimu m6dosit6sdt.
Hatririd6: azonnal
Felekis: Varga Mih6ly golg6rmester

Luk6ts G6bor Akos PB eln6k

4.) Eves bels6 ellen6rz6si vezet6i jelent6s elfogad{sa
El5ad6: Bencze Evajegtz6

Bencze fva iegyz6
A belso ellen6rzi jelentds kdtelezti, a zirszirmadis rdsze, az dszrevdteleket korrigiltuk. Egy
jelent6s 6szrevdtel tdrtdnt, a vagyonrendelettel kapcsolatban. amely mind a k6t teleptil6sen nem
megfelel<i. Nem a vagyon elemekr<il a vagyon lelt6runkr6l van sz6, mert az is ellen6riztdk.
hanem a szab6lyozilsi kdriilm6nyekol. Az egyik dszrev6tel az volt, hogy nagyon alacsony az

6rt6khatrlr, pdldriul egymilli6 forint feletti 6rtdkhat6mdl kdtelez6 a testtleti ddntds. A nemzeti
6rt6khat6r huszontit-milli6 forint, amit vdlemdnyem szerint egy ekkora telepiildsen nem szabad

alkalmazni. A sztiksdges int6zkeddseket 6s dokument6ci6kat elv6gezttik.

Lukrlts Gdbor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzisz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki

elfogadrisra javasolja Litdr Krizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6testtilet fele a 2022.6vre

vonatkoz6 bels<5 ellen6rz6si ielentdst?

Pdnztigti, Gazdasdgi ds Telepilldsfeilesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazattal elfogodja

7 412O22.N.26.1 PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdasigi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 6 igen szayaT-all.al elfogadasra
javasolja Litdr K<izs6g Onkorminyzata Kdpvisel6-testtilet fele, Litdr Kdzs6g Onkormiinyzatira

vonatkoz6 2022. dvi bels<i ellen<irzdsi jelent6st

Hatririd6: azonnal
Fele16s : Varga Mih6ly polgrirmester

Lukits G6bor Akos PB eln6k
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5.) Lit6r Onkor minyzat{nak 2021. 6vi zfirszd;madisa
a) Litdr K<lzs6g Onkorm6nyzata
b) Lit6ri Kdzds Onkormdnyzati Hivatal

El(iad6: Bencze Eva jegtz6

Lukrlts Gibor Akos PB elndk
Meg6rkezett Kiss Maria ktinywizsg6l6, 6tadn6m a sz6t ismertesse az 5,ltala adott jelent6s

taralm6t.

Kiss Mriria ktinywizse6l6
A 2021.6vre vonatkoz6an a vizsgiilataim soriin mindent rendben taliltam ds kosz6niim a
pdnztigyes hivatali dolgoz6k munk6j 6t. Ugy 6rzem a korribbi dvek javaslati bedrtek. minden
bedpitdsre keriilt. Mintav6teles elj6r6ssal folytattam le az ellenorz6st ds a leggyakrabban
el6fordul6 hibdkra forditottam a hangsrilyt. A jelentdseben elfogad6 nyilatkozatot tettem, ami
val6srighri kdpet alkot az rinkormiinyzat gazdiilkodiisiir6l.

Luk6ts Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzdszol s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kdzs6g Onkormdnyzata Kdpviselti-testiilet fele a 202l.6vre
vonatkoz6 kdnywizs9616i jelentdst ds Litdr Ktizsdg Onkorm6nyzat6nak 2021.6vre vonatkoz6
zdrszdmaddsdt?

Pdnziigti, Gozdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavazdttol elfogadja

7 5 12022,N.26) PB hatf rozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiit6sfej leszt6si Bizottsrig 6 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormanyzata K6pvisel6-testtilet fele, Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatilra
vonatkoz6 2021.6vi zirszimaddsdt 6s a kcinyrwizsgdl6i jelentdst.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Varga Mih61y golgirmester

Lukits G6bor Akos PB elndk

Lukrits Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzisz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsta, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testiilet fele a Litdri Ktiztis
Onkormrinyzati Hivatal 202 1.6vre vonatkoz6 zdrszbmaddsitt?

Pdnziigti, Gazdasdgi ds TelepiildsJbjlesztdsi Bizottsdg 6 igen szavdzdtlol elfogadja.

76t2022.(v.26.) PB hatdrozat
A Pdnztigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej leszt6si Bizofiseg 6 igen szavaza

iavasolja Litdr Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet fele, a Litdri Kdz<is

Hivatal 2021 . 6vi zdrsziimad6s6t.
Hatarid<i: azonnal
Felelos: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukrlts Giibor Akos PB elntik

ttal elfogadrisra
Onkorm6nyzati
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Lukdts Gibor Akos PB etntik
Van-e k6rdds, hozz{sz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r Kcizsdg Onkormiinyzata Kepvisel6-testiilet fele a Lit6r Ktizs6g
0nkormiinyzatrln ak 2021. dvre vonatkoz6 zirszimadisi rendeletdt?

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 6 igen szdvazattal elfogadja

7 7 12022.(V.26.1 PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi ds Telepiil6sfej leszt6si Bizotts6g 6 igen sza'vazallal elfogad6sra
javasolja Litdr Krizs6g Onkormdnyzata K6pviselo{esttilet fele. Litdr K6zsdg
Onkorm6nyzat6nak 2021. 6vre vonatkoz6 zhrszimadisi rendeletdt.
Hatiiridri: azonnal
Felel<is: Varga Mihrily qolg6rmester

Lukats G6bor Akos PB eln6k

6.) dnkormdnyzat 6ltal 6rt6kesitett 3 db 6pit6si telek iigye
El5ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Bencze Eva iegvz6
A h6rom jelenlegi tulajdonos megsz6lit6sra keriilt, 6s hat6ridrire v6laszolt is. A viilaszokban a
covid jirv6nyra hivatkoznak ds az dpitoanyag rirak emelked6sdre. A n6gydves be6pit6si
kdtelezetts6get kdt tulajdonos mir megszegte.

Varga Mih6lv Dolgirmester

dr. Gvurika Istvrin Gtbor PB tae
Azok az indokok, amire ok hivatkoznak azok a telek megvds6rliisakor 6s nrdg a tovribbi kdt
dvben nem voltak relev6nsak.

Szdnvegh [mre Gr'iirw alnols6rmester
Vdlem6nyem szerint 2017-6s 2018-ban megv6s6rolt telkekndl nem lehet hivatkozni a l6rvinyra.
Ha valaki dpitke zni akart az tudott volna. Az epftoanyag 6rak 2021-ben kezdtek el drasztikusan
emelkedni, ez nem tudom elfogadni. Ha egy dv haladdkot adunk neki. akkor egy dv mirlva
fogjuk 6rv6nyesiteni a visszav6telt.

Lukrits Gibor Akos PB elniik
Egy 6ven beliil nem fognak lakhatrisi engeddlyt szerezni. Azokat a csal6dokat, akik itt
szeretndnek letelepedni 6s csaliidot alapitani segitsiik. Fdl 6ven beliil, ha megkezdi az 6pitkezdst
fogad6szintig, ds k6t dven belill megszerzi a lakhatiisi enged6lyt, akkor szerintem m6t t6mogatni

lehetne a hat6rid6 m6dosit6st. Szerz6dds m6dosit6st kell csinrilni 6s az elidegenit6si tilalmat 6t
6vre ntivelni.

dr. G rika 6n Gribor PB tas

nem tudom elfogadni. Ha valaki megig6r valamit 6s m6g a sz6nddkot sem liitom 6n azonnal

6ln6k a visszavdtellel. En az elill6si jog 6rv6nyesit6sdt javaslom.
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L krits G6bor Akos PB elntik
En tenndk egy csavart bele, ha kdt 6ven beliil nem kap lakhatrisiengeddly, de elkezdi az

dpitkezdst, az akkori piaci 6ron a v6teli 6s az aktu6tis piaci er krizti kiiliinbcizetet ki kell fizetnie
Ha nem fizeti ki, akkor az eredeti 6llapotban 6rv6nyesitjiik az el6ll6sijoggal.

Auerbach Jrinos 18:55 rirakor 6rkezett, a p6nziigyi bizottstig 7 f6vel hatirozatk6pes.

Bencze liva iegyz6
Osszefoglalva, ha kdt dven beliil nem kezdi meg az dpitkezdst, akkor dl az lr.kormanyzal az

el61l6si jog6val. Ha elkezd dpitkezni, de nem szerez lakhat6si engeddly, akkor a piaci iiron
megv6srirolhatja az lrkorminyzatt6l a telket, ha ezt nem teszi meg az eredeti 6llapotban ds az

eredeti 6rral az lnkormhnyzal6l az ellll6si jog6val.

Osvdth 6rs PB tae
Ha ezt a telket visszavessztik ds meghirdetjiik, akkor biztosan rcivid idon beliil lesz rii vev<i. Ha
azt ddntjtik, hogy fdl 6ven beliil nem kezdi meg az |pitkezdst, akkor azonnali hatrillyal
visszav6s6roljuk. Egy iitemtervet is meg kellen hatilrozni, mert eddig nem sz6ltunk bele, de

letelt a tiirelmi id6.

Lukdts Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel<i+estiilet fele a 63315. ltrsz:
2018.07.11. napjiin kertilt sor az ad6svdteli szerz6dds megk6t6s6re,

63316. htsz: 2017 .12.21 . napjiin kertilt sor az adiisv6teli szerz6dds megkiit6s6re, - 63317 . hrsz:
2018.05.03. napj6n kerillt sor az ad6sv6teli szerz6dds megkdtds6re telkek esetdben szerz6des

m6dositis sziiks6ges, amelyben a tulajdonosok hat h6napon beltil kezdjdk meg az 6pitkezist,
kdt dven beliil lakhat6si enged6llyel kell rendelkezniiik, 6s tit 6v elidegenit6si tilalom is keriiljbn
bele a m6dositott szerz6ddsbe.

Pdnziigti, Gazdasdgi is Telepill6sfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szavazattal elfugadja

78/2022.(v.26.) PB hat6rozat
A Pdnztigyi, Gazdasrlgi 6s. Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig 7 igen szavazatlal elfogadrisra
javasolja Litdr K6zsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testi.ilet fele, az alihbi megkdtdtt

szerz6d6sek tekintet6ben a 63315. hrsz 63316. hrsz - 63317. hrsz: e telkek esetdben szerzod6s

m6dositis sziiks6ges, a tulajdonosok a szerztid6s m6dosit6s allirisit kcivet6en hat h6napon

beltl kezdjdk meg az lpitkezdst. K6t 6ven beliil lakhat6si engeddllyel kell rendelkezniiik. dt 6v

elidegenit6si tilalom is keriilj 6n bele a m6dositott szerzod6sbe.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polgrirmester

Lukrits G6bor Akos PB elndk
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7.) 059 hrsz-ri ingatlan iigye
El(iadd : Varga Mi hdly po I gdrm e s t e r

Bencze Eva ieqvzii
A 059/22 hrsz-t ingatlanb6l sztiks6ge van az dnkorm6nyzatnak egy r6szre, az 52315 hrsz-u
helyi kcizrit kialakit6s6hoz, amely elj6r6s alatt van. Ezutiin fog dtvezetdsre kertilni a miiveldsi
iryviitozits. Erre a teriiletre az 6nkormanyzatnak a Cseralja teriileten kialakitott uj dpitdsi telkek
kdzriti megkrizelitdsdnek biztositds6hoz van sziiksdge. A tulajdonosok lenyilatkoztrik az elad6si
sziind6kukat 500ft/2m 6ron, a szerzddes al6irrisra var.

Lukits Gribor Akos PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvise16-testtilet fele a Lit6r, 059l22hrsz-
ti ingatlan megosztrisa sor6n kialakul6 Litdr, 059i39 hrsz-ri ingatlanra 500,-FVm2 vdteli 6r keriil
megajhnl6sra a tulajdonosok 16sz6re.

Pdnz g,,i, Gazdasdgi ds Telepiildsfejleszldsi Bizottsdg 7 igen szavazottol elfogadja.

7 9 12022.(V.26.\ PB hat{rozat
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Teleptl6sfej leszt6si Bizotts6g 7 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kcizs6g OnkormiiLnyzata Kdpvise16-testtilet fele, a Litdr,059/22 hrsz-ir ingatlan
megosZ6sa sor6n kialakul6 Litdr, O59139 hrsz-ri ingatlanra 500,-FVm2 vdteli 6r kertil
megajiidesra a tulajdonosok 16szdre.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukats Gebor Akos PB elndk

8.) Teriiletrendez6si megr{llapodis - Cseralja teriiletekre
a) viz 6s szennyviz csatorna szolgalmi jog alapit6sa

b) tthel6zat fennmaradilsi tov6bb dpit6si 6s dpitdsi enged6lyez6s elj6r6sa (tervez<ii dij)
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Bencze ltva iesyz6
Ez a napirendi pont kapcso[6dik a 059 hrsz-ti ingatlanhoz, ez6rt k6rem ez k6vetkezzen.
Ezeken a tertileteken a belteriiletbe voniis 2018-ban megtdrtdnt, ds engeddlyezdsre keriilt dpit6si

telkek kialakit6sa mag6nbefektet6i c6lb6l, de akkor nem tdrtdnt telepii16sszerkezeti egyeztetds

az <inkormrinyzat 6s a befektet6 k6zot1.202l. december6ben kezdem6nyeztem egy egyeztetdst

a v6llalkoz6val a viz, szennyviz, rit ds k6zvillLgit6s kdrddskdr6ben. A vrillalkoz6 vrillalta a

kdzvil6git6si tervek elkdszit6sdt a mag6n ritra vonatkoz6an, 6s a kivitelezdst is. Engeddlyes

elj6r6sa terveket nem adott be. A viz ds szennyvizre vonatkoz6 dokumentrici6kat megkaptam.

de a v6ltozrisi ralzokat nem kaptam, mert nem rendelkezik vele a v6llalkoz6. A vizjogi
engeddlyez6st a februriri megbeszdlds szerint a v6ll alkoz6 szerzi be. A magiin ritra a terveket az

dnkorminyzat nem tudja megk6mi. A csapad6kviz elvezetdse az rit tervekkel val6sul meg, de

mivel ez mag{nrit ezdrt neki kell elinditani elj6r6st. Az tinkormrinyzat viilalta az utakra a

geoddtai Itildm6r6sek tampontjait. A tervekhez az <inkorm6nyzat hozzilirul, mint tulajdonos.

imelynek eloirinyzata a 2022. dvi kdltsdgvet6sben szerepel egymilli6 forint <isszeggel.
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valamint a kcizvit6git5s ki6pit6sdre egymilli6-<itsziizezer forint is. O viillalta az e-napl6s
mriszaki tervek atad6s6t. Mivel a telkek 6rtdkesitdsre keriiltek. de a kdzmiivesitdse nem tdrtdnt
meg a tulajdonosok nem tudnak 6pit6si engeddlyt kapni. A v6llalkoz6 kdri, hogy az
<inkormiinyzat fizesse a tervez6i dijakat, ami most egymilli6-ndgysziizezer forint.

Lukits Gribor Akos PB elntik
Szerintem ez tergyal6si alap lehetne, adjuk rit a teryezli dijra a pdnzt, ha leteszi a terveket.
Van-e k6rdds, hozz{sz6lis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazesra! ki az, aki
elfogadisra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormanyzata Kdpviseki-testiilet fele, az 52315 €s 523122
hrsz-ri teriileteke kdzdsen rendeljiik meg a Fdnyforrds Kft-vel az rit terveket egymilli6-
n6,gysz6zez forintdrt azzal a feltftellel, hogy a csapad6kviz elvezetdsi terveket is meg kell
rendelnie a v6llalkoz6nak. A szerz6d6s al6iris6t megeloz6en at kell adnia azokdt a
dokumentumokat, amelyek az elsri f6zisos enged6lyekhez sziiksdgesek. ds csak ez utrin lehet
al6imi a tervezds megrendel6sdt, ds ezzel egy id6ben a kdzvi169itdsi terveket is be kell ny[jtania
a tulajdonosi hozzijin:J{shoz az 52315 hrsz-[ teriilethez.

Pdnztigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfej lesztisi Bizottstig 7 igen szavqzattal elfogadjo

80t2022.(V.26.) PB hat{ rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 7 igen szavazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r K<izsdg Onkormdnyzata K6pvisel6-testiil et fele, az 52315 es 523122 hrsz-i
teriiletekre krizdsen rendeljiik meg a F6nyforr6s Kft-vel az rit terveket egymilli6-ndgysz6zezer
forintdrt azzal a feltdtellel, hogy a csapaddkviz elvezet6si terveket is meg kell rendelnie a
v6llalkoz6nak. A szerz6dds al iri,sitl megel<izrien 6t kell adnia azokat a dokumentumokat,
amelyek az els<i f6zisos enged6lyekhez sziiksdgesek, ds csak ez ut6n lehet al6imi a tervezds
megrendelds6t, ds ezzel egy id<iben a k<izvil6gittisi terveket is be kell nyrijtania a tulajdonosi
hozzittirul shoz az 523 / 5 hrsz-f teriilethez.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukits G6bor Akos PB elnrik

9.) Meg:iltapodds a TLC Kft -vel csapad6kviz elvezet6 drok karbantartdsf ra
El6ad6. Varga Mihdly polgdrmesrer

Bencze Eva resvzo
ATLCKft6pnlis h6napban megkereste Snkormrlnyzatunk at azzal kapcsolatban, hogy a

viziigyi hat6s6g iizemeltetdsi enged6lyezdsi eljiir6shoz sziiksdges megerositeniink a m6r

kordbban kiadott befogad6i nyilatkozatokat, amelyekben szerepki kik6t6seinket teljesitett6k

Fentiek alapj 6n a nyilatkozat kiadlsa 2022. iiprilis 5-6n megtti rt6nt. Sztiks6ges lenne m6g

meg6llapodnunk a befogad6 csapaddkviz elvezet6 rlrok (Litdr' 021 hrsz.) karbantart6s6val

kapcsolatban is A TLC Hivatalunkhoz eljuttatott Karbantart6si meg6liapod6s6ban v6llaln6,

hogy,,A TLC Kft vrillalj a a Lit€r.021 hrsz-ri 6rokban. a Kenderesi [t eteresz6t6l kezdod6en a

korSbban mar kitisztitot t szakaszon (ritereszt6l 100 m-es t6vols6gra) dvi egy alkalommal a

zdldndv6nyzet lev6g6s6t ds a ztitdhulladdk elsz6llit6s6t. A me

1, melyet felek 5 6vente feltlvizsgilhatnak"'hatarozatlan id6re sz6

10

96llapodris id6tartama



Luklts Grihor Akos PB elniik
A TLC gondoskodjon a teljes 021 hrsz-ri iirok karbantart6s6r6l

Bencze t0va iegyz6
Az dnkormiinyzat nem szeretne krirtdritdst fizetni

Lukrits Gribor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadisra javasolja Litdr Kdzseg Onkormdnyzata Kepvisel6-testiilet fele, a TLC Kft-vet a
Lit6r, 021 hrsz-i iirokban, a Kenderesi ut 6teresz6t<il kezdod<ien a kor6bban mrir kitisztitott
teljes szakaszon dvi egy alkalommal a ztjldnrjvdnyzet lev6gris6t ds a z<ildhulladdk elszriltitrisrit.
A megrlllapodris id6tartama hat6rozatlan idrire sz6l, melyet felek 5 6vente feliilvizsgdlhatnak.

8l I 2O22.N .26.\ P B hat ir ozat
A Pdnzi.igyi, Gazdasdgi 6s Teteptildsfej lesztdsi Bizotts6g 7 igen szavazattal elfogadrisra
javasolja Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele, szerzridds kdt6sdt a TLC Kft-
vel aLiter,02l hrsz-t rlrokban, a Kenderesi r,it iitereszdt6l kezd6doen a korilbban mdr kitisztitott
teljes szakaszon 6vi egy alkalommal a zrildn6v6nyzetleviryisirt ds a zcildhulladdk elszrillit6srit.
A meg6llapod6s idritartama hat6rozatlan id<ire sz6l, melyet felek 5 dvente feliilvizs96lhatnak.
Hatririd<i: azonnal
Felekis: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukets Gabor Akos PB elncik

10.) Munkag6p beszerz6s
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Varsa Mihilv polqdrmester
Figyelembe v6ve Lit6r telepiildstizemeltetdsi feladatait, a rendelkez6sre rill6 humiin eroforr6s 6s

gdppark adottsiigokat, javaslom a Tisztelt K6pvisel6 testtiletnek a munkag6pbeszerzds

tdrgybban hozott 15412O21.(X1.10.) LKt. szrirnti halirozat feltilvizsg6latiit 6s az abban foglalt
mriszaki paramdterti kommun6lis munkagdp helyett egy kedvez6bb riru, krizbeszerz6si

6rtdkhatirt el nem dr6 rlj kompakt kistraktor beszerzdsdt adapterekkel. A Yanmar SA22i tipusli

kabinos kistraktor p6tkocsival, fiinyir6, mulcsoz6, s6sz6r6 ds h6tol6 adapterekkel

kdzbeszerzdsi drtdkhatrir alatt, dsszesen mintegy brutt6 15,1 milli6 Ft-b6l beszerezhet6,

amellyel jelent6s sajiit forriis 6s a kcizbeszerzdsi eljdr6s dija is megtakarithat6 a kciltsdgvetdsben.

Lukdts Gdbor Akos PB elntik
E, -- ", 

-ett6rp*ton vagyok, hogy hoztunk egy dtintdst, van egy hatdrozat err6l. de nem

jutottunk el6bbre ebben se-. Szerintem ne most kapkodjunk, napoljuk entil a napirendi pontr6l

a dclnt6st. Javasiom a testiileti iildsen ennek a napirendi pintnek a lev6tel6t'

11

Pinziigti, Gazdasdgi d.t Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 7 igeh szdvazattal elfogadja.



11.) Vegyes iigyek - Jegyz6i t jekoztat6 folyamatban lev<i fejlesadsek megval6sit6siir6l

Bencze Eva iewz6
A Templom utcai j6rdafeltjitAs vonatkoz6an elkiildtiik a hat6rid<i m6dositisi kdrelmet, mdg
nem kaptunk v6laszt.
Kbzs€ghdza felujit6ssal kapcsolatban aztjavasolniim a miiszaki tartalmat m6dositani kellene.
Az irallflrat fel kellene fjitani, fj polcrendszer 6s infra fiit6s beszereldsdre lenne sztiksdg. A
felhaszn6l6si ideje ennek a pily iaalnak 2022.12.31 .

Lukrits Gibor Akos PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r K<izsdg Onkormiinyzata Kdpviselti+estiilet fele, az .,6nkormiinyzati
feladatellet6st szolgiil6 fejlesztdsek t6mogat6sa 2021 . 6vi trimogatrisa" cimri felhivrisra a

Ktizs6ghriza 6ptilet tet<itdri h<iszigeteldse ds a ktils6 irattriLr dpiilet fehijit6sa c6llal minddsszesen
30944767 Ft kdlts6gvet6sii projekt mriszaki taftalom m6dositrisrinak kezdemdnyez6sdt az
irdnyit6 hat6s6g fele.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztds i Bizottsdg 7 igen szavazattal elfogadja

82 12022.(V.26.) PB hat{rozat
A P6nziigyi, Gazdastryi 6s Telepiil6sfej lesztdsi Bizotts6g 7 iger sza\azattal elfogad6sra
javasolja Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilet fele. az ..Onkormrinyzati
feladatelletast szolgiil6 fejlesZdsek t6mogatiisa 2021. €vi t6mogatdsa" cimii felhiv6sra a

K6zsdghiza 6piilet tet6tdri h6szigeteldse ds a ktils6 iratt6r 6piilet fehijit6sa c6llal minddsszesen
30944767 Ft kdltsdgvetdsri projekt mriszaki tartalom m6dositris6nak kezdemdnyezesft az

irinyit6 hat6s6g fele.
HatArid6: azonnal

Felel<is: Varga Mihrily polg6rmester

Luk6ts G6bor Akos PB elncik

Bencze Eva iesyzo
krivetkez6, mriszaki tartalom
Litdr K<izsdg OnkormrinYzata
megval6sit6siira vonatkoz6an,
4 Ft dsszegii. A tAmogatott
a szabilyzatunk szerint egY

fogadjik-e az egy benYtjtott

A ,,KultKert - irj k<izdssdgi szintdr Litdren" cimld pitly 6zata a

m6dosft6s5t a Ttimogat6 a 2022.05.10. napon tudom6sul vette'

ajrinlatokat k6rt be a csdkkentett mriszaki tartalmri terasz fehij ittis

2022.05.18. napjriig 1 5raj6nlat drkezett be, amely 6 530 43

tevdkenys6g megval6sit6srinak hataridej e 2022 1031' Mivel

drv6nyes uj6dut n.rn megfelel6, megk6rdeanik az EKF-et, el

6rvdnyes piiy Lzatot, e-mai[-ben kaptunk elfogad6 vdlaszt'

Lukdts Gri or Akos PB e

Van-e kdrd6s, hozzitsz6l6s, j avaslat? Mivel nlncs. ezdrt felteszem szavazhsra, ki az' aki

elfogadilsra javasolja Lit6r Ktizsdg Onkorm6nYzata Kdpviselo-testtilet fele, KultKert uJ

kdzdss6gi szintdr Litdren" cimii pLlyhzata az egY

k

6 530 434 Ft dsszegben.
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83/2022.(V .26.) PB hatflrozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej lesztdsi Bizotts6g 7 igen szavazattal elfogad6sra
javasotja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvise16-testiilet fele, KultKerl - rij krizciss6gi szintdr
Lit6ren" cimi p6ly6zata az egy drvdnyes pitlyinatot benytjt6 cdg iiraj6nlatrit 6 530 434 Ft
6sszegben.
Hatarid6: azonnal
Fele16s: Varga Mih6ly qolgdrmester

Lukits G6bor Akos PB eln6k

Bencze Eva ieg!'26
A vegyes iigyekhez szeretn6k egy gondolatot hozzd lerni. Telepiildsiinkrin idoktjzi v6lasztris

lesz, amelyen h6rom polgiirmester 6s hrisz kdpvisel6jelcilt indul. Az intemeten megjeletek az

informrici6k, arra vonatkoz6an, hogy kiil<jnb6z6 rendezvdnyeket tervezetek. Mindenkinek
azonos esdlyeket adva, hozzon a bizottsrig egy olyan hatiirozatot. ami kimondja, hogy
kampriLnyolni 4 m2-en lehet mindenfele bejelentdsi kdtelezettsdg n6lki.il. Ezt csak a rendors6g

fele kell jelenteni. Ha a 4m2-et meghaladja a rendezvdny. A zaj rendelet erre vonatkoz6
rendelkezdseit is be kell tartani. K6t helyszint je16ltem meg vrilaszt6si gyiildsekre vonatkoz6an
az Ertl Prilnd Mrivel<jd6si H6zat ds a K<izparkot. Itt egy 6ra id6tartam ingyenes, viszont egy 6r6t

meghalad6an nett6 6tezer forintot kell fizetni. Ennek a bejelent6se az erre kdszitett
nyomtatv6nyon trirtdnik. A mrivel6d6si h6zban szintd egy 6ra dijmentes, azonban tov6bbi 6r6k
tekintetdben az drvdnyben ldv6 testiileti hatarozatban megszabott ritezer forint dijat kell fizetni.
Ha a rendezvdnyhez sztiks6g van berendez6sre, vizre, villanyra, szem6tszrillitrisra tov6bbi dijat
kell fizetni az dnkormenyzat rdszdre. A Kiizparkban ndgy 6r6ra nett6 n6gyezer forint. ez id6

intervallumot meghalad6an mdg nett6 tiz ezer forinl fizetdsdre kdtelezndnk a szolgriltatiis

ig6nybe vev6t. A bejelentdse a rendezvdny elott negyvennyolc 6rrival kell, hogy megtcirtdnjen.

az elbiritlisa a benyujtas sorrendj6ben fog tortdnni. Ennek az engeddlynek a kiadrisa Pdnziigyi,

Gazdasilgi 6s TelepiildsfejlesZ6si Bizotts69 elnrjki hatdskdrbe keriilne.

Lukrits Gibor Akos PB elniik
Van-e kdrd6s, hozz6sz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki

elfogadja a kamp6ny rendezv6nyekre vonatkoz6 k6rvdnyek elbir6l6s6t a Pdnztigyi. Gazdasdgi

6s Teleptil6sfejlesztds i Bizotts6g elndkdnek hat6sktirdbe iartozzon. Az Ertl Pdlnd Nlrivelod6si

Hivat 6s a Kdzpat teriiletdn az ilYen tev6kenysdgre vonatkoz6an egy 6ra ingyenes! ezen

idotartamon ttl nett6 6t ezer forint fizetendo. Egydb szolgriltat6s ig6nybev6tele: ararfl, vlz,

szemdtszellitas egydb berendez6s egy 6ra ingyenes, ezen id6tartamot meghalad6an netto

ndgyezer forint fi zetend<i.
piizrgi, Gazdasdgi ds Telep lisfejlesztdsi Bizottsdg 7 igen szavdzattal elfogadja

81t2022.N .26.) PB hatfrozat
A Pdnziigy i, Gazdasdgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsrig 7 iger. sza\azattal azt a dtjntdst hozta'

hogy a kampany rendezv6nyekre vonatkoz6 k6rv6nyek elbir6l6s6t a Pdnziigyr, Gazdasdgi 6s

Teleptil6sfejleszt6 si Bizottsig elncikdnek felad ata. AzErtl P6ln6 Mtlvel6d6si Hrizat 6s a Kcizpar

an egy 6ra ingyenes, ezen idotartamon tril nett6
tertilet6n a kamPrinY tev6kenysdgre vonatko26
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dtezer forint fizetend6. Egydb szolg6ltat6s igdnybev6tele: 6ram, viz, szemdtszrillitiis egydb
berendezds egy 6ra ingyenes, ezen idritartamot meghalad6an nett6 ndgyezer forint fizetend<i.
Hat6rid6: azonnal
Felel<is: Varga Mihaly polgrirmester

Lukats G6bor Akos PB elntik

Megkdrdezem van-e valakinek egyeb hozzisz6hisa, kieg6szitdse, ha nincs ttjbb hozziisz6l6s, a

nyilt bizotts6gi Oldst 21 .00-kor lezhrom.

Lukiits Akos
bizottsrigi elntik

2-./ y
Auerbach Jrinos

bizotts6gi tag

jegyzo

1,4


