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Kdsziilt: 2022. j,Aius 13-6n (szerd6n) 18:00-6rakor tartott Liter Krizseg Onkormdnyzat
P6nziigyi, Gazdasrigi 6s Telepi.il6sfejlesztdsi nyilt bizottsrigi Olds6n.

Jelen vannak:
Dr. Gyurika Istv6n G6bor
Igrinyi Zsolt
Auerbach Jiinos
Bdrdndind M6r6 Ildik6
TSthZoltdn

PB elntik
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Osviith 6rs, polg6rmester
Fekete Tamds alpolgiirmester
Hegyessy-Takilcs Edit k6pviseto
Frank Csaba kdpvise16
Bencze Eva, jegyz6
Ndmethyn6 Brand Jtlia pdnztigyi csoportvezet6
Kov6cs Zsuzsa ig. f6ea

Dr, Gvurika Istvrin Gribor a P6nziicf i. Gazdasri ei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsrie elndke
a tovibbiakban: PB elniik

Megnyitom az iil6st, kdsz6ntdm a bizottsrig tagiait. Meg6llapitom, hogy a 5 f5 bizousrigi tagb6l
5 f6 bizottsrigi tag jelen van, az tles hatdrozalk6pes. Van-e ho zziszolits, kieg6szitds a napirendi
pontokat illet<ien?

Dr. Gyurika Istvin Gfbor PB elniik
Kdrem kdzfeltartfssal szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt.
Pdnztigyi, Gazdasrigi ds Teleptildsfej leszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal egyetdrt.

Nanirendi pontok

l.) Telepiil6srendez6si eszkiiztik dltakinos mez6gazdas:{gi irvezetet 6rint6 r6szleges
m6dositrisdnak vdgs6 v6lem6nyez6sre kiild6s

El6od6: Osvdth Ors polgdrmester

2.) Csivitel6 6voda 6s Btilcs6de udvar fejleszt6se
El6ad6: Osvrith Ors polgdrmester

3.) Csivitel6 6voda 6s Btilcs6de 2022-2023. tan6vre b6rkiiliinbtizet 6s egy6b juttat6s
finanszirozisa
El5ad6: Osvdth Ors polgdrmester
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3.) Telepiil6siizemeltet6si feladatok
a) Munka96pbeszerz6sre vonatkozri hatrirozat feliilvizsg:ilata
D,) Branson traktor klima javitisa

El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester



4.) Informatikai eszkiizbeszerz6s a nyilvinos k6pvisel6-testiileti 6sek ktizvetit6se
6rdek6ben

El6ad6: O.svdth Ors polgdrmester

NAPIREND TARGYALASA

1.) Telepiil6srendez6si eszkiiziik 6ltal6nos mez6gazdasrigi tivezetet 6rint6 r6szleges
mridositis6nak v6gs6 v6lem6nyez6sre kiild6s

El6ad6; Osvdth Ors polgdrmesler

Osvrith 6rs pols{rmester
A teleiil6srendez6si eszkdzeit 202l.6vben ndgy pontban 16szlegesen m6dositotta Litdr Kiizsdg
Onkormiinyzatinak Kdpviselo-testiilet, amelyb6l a h6rmas sz6mri m6dositris az 6ltal6nos
mezogazdasiryi dvezetre vonatkoz6 el6ir6sok feliilvizsg6latdt 6s m6dositiisrit tartalmazza. A
m6dosit6s j 6vrih agyttsithoz az Allami Frl6pit6sz toviibbi aletAmaszt6 munkardszek
kidolgoz6srit irta el<i a 2fu6 szakmai vdlemdny6ben. A megbizott Planteus Kft. <isszeiillitotta a
dokument6ci6t, amelyet a kikiildOtt anyagban mindenki megtekinthetett. Kdrem a bizottsiigot
t6mogassdk az elkdsziilt anyag megktilddsdt az Allami Fcidpitds r6szdre v6gso szakmai
vdlem6nyezdsre.

Dr. Gyurika Istvdn G6bor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzisz6lits. javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadtlsra javasolja Lit6r Kdzsdg 6nkormrinyzata K6pvisel<i-testiilet fele az el6terjesztds
szerinti partners6gi egyeztetdsen 6s az iilamigazgatiisi szervekkel t6rtdnt v6lem6nyezds 6s

kor6bbi vdgs6 szakmai vdlemdnyezds utiiLn m6dositott bemutatott tervanyagot az iiLltal6nos

mez<igazdas6gi tivezetet drintoen.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztisi Bizottsdg 4 igen szavazattal ds egt tart6zkoddssal

elfogadja.

84 I 2022.(Y ll.l3.) PB h atdrozat
A Pdnztigyi, Gazdas5gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts 69 4 igen szavazattal 6s egy
tart6zkod6ssal elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele,
el6terjesztds szerinti partners6gi egyeztetdsen ds az rillamigazgatiisi szervekkel t6rt6nt
v6lem6nyezds 6s korrlbbi v6gs<i szakmai vdlem6nyezds ut6n m6dositott bemutatott tervanyagot
az 6llal6no s me z6 gazdasdgi dvezetet 6rint6e n.

Hatilrid6: azonnal
Felelcis: Osv6th Ors polgrirmester

Dr. Gyurika Iswrfur G6bor PB eln6k
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Dr. Gyurika Istv6n G{bor PB elntik
Az els6 napirendi pont a teleptil6sfejlesztdsi eszkdzrik m6dositdsa.
Van -e sz6beli kiegdszitds?



2.) Csivitel6 6voda 6s Btitcs6de udvar fejleszt6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB elntik
Az mrisodik napirendi pont az 6vodaudvarfej leszt6se.
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osvrith Ors Dolg6rmester
A Magyar Falu program keret6n belt.il a Csivitelti Ovoda is Bcilcsode jitsz6 udvar6n ltjlesztds
t6rtdnt, az ott rendelkezdsiinkre rill6 forrrisokb6l az eszkdzrik telepitdse jrinius 3O-ig megtrirt6nt.
A gyermekek jritsz6 feliilet6nek rendez6se kiemelten sziiksdgessdg viilt, ezen beliil a terep
rendezdse, 585 m2fiivesitdse, amely a fels<i talajrdteg eltrivolitrisa utiin val6sulna meg, illetve
az iimydkoLis.
A bekdrt 6rajanlat alapjiin a kert rendezdsi munkiikra 1 203 000 + Afa ajrinlat drkezett, melynek
kivitelez6sdt kdvet6en az 6vodrisok egy szebb k<irnyezetben l6v<i jitsz6udvart haszn6lhatnak.
A tertiletre szeretndnk elhelyezni kettri-hrirom darab kontdner mdrehi platrin frit, melyek, bizva
a kds6bbiekben az udvar rijra berimydkol6s6t fogjik biztositani. Ennek vdrhat6 kiad6si kdltsdge
brutt6 300 000 Ft.
A j6tsz6udvar teljes fejlesztds6re a kciltsdgvetdsi tartaldkb6t kdm6nk fedezetet biztositani
2 000 000 Ft dsszegben.

Btiriindin6 M6r6 Ildik6 PB tae
A felszedett felsri r6teg elsz6llit6sa is benne van az lraj nlalban?

Osvrith Ors polqirmester
Nem, ez egy homokos ftildrdteg, amit nekiink kell elsz6llitani.

Dr. Gvurika Istvrin Gdbor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozz6sz6lits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr K<izsdg Onkormiinyzata Kdpviseto-testiilet fele hogy a Litdri
Csivitel6 Ovoda ds B<ilcs6de jrltsz6 udvar fejleszt6sdre. ezen beliil terep rendez6s, fiivesitds,
illetve az 6my6kol6sra brutt6 2.000.000 Ft fedezetet biztosit kdltsdgvetdsdben a tartal6k terhere.

Pdnziigti. Gazdosdgi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadja

85 12022.N ll.l3,) PB hat6rozat
A Pdnztigyi, Gazdas6ryi..6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottseg 5 igen szdva;zattal elfogad6sra
javasolja Litdr Kdzs6g OnkormriLnyzata Kdpvisel6-testiilet fele, a Litdri Csivitel6 Ovoda 6s

Bdlcsodej6tsz6 udvar fejleszt6sdre, ezen beliil terep rendez6s, fi.ivesit6s. illetve az iimydkoliisra
brutt6 2.000.000 Ft fedezetet biaosit kdltsdgvetds6ben a tartaldk terhdre.
Hatririd<i: azonnal
Felel<is: Osv6th 6rs polgiirmester

Dr. Gyurika Istvrin Gibor PB eln<ik
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3.) Csivitet6 6voda 6s Biilcs6de 2022-2023. tan6vre b6rkiiltinbtizet 6s egy6b juttat:is
finansziroz{sa
El6ad6; Osvtith ()rs polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gibor PB elntik
Az harmadik napirendi pont a Csivitelci 6voda 6s B<ilcstjde bdrkiikinbiizet 6s egy6b j uttat6s
frnanszir ozhs a 2022 -2023. lanev r e.

Van -e sz6beli kieg6szitds?

Osvith 6rs pols{rmester
A Litdr Krizs6g Onkorm6nyzata iltal fenntartott Litdri
Tdrsul6sa riltal ir6nyitott Csivitel6 Ovoda 6s Bdlcs6de

6vodai Nevelds ds Bctlcsodei Ell6tris
b6r 6s egydb .juttat6s finansziroz6s6ra

Litdr Krizsdg Onkorm6nyzata 8.200.000 Ft tAmogads biztositasAt javaslom. Litdr Kdzs6g
dnkorm6nyzat 2022. 6vi k<iltsdgvetdsdben a finansziroz6snak a fedezet6t trirsadalmi
megbizat6sri polgiirmester tiszteltdij kiilcinbdzete 5havi j6rul6kkal 2.203.500F1, a munkagdp
beszerzds ktil<inbtizete 3.950.000F1, ta(aldk terhdre 2.046.500F1.
A Csiviteki 6voda ds Bdlcs<ide, mint alapelliitiist biztosit6 neveldsi oktat6si, valamint a

kisgyermekek gondozisit ell6t6 ds a gyermekdtkeztet6st biztosit6 fdz6konyha szakmai

szemdlyi 6s trlrgyi feltdteleinek megtart6sa drdekdben sztiks6ges, hogy a 2023. kiiltsdgvetdsi
6vre is ezen bdr 6s egy6b juttatisokat biztostani tudjuk. Az el6zetes kalkul6ci6k szerint Litdr
telepiil6si dnkormrinyzat kdltsdgvetdsdt a jdv<i 6vi int6zmdny flnansziroz5s k<tzel l7 milli6
forint tdbblet kiad6si el<iiriinyzattal terheli. Szeretndm kihangsrilyozni ez Litdr
Onkorm6nyzat6nak temogatasa, Kir6lyszentistv6n egyenl<ire nem jiirul hozzd ebhez a
tdbbletkdltsdghez. Kdrem a bizotts6g t6mogatdsrit.

Dr. Gvurika Istlrin Gribor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazixra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele, hogy a Litdri
Csivitel6 Ovoda ds B6lcs6de bdr ds egy6b juttatiis biaositds6hoz a 2022. ktiltsdgvetdsi 6vre a
polgiirmester tiszteltdij ktildnbcizete 5havi j6ruldkkal 2.203.500F1, a munkagdp beszerz6s
kiildnbdzete 3.950.000F1, a tartallk terh6re 2.046.500F1 keriiudn iitvezetdsre.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottstig 5 igen szavazattol elfogadja

86t2022.(Vl I.I3.) PB hrtflrozat
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiildsfej lesZ6si Bizottstig 5 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6+estiilet fele, a Litdri Csivitet6 6voda ds

Bdlcs6de b6r 6s egydb juttat6s biztosititsithoz a 2022. kdltsdgvetdsi dvre a polgiirmester
tisaeltdij kiiltjnbdzete 5havi j6rul6kkal 2.203.500F1, a munkagdp beszerzds kiildnbdzete
3.950.000F1, a tartal6k terhdre 2.046.500F1 keriiljdn itvezetdsre.
Hat6rid6: azonnal
Fele16s: Osv6th 6rs polg6rmester

Dr. Gyurika Istv6n Gilbor PB eln<ik

3.) Telepiil6siizemeltet6si feladatok
a) Munkag6pbeszerz6sre vonatkoz6 hatfrozat feliilvizsgdlata
b) Branson traktor klima javitisa

El5ad6: Osvdth Ors polgdrnrester

4



Dr, Gvurika Istvdn Gdbor PB elniik
Az negyedik napirendi pont a telepiildstizemeltetdsi feladatok a 6s b pont.
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osvfth Ors lsdrmester
Az eli5zo dnkormrinyzati ciklusban sztiletett egy pdnziigyi hatirozat a munkag6p beszerz6si
param6tereire vonatkoz6an, amely nem keriilt megval6s itisra. Az rirak olyan m6rtdkben
n6vekedtek, hogy a nett6 tizendt milli6 forint dsszeget meghaladja, ez6rt egy alacsonyabb
kateg6ri6s g6pet tudunk ebb6l v6sritolni, megfordithat6 korm6ny ds iil6s, 6s homlokakod6
n6lktil, ami ugyantgy megfelel a pdly6zatban kiirt kdztertilet karbantart6si feladatoknak. Az
eloz6 hathromtot vissza kell vonni, valamint a kdzbeszerz6si tervet is m6dositani kell.

6t Zoltin PB ta
Mire tudjuk ezt majd haszn6lni? Es mennyi munka6r6val szimolhatunk.

Osvdth 6rs olsdrmester
Tudunk sikoss6gmentesit6st vdgeznt, zrizni, ftivet nyimi, 6gat dar6lni a megl6v6 6s a
beszerzend6 kieg6szitrikkel. van egy szerz6ddsiink sikoss6g mentesit6sre, de mi tudunk ebben
segiteni.

T6t Zoltin PB tas
A vdtelir mellett milyen kdlts6geink lesznek?

Osvdth 6rs lsdrmester
A garancia mellell, sz z-szitzdtvenezer iizem 6r6nk6nt kell olajat cser6ni, 6t 6we fogja
megkapni a mr.iszaki 6rv6nyess6get. A szerviz k6lts6get nem tudjuk el6re.

6t Zoltin PB ta
Mi a tervezett iizem6ra 6s mennyi a fogyaszUisa?

Osvrith 6rs olsdrmester
Egy k6nnyti munkrin6l tit liter iizem 6r6nk6nt a fogyasztdsa. Ez fel tud menni h6t nyolc literre,
ha tdbb er6t igdnyel a feladat. A kezel5 v6lem6nyem szerht ndgy-tit 6rrinrfl nem tud tdbbet
dolgozni ezzel a gdppel.

Dr. Gvurika Istvin G6bor PB elntik
van-e k6rd6s ho zzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem sza vazisa.ki az, aki elfogadj a
a 3812021. (XL10.) p6nztigyi hatarozat visszavoniisdt, 6s javasolja Lit6r K6zs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6testtilet fele a hatiirozat helyett ajelen hatrirozat mell6klet6t k6pez6
rdszletes miiszaki paramdterelviiriisoknak megfelel6, maximum 20 tizem6ras, fiilk6s, 2.00G-
2.500 cm3 ldkett6rfogatu, 50-75 LE teljesitmdnyti munkagdpet v6srirol, r6zstikasza,
homlokakod6 kieg6szit6kkel, frontfelffiggeszt6ssel, kardankihajuissal.

Pdnztigti, Gazdasdgi 6s Telepilldsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadja.

8712022.Nt1.13 .) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogadja a3812021.
(XI.10.) p6nztigyi hatitrozat visszavonas6t, 6s javasolja Lit6r K6,zs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6+esttilet fele a hatrirozat helyett ajelen hat6rozat mell6klet6t k6pez6 r6szletes mriszaki
param6terelvilriisoknak megfelel6, maximum 20 iizem6r6s, fiilkds, 2.00G-2.500 cm3
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ldkett6rfogatri, 50-75 LE teljesitm6nyii munkag6pet v6srirol, rdzsrikasza, homlokrakod6
kiegdszit6kkel, frontfelftiggeszt6ssel, kardrinkihajtAssal.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istv6n Gdbor PB elndk

Dr. Gyurika Istv{n Gribor PB elntik
A b napirendi pont a Branson traktor klimajavit6sa. Van-e sz6beli kiegdszitds?

Osvdth 6rs polsdrmester
Telepiildstink kiterjedt tertiletekkel rendelkezik, amelyeken kiemelten fontos a karbantartiis,
fr.ikaszdl6s. A telepiil6stizemeltet6sben fontos munk6kat v6gzo Branson 5025C tipusri traktor
flilkdjdben a klima berendezds meghib6sodott. A nydri idriszakban a kdzel 40 celsius fokban a
munkavdgz6s nagyon megterhe16. Arajtinlatot k6rtiink az elromlott klimaberendezds javitirsfua,
amely munkadijjal egyiitt brutt6 349.000F1. Javaslom a traktor javit6s6nak megrendelds6t.
melynek forrAsa a tartal6kkeret.

Dr. Gyurika Istvdn G:ibor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzisz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kiizsdg 6nkormdnl'zata Kdpviselo{esttilet fele, a Branson 5025C
tipusri traktor fiilk6j6ben a klima berendezds j avitrisit a tartaldkkeret terhdre, amely munkadijjal
egyiitt brutt6 349.000Ft.

Pdnziigti, Gozdasdgi ds Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavozattal elfogadja

88 12022.N11.13.) PB hatdrozat
A P6nztigyi, Gazdasrigi 6s Telep{ildsfej lesztdsi Bizottsiig 5 igen szavazafial elfogadrisra
javasolja Litdr K<izsdg Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a Branson 5025C tipusri traktor
klima berendezds javit6s6t munkadijjal egytitt brutt6 350.000F1, a tartal6kkeret terhdre.
Hat6rid6: azonnal
Fele16s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB eln<ik

4.) Informatikai eszkiizbeszerz6s a nyilv6nos k6pvisel6-testiileti iil6sek ktizvetit6se
6rdek6ben

El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gvurika Istvin Gribor PB elniik
Az Sttj,dik napirendi pont informatikai eszk<iz beszerzds

Osvdth Ors polsdrmester
A Magyarorsz6g helyi dnkormrlnyzatai6l sz6l6 2011. dvi CXXXIX. tdrvdny (Mtitv.) 46. $-a
rendelkezik a kdpvisel<i-testiilet iil6sdnek nyilviiLnossiig6r6l, valamint a zert iilds tartas6nak
felt6telei16l. Az M<itv. 46. $ (1) bekezddse kimondja, hogy a kdpvisel6-testiilet tildse nyilv6nos.
A nyilvinos i.ildseken val6 r6szvdtel leggyakoribb m6dja a szemdlyes jelenldt. de egyre ttibb
rinkormiinyzat alkalmazza az iildsek 6lo k6zvetit6sdt, mint az rinkorm6nyzati miikdd6s
szdleskdrii nyilv6noss6g6nak biZositds6t.
Javaslom, a nyilv6nos kdpviselo-testiileti iildsek megfelel6 minrisdgben tdrtdno dlo
kcizvetitdsdhez, a Rendszergazda 6ltal dssze6llitott informatikai eszkdzdk beszerzdsdt az
el6terjeszt6snek megfelel6 mriszaki tartalommal. Mivel nincs ebben monitor, k6m6m a tisztelt
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bizottsrigot, hogy a ktizvetitdsek biaositiisrira brutt6 300.000Ft keretet sziveskedjenek
biaositani a tartaldkkeret terh6re. Toviibbii az dnkormiinyzat honlap kezel6 adminisztrrici6s
feltiletdnek kezel6sdt az Interword Kft l6tja el, ezdrt t6liik is ajrinlatot kell kdmi a honlapon
tdrt6nri adminisztrrici6s linkhez, ami tovribbi egyeztetdst ig6nyel.

Dr. Gvurika lsts'-{n G:ibor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzirsz6lirs, .javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad:isra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpviselci-testiilet fele, brutt6 300.00F1
keretd,sszeg meghatarozdsrit a nyilv6noss6g informatikai eszkcizeinek biztositesara a

tartal6kkeret terhdre.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szu,-azattal elfogadja.

89/2022.[VIL13.) PB hatdrozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfej lesztdsi Bizottsiig 5 igen szavazatlal elfogadisra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testtilet fele, brutt6 300.00Ft kerettisszeg
meghatarozils6t a nyilvii.trossdg informatikai eszkdzeinek biaosit6sira a tartaldkkeret terhdre.
Hatririd<i: azonnal
Felel6s: Osvdth Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvdn Giibor PB elndk

Megk6rdezem van-e valakinek egyEb hozzirszoldsa, kieg6szitdse, ha nincs tribb hozz6sz6lis, a
nyilt bizottsegi tl6st 19.38-kor lezarom.
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Auerbach Jiinos
bizottsrigi tag

Dr IstviiLn G6bor
bizottsiigi elndk

gu.*,'f
Bencze Eva

jegyzo
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