
Jegyz6ktinyv

Kdsziilt: 2022. szeptember 29-6n (szerda) l8:00-6rakor tartott Liter Krizseg dnkormrlnyzat
Pinziigyi, Gazdasrigi ds Telepiil6sfej lesztdsi nyilt bizotts6gi iil6sdn.

.felen vannak:
Dr. Gyurika Istvan G6bor
Bdrdndind M6r6 Ildik6
Igrinyi Zsolt L6szl6

PB elndk
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Osv6th Ors, polg6rmester
Fekete TamriLs alpolg6rmester
Frank Csaba kdpvise16
Hegyessy-Tak6cs Edit k6pviseki
Bencze Eva, jegyzb
N6methyn6 Brand Jrilia pdnziigyi csoportvezet6

Dr, Gyurika Istv6n Gibor a P6nziieyi. Gazdas{si 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizottsds elntike
a tovdbbiakban: PB elntik

Megnyitom az iildst, kiiszdntdm a bizottsiig tagjait. Meg6llapitom, hogy a bizottsig
hatrfuozatkdpes, az dt bizotts6gi tagb6l h6rom jelen van. Auerbach Janos, T6th Zoltrin
igazoltan van tavol.

Dr, Gvurika Istvdn Gribor PB elntik
K6rem k6zfeltartdssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt.
Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptitdsfejleszt6si Bizottsrig 3 igen szavazattal egyet6rt.

Napirendi oontok

1.) 6voda - Iskola busz iirye
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

2.) 6voda el6tti 6rokfed6s
El6ad6: Osvtith Ors polgdrmester

3.) Kiizteriiletek elnevez6se
El6qd6: Osvdth Ors polgdrmester

4.) Kiizviligitris korszeriisit6se
El6ad6: Osvdth Ars polgdrmester

5.) Ktizs6ggazdrilkodris g6ppark fejleszt6se
ElSado: Osvdth Ors polgdrmester

6.) Sportiigyek
El6ad6: Osrdth Ars polgdrmester
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NAPIREND TARGYALASA

1.) 6voda - Iskola busz iirye
Elliad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB elntik
Az elso napirendi pont az 6voda iskolabusz iigye. Van-e sz6beli kieg6szitds?

Osvdth 6rs polqrirmester
Az el6zb tildsen tiirgyaltuk az Onkorminyzat tulajdonriban ldvo, de a Bataton Rdbusz Kft. riltal
iizemeltetett 21 frls Iveco kibusz drtdkesitdsi lehet6s6g6t ds az iskolabusz szolgiltatasra kapott
nett6 38.000F1 napi rirat. A jetenlegi szrillitris kivrllt6s6t a sajdt tulajdonban [dv6 21 f6s Iveco
kisbusszal akartuk megval6sitani. Ez harminc sziizaldkos megtakaritiist jelentene, de sajnos
nem tal6ltunk buszvezet6t, valamint kdt fordul6ra lenne sztiksdg a jelenlegi ldtsz6mmal 6s

kisdr<i biztosiilsa is sziiks6ges minden megtett fordul6n6l. Kdrtiink be riLraj6nlatot mis
szolg6ltat6t6l is de nem kaptunk. A napirendi pontot az Oktatrisi, Kulturrilis ds Spo( Bizotts6g
tiLrgy alta.

Hesvessy-Tak6cs Edit az Oktat6si. Kultur{lis 6s Sport Bizotts{s elntike.
A bizottsiig javaslata ennek a napirendi pontnak az elhalasztiisa a krjvetkezo t.ildsre.

Osvith 6rs polgdrmester
A busz rendelkezik 6rv6nyes miiszaki vizsgiival 2023. jant6r vdg6ig, vdlemdnyem szerint, ha
nem lenne 16, fuvar nem vizsgiiztattiik volna le. A bizotts6gi iil6sen az is felmeriilt, aki nem
Kir6lyszentistv6nr6l jrirna be, fizessen hozz6j6rul6st.

Biiriindin6 M616 Ildik6
Ha j61 6rtem csak az 6vod6ba bejiir6 gyermekek sz6llit6sdra van kdtelezetts6giiLnk?

Osvdth Ors pole6rmester
Kir6lyszentistvin Onkormiinyzata az 6vodis 6s az iskolils gyermekek utaztatiisrihoz is
hozzijilrul.

Hesvess\LTak6cs Edit az Oktat{si, Kulturrilis 6s Sport Bizotts{s elniike.
Nem gondolom, hogy szdt kell vdlasztanunk az ovodi* 6s az iskolilt. Az a csa16d, aki 6vod6ba
ide iratja a gyermek6t az iskoliiba is ide fogja hozni.

Isrinvi Zsolt PB tas
Az en sztLmitdsom szerint m6g tizenkdtezer forintot rak hozzir Litdr minden gyermek
ulaztalis{hoz dvente. Ez nagyon magas dsszeg.

Dr. Gyurika Istvdn Gibor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Lit6r Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete fele a Litdr Kcizsdg

z

Dr. Gvurika Istvin Gribor PB elntik
An6l van informrici6nk, hogy hasznilj6k-e ezt a kisbusZ?



Onkormrinyzat tulajdonriban ldv<i 21ftls Iveco kisbusz elad6srinak elnapol6s6t a kdvetkez6
tildsre.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepilldsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavazdttal elfogodja

136t2022. 9 hatirozat
A Pdnztigyi, Gazdas6gi ds Teleptlldsfejlesztdsi Bizotts6g 3 igen szavazall,al elfogadrisra
javasolja Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata K6pvisel6{estiilet fele, Litdr Ktizsdg dnkormrinyzat
tulajdoniban l6vri 21f6s Iveco kisbusz elad6s6nak elnapolisiit a kcivetkez6 iildsre.
Hatiirid6: azonnal
Felel<is: Osv6th 6rs polg6rmester

Dr. Gyurika Istviin Gibor PB elndk

Dr. Gvurika Istvdn Gdbor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzdszblls, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg 6nkormriLnyzata Kdpviset6-testiilete fele tov6bbi 6raj5nlatok
bekdrdse mis szolg6ltat6kt6l az iskolabusz szolg6ltat6sra vonatkozAseban.

Pdnztig,ti, Gazdasdgi ds Telepi.ildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavazottal elfogadja.

137t2022.IX.2 9.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdastigi 6s Teleptildsfejlesztdsi BizotlsAg 3 igen szavazat'tal elfogadrlsra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, tov6bbi 6rajrinlatok bekdr6s6t
az iskolabusz szolgiltat6sra vonatkoz6an.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: Osviith Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istvdn G6bor PB elnctk

Dr. Gyurika Istvin Gribor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzAsz6lits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel6+estiilete fele a nem
Kir6lyszentistvinr6l bejar6 gyermekek ut.azlallsithoz hozz6j6rd6s, bdrletszeni rendszer
kialakit6s6t.

Pdnziigti, Gazdasagi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavazottol elfogadja

138/2022.(r X.29.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasiigi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsiig 3 igen szavazatlal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviselti-testtilet fele, egy bdrlet szeni hozz6j rulisi
rendszer kialakit6s6t az iskolabusz szolgiltatist ig6nybe vev6 nem Kir6lyszentistv6nr6l bej6r6
gyermeke tekintetdben.
Hat6,rid6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvan G6bor PB elndk

2.) 6votla el6tti 6rokfed6s
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istv{n Gibor PB elniik
Az mrisodik napirendi pont az 6voda el6tti 6rokfedds. Van-e sz6beli kiegdszitds?
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Osv6th 6rs polgrlrtnester
A Csivitel6 Ovoda melletti ingatlan megvrisrirklsra keriilt, ds a kdt ingatlan risszevon6sa ut6n az
Arpid utca 4. sz6m el5tti ilrok kertilne lefeddsre, amely nagyban megkdnnyitend az 6voda elotti
parkol6st. Erre a munk6ra brutt6 1.361.313F1 aj enlatot kaptunk, amelyet a kdltsdgvetdsben
biztositott fedezetb6l tudunk megval6sitani.

Dr. Gyurika Istr rin G{bor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Litdr K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpviselti-testiilete fele az

Arprid utca 4. sziim el6ui arok lefed6sre kapott brutt6 I .361 .313Ft cisszegri ajiinlatot.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavozattal elfogadja.

139t2022.(IX.29.) PB hatdrozat
A Pdnztigyi, Gazdasiryi. ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottseg 3 igen. szavazattal elfogad:lsra
javasolja Lit€r Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiil et fele, az Arpild utca 4. sziim ekitti
arok lefed6s6re kapott 1.361.313F1 dsszegri aj6nlatot.
Hatirid6: azonnal
Felel6s: Osviith Ors polgirmester

Dr. Gyurika Istv6n Gibor PB elndk

3.) Kiizteriiletek elnevez6se
El(iad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvin G6bor PB eh0k
Az harmadik napirendi pont a kdztertiletek elnevezdse. Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze liva iewz6
Telepiil6siiLnk fejl6dik 6s boviil. A nyugati r6szen tj dvezet alakult ki. Ez k6t teriiletet 6rint az

egyik 6nkorm6nyzati tulajdonfi a mdsik mag6n kdzben van az 523/5 6,s 523122 brsz. Az 523122

hrsz-ri kdzforgalom el6l el nem z6rt mag6nrit ingatlannak a Cseralja utca nevet javaslom a
Helyi Ert6ktari Bizottsiggal egyeztetve. Az 52315 hrsz-ri kivett helyi kdztt, mint
dnkormrinyzati tulajdon, a B6di Mri,ria Magdolga utca folytatiisa ds ezt a nevet kapn6.

Dr. Gyurika Istvin Gdbor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzitszbl{s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kcizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6+esti.ilete fele az 52315 hrsz-t
dnkormrinyzati tulajdonri helyi kdzutat B6di Mriria Magdolga utc6nak nevezze el.

Pinziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavazattal effogadja

140/2022.fix .29.) PB hat{rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptldsfej leszt6si Bizoftsag 3 igen szavazatlal elfogad5sra
javasolja Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtil et fele, 52315 hrsz-ri tinkormrinyzati
tulajdonri helyi ktizutat B6di Mriria Magdolga utc6.nak nevezze el.
HatriLrid6: azonnal
Felel6s: Osvtith Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istviln G6bor PB elncik
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Dr. Gyurika Istvin G{bor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzbsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az. aki
elfogadrisra javasolja Lit6r Kcizsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete fele az 523/22 hrsz-t
kdzforgalom el6l el nem zirt magimulat Cseralja utcrinak nevezze el.

Pdnztigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 2 igen szavazattal ds I tsrtdzkoddssal

elfogadj a.

I 41 12022.(1X.29.) PB h at6roza!
A Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s Telepii,ldsfejlesztdsi Bizottsrig 2 igen szavazaltal 6s 1 tart6zkod6ssal
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtil et fele, 523122 hrsz-t
kdzforgalom el6l el nem z6rt magrinutat Cseralja utciinak nevezze el.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osvrlth Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvrla Gribor PB elnrik

4 -) Kdzv ill6gitis korszeriisit6se
El6ad6: Osvith ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elntik
Az negyedik napirendi pont a k6zvil69it6s korszenisitdse. Van-e sz6beli kiegdszitds?

Osvdth 6rs pols{rmester
Jelenleg brutt6 117,5 Ft/kwh 6ron v6s6roljuk a villamosenergi6t, ami janu6rt6l v6rhat6an
350Ft/kWh lesz. A kdzvil6gitris kdltsdgei 280.000F1havi dij161 400.000F1-ra emelkedtek, de ez

nem fog megillni a kdzelj<iv6ben 1,6 milli6 forint lesz havonta 6s a rendszerhaszn6lati dijat
ezen feliil kell fizetni. A k6mydkbeli polg6rmesterekkel egyeZettiinl, mindenki ezzel a

probl6miival kiizd. A LED rlt6lllshoz ndgy cdgnek ktildttiLnk ki ajrinlat bek6r6t, de csak egy cdg
jelzett vissza, aki nett6 85.000Ft aron cserdlnd ki a 237 lampatestet. Mivel tizendtmilli6 forintos
6rt6khatrlrt meghalad6 6raj6nlatot kaptunk, k<izbeszerz6si elj6r6st kell lefolytatni. ezzel az

6t6ll6ssal havonta ndgysziaezer forintot sp6rolnilnk meg az el6zetes szimitdsok szerint. A
kdlts6gvetdsben huszondt mi11i6 forintot sztiks6ges elkiikiniteni ene a beruhiiz6sra, ha a

bizottsrig trimogatj a.

Dr. Gvurika Istvin Gdbor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzhszolits, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r K6zsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete fele a megl6v6 237db
kdzviligitasi LlLrnpatest LED technol6giijri korszenisitds6hez a kdzbeszerzdsi eljiiriis
elinditisrlt.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztdsi Bizottsdg 2 igen is I nem szavdzattol elfogadja

| 42 I 2022.(1X.29.) P.E hatirozat
A P6nziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiilisfejleszt6si Bizottsiig 2 igen 6s 1 nem szavazalral
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzsdg dnkormrhyzata Kdpvisel6-testiilet fele, a megl6v<i 237 db

kdzvil6gitlsi limpatest LED technol6gi6ju korszeriisit6s6re kdzbeszerz6si eljar6s kiir6s6t.
Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Osvdth Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB elndk
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5.) Ktizs6ggazd:ilkodds 96ppark fejleszt6se
ElSadl): Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gribor PB elntik
Az 6tddik napirendi pont a kdzsdggazdilkodris g6ppark fejlesa6se. Van-e sz6beli kieg6szitds?

Osvdth 6rs polsdrmester
Az elozo iildsen miir tiirgyaltuk az Iveco tehergdpj6rmri elad6s ds [j elektromos teherg6pjrirmri
beszerz6st, de a felkdrt szakdrt6, aki drdemben tudna nyilatkozni az rijonnan beszerzend6
elektromos teherg6pj6rmtir6l nem v6lemdnyezte a megkiildtitt anyagot. K6rem ennek a

napirendi pontnak az elnapoLis6t.

Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB elntik
Akkor ezt a napirendi pontot elnapoljuk.

6.) Sportiigyek
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elntik
A hatodik napirendi pont a sportiigyek. Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Osvrith 6rs polq6rmester
Az Magyar Labdarug6 Szrivets6g phlybzati keretdben 6pitett mrifiives futballp6lya bdrleti dijai
2013. 6la v6ltozatlanul 3.810F, 6ra. A jelenlegi villamosenergia 6rak mellett a b6rleti dijat is
emelniink kell. Az Oktat6si, Kulturrilis 6s Sport Bizottsrig is trlrgyalta ezt a napirendi pontot,6s
egyetdrtett a javasolt 7.000FV6ra dsszeggel.
A jelenleg fennrill6 megrillapodds keretdben a Litdri Sport Egyesiilet kap tiimogat6st az

rinkormrfuryzatt6l a karbantartdsra. Javaslom egy fj egytittmrikcid6si megrillapodds al6iriisdt,
amelyben a beszedett bdrleti dij ak vonatkozeseban a felmeriilt kdlts6gek levondsa ut6n a

fennmaradt <isszeg atadAsra kertilj6n a Litdri Sport Egyestiletnek.

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB elntik
Van-e kdrdds, hozzirszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaz sra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Krizsdg Onkormdnyzata Kepvisel6-testiilete fele a Litdri miiflives
futballprilya b6rleti dij6nak brutt6 7.000Ft/6ra 6sszegre tdrtdn6 emel6sdt.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepaldsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen szavazaltal elfugadja

143 12022.(1X.29.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 3 igen szavazallal elfogaddsra
javasolja Lit6r K6zs6g Onkormrlnyzata Kdpvisel6-testiilet fele, Litdri miiffives futballp6lya
b6rleti dijfurak brutt6 7.000Ft/6ra dsszegre t5(6nti emel6s6t.
Hatiiridci: azonnal
Felel6s: Osviith Ors polgriLrmester

Dr. Gyurika Istviin GiiLbor PB elntik

Dr. Gvurika Istvin Gibor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzitsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaztsra, ki az, aki
elfogadilsra javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete fele a Lit6ri Sport
Egyesiilettel jelenleg fennrill6 eg-viittmrikdd6si meg6llapodiis megszrintet6sdt 6s tj

6



egytittmUk6ddsi megrillapodris aliirrisdt a p6lyagondnoki feladatok cllit:is6ra vonatkoz6an.
akk6nt, hogy az rij egyesiileti vezet<is6g jogeros bej egyzdsdt (2022.06.22.) k<ivet6en
2022.0'1.01-:et1/, az igazoltan elvdgzeft feladatell6t6s ellentdtelezdsek6nt a bdrbead6s
bev6teleib6l az <inkorm6nyzatn6l jelentkez6 ds felmertil6 krilts6gek levon6sa (pl. vil6git6s
ktilts6ge. ..) utdn megmarad6 dsszeget adja iit a sportegyesiiletnek az cinkorm6nyzat.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsltg 3 igen szavazattal elfogadja.

111t2022.(tX .29.) PB hatirozrt
A Pdnztigyi, Gazdasrigi ds Teleptildsfej lesztdsi Bizotts6g 3 igen szavazatlal elfogadisra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele, a Lit6ri Sport Egyesiileftel
jelenleg fenn6ll6 egytittrniikdddsi megillapod6s megsziintetdsdt 6s rij egyiittmiikdddsi
megrillapodis al{irisht a p6lyagondnoki feladatok elladsAra vonatkoz6an, akkdnt, hogy az rij
egyestileti vezet6sdg joger6s bejegyzds6t (2022.06.22.) kdvet6en 2022.07 .Ol-jetbl az igazoltan
elv6gzett feladatell6tris ellentdtelezdsek6nt a bdrbead6s bevdteleib6l az Snkorm6nyzatnriLl
jelentkez6 6s felmeriiLl6 kdltsdgek levonisa (pl. viligit6s k6lts6ge. . . ) utan megmarad6 dsszeget
adja 6t a sportegyesiiletnek az 6nkorm6nyzat.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istvrfur Gribor PB elndk

Megkdrdezem van-e valakinek egyeb hozzitsz6l6sa, kiegdszitdse, ha nincs tdbb hozzrisz6lis, a
nyilt bizottsrigi iildst I 8.39-k2r lezdrom.
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Bencze Eva
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