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Kdsziilt: 2022. okt6ber 25-6n (kedden) l7:10-6rakor tartott Litdr Kdzsdg onkorm6nyzat
Pdnztigyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesadsi nyilt bizottsrigi tildsdn.

Jelen vannak:
Dr. Gyurika Iswan Gdbor
Bdrdndin6 M6r6 Ildik6
Igrinyi Zsolt Ldszl6
T6th Zolt:f

PB eln6k
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Osv6th Ors, polg6rmester
Fekete Tam6s alpol giirmester
Frank Csaba k6pviselti
Hegyessy-Tak6cs Edit k6pviseki
Bencze Eva, jegyzb
Ndmethynd Brand J0lia p6nztigyi csoportvezet6

Dr. Gvurika Istvrin Gibor a P6nziiqvi. Gazdasriei 6s Teleoiil6sfeileszt6si Bizottsds elniike
(a tovibbiakban: PB elniik)
Megnyitom az iil6st, kdszdnttjm a bizottsiig tagjait. Megiillapitom, hogy
bizotts6ghatrirozatk6pes, az 6t bizottsigi tagb6l ndgy jelen van. Auerbach J6nos igazoltan van
t6vol. K6t lakossiigi szemdly is megjelent.

Dr. Gvurika Istr in (iribor PB elntik
Kdrem k6zfeltartdssal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyet6rt.
Pdnztigyi, Gazdasrigi ds Teleptildsfejleszt6si Bizotts6g 4 igen szavazallal egyetdrt.

Naoirendi pontok

1. Lit6r Kiizs6g Helyi fpit6si Szabdlyzatdr6l 6s Szabrilyozrisi Terv6r6t sz6l6 rendelet
m6dositrisa
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

2. Lit6r K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek a lakrisok 6s helyis6gek
b6rbeaddsd16l sz616 rendelet m6dositisa
Lloado: bencze Eva Jegyzo

4. Lit6r 059/39 hrsz- ingatlan belteriiletbe vondsa
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester
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3. A szociilis igazgatisr6l 6s szocidlis ell{tdsokr6l, a ryermekv6delem helyi
szabilyair6l sz6l6 rendelet m6dositisa
Lloado: benc:e Eva Jeglzo



NAPIREND TARGYALASA

l.) Lit6r Kiizs6g Helyi Epit6si Szab:ilyzatf16l 6s Szabrilyoz:isi Ten 616l szriki rendelet
m6dositrisa
El6ad6: Osvdth Ors polgarmester

Dr. Gvurika Istl in Gibor PB elniik
Az els<i napirendi pont a helyi 6pit6si szabrilyzat rendelet6nek m6dosilisa. Van-e sz6beli
kieg6szitds?

Osvrith 6rs nolsirmester
Ennek a rendeletnek a m6dositrisa egy hosszri folyamat v6ge, ami arr6l sz6l, hogy volt egy
mezigazdasiryi Ma-16s Ma-l*6vezet, amelyndl jogharmonizlci6ra volt sziiksdg 6s igazodunk
az orszbgos dpitdsi szabdlyzathoz. Az rillisfoglal6st a tegnapi napon megkaptuk, az err.e

vonatkoz6 telealakit6si 6s dpit6si szab6lyokat kellet a rendelettinkbe bedpiteni. Javaslom a
m6dositott rendelet elfogadris6t.

Dr. Gvurika Istv{n Gibor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozz1sz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazAsr4 ki az, aki
elfogadiisra javasolja Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete fele a Lit6r Kdzsdg
Helyi Epitdsi SzabdlyzzliLr6l6s Szabiilyoztisi Tervdr6l sz,6l6 1012014.(X.2.) sz. dnkormiinyzati
rendelet m6dositlsit.

Pinziigti, Gazdasdgi is Telepiildsfejlesztisi Bizottstig 3 igen ds szovazattal I tartdzkodassal

elfogadja.

2.) Lit6r Kiizs6g dnkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek a lakisok 6s hetyis6gek
b6rbeadisri16l sz616 rendelet m6dosit6sa

J.
Lloado; l,enc:e L.ra legy:o

Dr. Gvurika Istv{n Gibor PB elntik
Az misodik napirendi pont a lak6sok ds helyisdgek b6rbeadisrir6l sz6l6 rendelet m6dositlsa .

Van-e sz6beli kieg6szitds?

Bencze liva iewz6
Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzat tulajdon6ban 1 400 m2.-es teriileten (62 hrsz) egy piaci alapu 1,5

szoba dsszkomfortos 56 m2-es bdrlak6s van a Litdr Arp6d utca 9. szirn alatt, melynek jelenlegi

lakb6r dija 2oo Ftlm2lh,6. Ez az osszeg mdg 2018-ban keriilt meg6llapitrisra. A piaci bdrlak6s

2016-ban a ttizkar miatt teljes fehijitasra kertilt.
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| 45 12022.(X.25.\ P B hatlr ozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6,g 3 igen szavazattal ds 1 tart6zkodrissal
elfogadrisra javasolja Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6+estiilet fele, a Lit6r K6zs6g
Helyi Epitdsi SzabityzatArti 6s Szab6lyozasi Terv6r6l sz6l6 l0/2014.(X.2.) sz. dnkormrinyzati
rendelet m6dositiis6t.
Hatiirid6: azonnal
Felekis: Osv6th Ors polgrirmester

Dr. Gl,r:rika Istvrin G6bor PB elndk



Az dnkormrinyzatnak lehet6s6ge volt 2002-ben bdrlak6sok rillom6ny6nak ndvel6sdre, mely
sorrin 2 db szoci6lis alapri bdrlakrist alakitottunk ki a D6zsa Gy6rgy utca 24. szam alatt. A Litdr
l. hlsz alatti bdrlak6sra vonatkoz6am a Magyar Atlamnat elidegenit6si 6s terheldsi tilalom
bejegyzdse van, ami 2022.72.09.-6n j6r le.
A jelenleg hatrilyos rendeletiinkben nem piaci, hanem sziiksdglakiisi iirak vannak megrillapitva,
amelyet mindenkdppen m6dositani sztiksdges.
A rendeletben tdrldsre keriil, hogy Litdr Kdzsdg Onkormiinyzata Hum6n Ertdkek Bizottsiiga a
b6rbev6teli ajrfurlatokat a Kdpvisel6-testtileti ddnt6st megel6z6en v6lem6nyezi.

Biirtindin6 M6r6 Ildikri PB ta
Kik lakj6k jelenleg ezeket az d*orminyzati lakrisokat?

Bencze fva iegrz6
A D6zsa Gydrgy utcai lakdsokat szocielis riiszorults6g alapjrin lettek kiadva, az Arpid utcai
ingatlanban a kdrzeti megbizott halila utrin az dz-tegye 2022. november 2-ig van jogosults6ga

a lak6sban tart6zkodni testiileti d6nt6s alapjrin.

Btiriindin6 M616 lldikri PB tae
A bentlak6kat a b6rleti dij emel6se mennyire fogia megterhelni?

Osvrith 6rs ooledrmester
A D6zsa Gydrgy utcai lak6sban egy egyik alkalmazottunk lakik, ds ha j6l irtestilt vagyok a
p6rjinak is fix jdvedeLne van. Az Arp6d utcai ingatlanban a volt kdrzeti megbizottunk lmegye
lakik, akinek k6t dv tiirelmi id6t adott az dnkormilnyzat.

Frank Csaba k6pr iselii
A D6zsa Gycirgy utcai bdrl6knek meddig van szerzriddsiik?

Bencze fva iegyz6
Az el6zo id6szakban a b6rleti dij 7 5%-61 kellet fizetniiik a szoci6.{is 6rz6kenysdgre val6
tekintettel a D6zsa Gydrgy utcai ingatlanban lak6knak. A javasolt m6dositiisban ez lecsd,kkenne
50%o*a. Ez a m6rtdk jelent6s tdbblet terhet 16 a b6rl6kre. A hatrilyban ldv6 b6rleti rr.rrbd6,
2023. augusztus 3l-ig sz6l. Ez csak egy lervezet, amelyben ddnthet tgy a bizottsiig, hogy
nagyobb kedvezrn6ny biaosit.

Ierinvi Zsolt PB taE
A lak6sok iiLllapota sajnos eldg rossz.

Bencze liva iewz6
A hAts6 lak6s 2018-ban lett fehiji*a,az elsb 2014-ben. A lakdsok cisszkomfortosak, ezdrt olyan
6rat kell megdllapitani ami a komfort jelleg6nek megfelel.

Lekossdei k6rd6s
Milyen idtipontt6l lenne hatalyos az emelt rlr?

Bencze Iiva iewz6
A rendelet 2023 . j anurir I -t6l fog hat6lyba ldpni .
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Biiriindin6 M6r6 Ildikri PB tae
Javaslom a szociiilis b6rlakdsokndl a 90Yo kedvezmdny meg6llapit6siit, ami egy minim6lis
emel6st jelentene a 9.900Ft-r6l 1 I .55OFt-ra a 66m2-n61, a 60m2-ndl 9.000Ft-r6l 10.500F1 lenne
havonta.

Osl'rith 6rs Dolgrrmester
Jelen a szociiilis bdrlakisokban lak6k nem szoci6lisan riiszorultak, a telepiil6sen vannak sokkal
rosszabb helyzetben l6v6 csal6dok is. A szerz6d6s lej6rtakor azaz 2023. auguszhrs 31-i lej6rat
elott a piiyiaat ismdtelten kiiriisra keriil. A szociiilis bdrlakdsok funkci6ja egy segitsdg az
dnkorm6nyzat 16 szdrol az elindulishoz ds tartal6k k6pzdshez.

Dr. Gvurika Istvf n G6bor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzirszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Litdr Kdzsdg Onlormrinyzata Kdpviselo-testiilete fele a D6zsa Gyrirgy
lotca 24.sztlrn alatt ldvri szociiilis helyzet alapjfur bdrbeadott lakris lakbdr6nek mdrt6ke a
rendeletben meghatarozott 1.7 50Ftlh6lm2 dij 80%-a alapjdn keriilj<in megdllapit6sra.

Pdnziigti, Gozdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 igen is I nem szayazattal elfogadja

| 46 12022.(X.25.) PB hat{rozat
A P6nztigyi, Gazdasiqi ds Teleptldsfejlesztdsi Bizotts6g 3 igen 6s 1 nem szavazatlal
elfogaddsra javasoua Litdr Kdzs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet fele, a szoci6lis helyzet
alapjrin bdrbeadott D6zsa Gydrgy utca 24.szim alatri lak6s lakbdr6nek m6rtdke a rendeletben
meghatiirozott 1 .7 50Fth,6/m2 dij 80%-a alapj6n kertiljdn megrillapitrisra.
Hat irid6: azonnal
Felel6s: Osvith Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istvri.n G6bor PB elntik

Dr. Gt'urika Istr 6n Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzisz6lirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormihyzata K6pvisel6-testtilete fele a

Lit6r Arp6d utca 9. szilm a piaci alapri 1,5 szoba risszkomfortos 56 m2-es bdrlakiis lakb6r6nek
mdrtdke a rendeletben meghatiirozott l.7SjFt/holm2 risszegben keriiljdn meg6llapit6sra.

Pdnziigti. Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztisi Bizottsdg 3 igen ds I nem szavazattal elfogadjo.

t47t2022.(X.2 ) PB hat{rozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsiig 3 igen 6s l nem szavazattal

elfogaddsia javasolja Lit6r Krizsdg-Onkormiirryzata KdpviselS+esttilet fele, a Litdr Arprid utca
g. szitm a piaci alapri 1,5 szoba 6sszkomfortos 56 m2-es b6rlak6s lakb6r6nek m6rt6ke a

rendeletben meghatifuozott 1.7 50Ftlh6lm2 osszegben keriilj6n meg6llapitrisra.

Hatrlrid6: azonnal
Felel6s: Osv6th 6rs polgrirmester

Dr. Gyurika Istvrin G6bor PB elndk
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Dr. Gvurika Istvrin Gdbor PB elntik
Vdleminyem szerint a 807o-os kedvezmdny is nagyon kedvez6 a mostani b6rleti 6rak mellett.



3.)A szocidlis igazgatisr6l 6s szociilis ell6tisokr6l, a gyermekv6delem helyi szabdlyair6l
sztilti rendelet m6dositdsa:.
Lloado: Uencze Lva Jeg):o

Dr. Gvurika Istvin Gibor PB elniik
Az harmadik napirendi pont a szoci6lis rendelet m6dositiisa. Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iegyz6
A szoci6lis rendelettinket is mint a b6rlak6sokr6l sz6l6 rendelet is sztiks6ges m6dositani a

szoci6lis drzdkenysdg ff.iggvdnydben. Az egy forc jut6 jdvedelmet a mindenkori dregsdgi

nyugdij alapj6,n hatirozzr* meg ami jelenleg is 28.500Ft. Fritdsi ds kijztizemi dij t6mogatris

esetdben 6rkezett javaslat200oh-r6l 350%-ra tdrt6n6 emel6sre, mely dsszegben az egy frire jut6
j0vedelem 99.750 Ft lenne. Javaslom ezen dsszeget 250/o-ra m6dositani, igy az egy f6re jut6
jtivedelem 71.250Ft. Trimogat6sra 4.500 Ft -otjavaslok. Jelenleg is van ilyen hatrirozatunk, de

ebben az esetben a szolg6ltat6nak ds nem az ig6nyl6nek fizetjtik a tamogatilsi tisszeget.

Eg6szsdgi 6llapot meg6rz6s6t jelent6 tdmogatasn6l az egy f6re jut6 jdvedelem maradna 350%,

viszont a trimogat6s 6sszege 5.000 Ft-r6l 6.000 Ft dsszegben keriilne megiillapitiisra.

Gyermekek csaledban t6rt6n6 gondoz6srinak kdltsdgeihez 6tkezdsi trimogatrls eset6ben aminek

a feliilvizsgiilata folyamatban van jelenleg 200Y. az egy fiire jut6 jdvedelem. Erre a javaslat

350%o, azaz 99.750 Ft. Apolasi telepiil€si trimogatis, ami telepiil6siink6n nagyon kevds esetben

fordul el<i jelenleg az csal6dban az egy f6re jut6 j 6v edelem 200%o, ene javaslat lrkezett 300%o-

ra liirtdn6 emeldssel, a?az 85 .500 Ft. Javaslom ezen d,sszeg emel6s6t 250%-ru, azaz '11 .250 Ft-
ban. Atmeneti teleptildsi trirnogatas esetdben az e1y frte jut6 jdvedelem 200%, egyedtil 616

eset6b.en 300%o. Ene egy javaslat drkezett, ami mindkdt esetben 350%, azaz 99.750 Ft. A
javaslatom mindkdt esetben az egy f6re jut6 jdvedelem 300%-ban kertiljdn megdllapit6sra.

85.500 Ft tisszeg. Sziilet6si 6s temet6si t6.rnogatiis jelenleg 500%. (142.500) TriLrnogat6si

risszegben 50.000 Ft. Gyermekek csal6dban tiirt6nri gondozisrinak kdltsdgeihez tankiiteles
gyermek tanszer, tanktinyv ell6tris tfunogates esetdben jelenleg 200Yo az egy f6re jut6
jtivedelem. Erre a javaslat 300o/o, azaz 85.500 Ft. Rendkiviili teleptildsi tamogatas eset6ben
jelenleg a mindenkori minmilb6r ndgyszerese a jdvedelem hatil. Trlmogatrlsi <isszeg maximum
600.000 Ft. M6g el6re nem tudhatjuk, hogy az dnkorm inyzatra ezek milyen tdbblet kiadrisokat
jelentenek a 2023-as k6lts6gvet6si 6vben, ajelenlegi energiarir helyzet miatt, de mindenkdppen
ezeket a m6dosit{sokat be kell vezetni 6s rijra ha sziiksdges feliil lehet vizsg6lni.

Dr. Gyurika Istvdn Gibor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzAszllirs, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavaz sra, ki az, aki
elfogadisra javasolja Lit6r Kdzsdg dnkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete fele a szociilis
igazgatrisr6l 6s szocirilis ell6tdsokr6l, a gyermekv6delem helyi szab6lyair6l 1012021. (V. 28.)
dnkormrinyzati rendelete m6dositrisit.

Pinzilgti, Gazdasdgi is Telepillisfejlesztdsi Bizottstig43 igen szavazattal elfugadja

I 48 12022.(X.25.) PB hat{rozat
A P6nziigyi, Gazdasiigi 6s Teleptildsfej leszt6si Bizoftsiig 4 igen szavazaf:al elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilel fele. a szocirilis igazgatdsr6l 6s
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szocielis ell6trisokr6l, a gyermekvddelem helyi szabdlyair6l 10/2021. (V. 28.) tinkorm6nyzati
rendelete m6dositds6t.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osvdth Ors polgri.nne ster

Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB elndk

4.)Lit6r 059/39 hrsz- ingatlan belteriiletbe vonisa
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gf bor PB elntik
Az negyedik napirendi pont a 059/39 hrsz-ri ingatlan beltertiLletbe vonrisa. Van-e sz6beli
kiegdszit6s?

Osvdth Ors Dolgirmester
A B6di M6ria Magdolna utca meghosszabbitisir6l van sz6, amelyhez az dnkormdnyzat
tulajdon6ba keriilt a 059/39 hrsz-t ingatlan 2022. jtlius 27-6n, melynek a belteriiletbe von6s6t
kezdem6nyezziik, majd telekegyesitdse az 523/5 hrsz-ri kivett helyi kdzuttal tdrtdnik meg.

Dr. Gyurika Istrin Gribor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavaz sra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Litdr K6zs6g Onkormanyzata Kdpvisel6-testti,lete fele a 059/39 hrsz-ri
ingatlan belteriiletbe von6s6t.
Pinziigti, Gazdasdgi ds Telep lisfejlesztisi Bizottsdg 4 igen szayazattal elfugadja.

I 19 /2022.(X.23.) PB hat{rozat
A Pdnzi.igyi, Gazdas6gi 6s Teleptildsfejlesadsi Bizottsig 4 igen szavazattal elfogadfura
javasolja Litdr Kdzsdg Onkormri.nyzata K6pvisel6testiilet fele, a 059139 hrsz-tt ingatlan
beltertiletbe von6s6t.
Hatiirid6: azonnal
Felekis: Osv6th Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istvan Gibor PB elndk

Megkdrdezem van-e valakinek eryeb hozzbszblLisa, kieg6szit6se, ha nincs t6bb hozz.isz6l6s, a
nyilt bizottsigi iil6st 17.50-kor leziirom.

I
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bizottsdgi elndk

-3*;"-l J &'u rra; l-:r
Bt rttndind M6r6 Ildik6

bizotts6gi tag

br,, =+Bencze Eva
jegyz6
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