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 Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2021. augusztus 23-án (hétfő) 17.00-órakor tartott Litér Község Önkormányzat 

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési nyílt bizottsági ülésén. 

 

 

Jelen vannak: 

Lukáts Gábor                         PB elnök 

Auerbach János                  PB tag  

Balogh László        PB tag  

Bognár Gyöngyi                          PB tag 

Dr. Gyurika István Gábor           PB tag  

Horváthné Németh Erzsébet      PB tag 

Kondics István       PB tag  

Osváth Örs        PB tag 

   

Meghívottak: 

Varga Mihály, polgármester 

Szőnyegh Imre György alpolgármester 

Bencze Éva, jegyző 

Némethyné Brand Júlia pénzügyi csoportvezető  

 

 

Lukáts Gábor a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke (a 

továbbiakban: PB elnök)  

Megnyitom az ülést, köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a 9fő bizottsági tagból 

8 fő bizottsági tag jelen van, Zavada Csaba igazoltan van távol az ülés határozatképes. 

Az ülésen 6 fő lakossági személy van jelen.  

Kérem az utolsó napirendi pontot előre venni. 

Van-e hozzászólás, kiegészítés a napirendi pontokat illetően?  

Kérem kézfeltartással szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetért. 

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal egyetért. 

 

Napirendi pontok 

 

1.) Vegyes ügyek – Tájékoztatás kérés a Litéri Református Általános Iskolával 

kapcsolatos beruházásról, és a tanévkezdésről 

Előadó: Gyenes Viktor iskolaigazgató 

2.) Temetési költségekhez történő hozzájárulás 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

3.) Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyek 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

4.) Településrendezési eszközök részleges módosításának végső véleményezésre küldése 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

5.) Viziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok  

Előadó: Varga Mihály polgármester 
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a) Kormány 1432/2021. (VII.2.) kormányhatározat alapján Litér Községen megvalósuló 

kommunális víziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok 

b) Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztését célzó KEHOP-2.1.11. pályázat 

előkészítése 

c) Gördülő Fejlesztési Terv- települési víziközmű rendszerek ívóvíz-szennyvíz 2022-

2036. 

6.) Litér Község Önkormányzata folyamatban levő pályázatai 2020-2021. 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

        6. a.)  Közös Hivatal II. ütem mérföldkövek meghatározása 

  - ajánlati felhívás előkészítése 

  - műszaki ellenőr kiválasztása 

  - bíráló bizottság létrehozása 

6.b.) Támogatási kérelem TLC üzem környezeti és vízügyi feladatai ellátásának 

többletköltségéhez  

6.c.) Munkagép közbeszerzési eljárás előkészítése, Bíráló Bizottság létrehozása 

6.d.) MFP keretében támogatott pályázatokról irányelvek meghatározása 

7.) Civil Szervezetek programjainak támogatása határidő hosszabbítás, II. fordulós 

pályázatok kiírásáról döntés 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

8.) Litér címer használatának engedélyezése a Litéri Sportegyesület részére 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

9.) Litér 070 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útról illegálisan elhelyezett hulladék 

felszámolása 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

10.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylés 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

11.) Litér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Varga Mihály polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Vegyes ügyek – Tájékoztatás kérés a Litéri Református Általános Iskolával 

kapcsolatos beruházásról, és a tanévkezdésről 

Előadó: Gyenes Viktor iskolaigazgató 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az első napirendi pont az iskola beruházási projektje és a tanévkezdés. A napirendi pont 

felvételét én kezdeményeztem szeretnék tájékozódni az iskola helyzetéről, az iskolakezdésről 

és arról tud e az önkormányzat segíteni, kell-e valamiben segíteni az iskola indulásához és a 

folyamatban lévő beruházáshoz. Átadom a szót igazgató úrnak, mondja el hol tart a beruházás. 

 

Gyenes Viktor iskolaigazgató 

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy a képviselő testület tagjai minden az iskolát érintő 

berázásról tájékoztatást kaptak és kapnak folyamatosan, mert azok a visszajelzések érkeznek 

hozzám, hogy a képviselő testület tagjai nincsenek informálva.  

A beruházáshoz szükséges összes dokumentum a Minisztériumba bekerült, jelenleg a támogatói 

okiratra várunk, ha megérkezik nyolc napon belül át kell adnunk a területet a kivitelezőnek. 

Nyilván jobban örültünk volna, ha ez a nyári szünetben megtörténik, mert így kezdeni egy 

tanévet nem túl szerencsés. Meg kell oldanunk a tanév kezdését, és még azt is figyelembe kell 

venni ebben a tanévben nem egy, hanem kettő első osztály fog indulni. Természetesen a 

létszámbővítés miatt szükségessé vált az iskola alapító okiratának módosítása is, amely 

megtörtént. A két első osztály a kastély épületben kap helyet.  Egy osztályt az ideiglenes 

tantermi körülményeket biztosító konténer épületben kezdjük el, mely az iskola udvarán kerül 

telepítésre. Így tanévet el fogjuk tudni kezdeni. A kivitelezővel történt előzetes egyeztetéskor 

kiderül az iskola tényleges bontásánál nem tartózkodhat senki az iskola területén erre az öt 

napra meg kell szerveznünk az online oktatást. A munkaterület átadásra a szerződés hatályba 

lépése utána van lehetőség. A kivitelezői szerződés alapján tizenhat hónap áll rendelkezésre a 

beruházás befejezésére, és mivel már csúszásban vagyunk 2022. szeptemberében még biztosan 

nem tudjuk birtokba venni az új épületet. A felmérések szerint a 2022/2023 tanévben is két első 

osztályt tudunk majd indítani. Nem az osztályok elhelyezése, hanem a humán erőforrás hiány 

miatt kell majd aggódnunk. Jelenleg itt tartunk ennél több információt most nem tudok 

elmondani. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdése valakinek? 

 

Horváthné Németh Erzsébet PB tag 

A tantermek berendezését sikerült-e megoldani 

 

Gyenes Viktor iskolaigazgató 

A meglévő padok selejtezésre kerültek, és új bútorzat került beszerzésre. 

 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

Annyival egészíteném ki igazgató úr beszámolóját, a meglévő tanuló csoportok miatt be kell 

vonnunk a gyülekezeti termünket is, amelyet a hitoktatásra használunk. 
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Auerbach János PB tag 

Azt szeretném kérdeni mennyivel csúszott az építkezés. 

 

Gyenes Viktor iskolaigazgató 

Ha a nyár elején el tudtak volna kezdődni a bontási munkák, akkor biztosan a következő tanévet 

már az új épületben tudtuk volna indítani. 

 

Dr. Gyurika István Gábor PB tag  

Két kérésem lenne. Mi történt a falopás feljelentés ügyében, és mivel az iskola jövője 

párhuzamban van a te jövőddel mik a terveid.  

 

Gyenes Viktor iskolaigazgató 

Köszönöm a kérdést, hat év alatt még senki sem kérdezett a jövőmről ebben a teremben. Az 

igazgatói megbízatásom 2022. augusztus 14-én jár le, szeretném, ha az iskola 2022. 

augusztusában már állna, legalább annyira, hogy lássuk, hogy állunk az építkezéssel és tudjuk 

biztosítani Litérnek az új iskolát.  A hosszútávú tervem, hogy az iskola megépüljön, Litérnek 

és Királyszentistván diákjainak legyen egy új iskolája. Ha látom a fejlődést és a haladást 

természetesen folytatni szeretném a munkát a fenntartó támogatásával. Ha folyamatosan az 

önkormányzat, mint terület tulajdonos részéről akadályokba botlok, és idegőrlő csatákat kell 

folytatom egy-egy engedély megszerzéséért, akkor 2022. augusztus 14-én fel fogok állni, mert 

nem teszem kockára a saját és a családom lelki állapotát. Nyilván ez attól függ a következő egy 

évben hogyan tudunk ezzel a projekttel haladni, mert nekem ez volt az egyik célkitűzésem, 

hogy ennek a községnek egy új huszonegyedik századi iskolát tudjunk létrehozni. 

Az első kérdésre pedig válaszoljon az illetékes. 

 

Dr. Gyurika István Gábor PB tag  

A faluvezetés szégyene lenne véleményem szerint, ha egy ilyen embert elengednénk az iskola 

éléről. 

 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

Mi hivatalos tájékoztatást nem kaptunk a feljelentésről. 

 

Dr. Gyurika István Gábor PB tag  

A rendőrségi feljelentés él e vagy visszavonta polgármester úr? 

 

Varga Mihály polgármester 

Meg fogom kérdezni a rendőrfőkapitány urat, hol tart az eljárás. 

 

Auerbach János PB tag 

Telefonon egyeztettem polgármester úrral, és elmondtam neki, hogy felháborítónak találom a 

feljelentést, amit a leendő konténerépület helyén lévő fák kivágása miatt indított. Ha az igazgató 

hibázott is ezért nem kellett volna rendőrségi feljelentés indítani. Amit kézhez kapok egy 

rendőrségi eljárás lezáró dokumentumot, ami megállapítja, hogy a polgármester úr hibázott, 

akkor eljárást fogok ellen indítani. 

 



5 
 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az alap kérdés abból indult ki, miben tudunk most segíteni, hogy szeptemberben az iskola 

zökkenőmentesen tudjon indulni. Kell-e segítség az önkormányzattól, ha igen milyen 

formában. Volt-e egyeztetés polgármester úrral ez ügyben, mert mi képviselők nem tudunk 

semmit, mert nem volt sem pénzügyi sem pedig testületi ülés, ahol tájékoztatást kaptunk volna. 

Nem tudunk tájékoztatást adni a településen élő választópolgároknak sem. A fakivágásról sem 

tudunk semmit, csak email-ben kaptunk tájékoztatást. 

 

Varga Mihály polgármester 

A következő napon egyeztettem Halmy Gyula gondnok úrral, részemről az ügy le van zárva. 

 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

A következő időszakban szeretném kérni polgármester urat, ha bármilyen kérése problémája 

van a beruházással kapcsolatban ne egyből rendőrségi feljelentéssel kezdjük, mert lehet más 

formában megbeszéléssel is indítani a problémás dolgokat. Mi erről a rendőrségi feljelentésről 

semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptunk sem a rendőrség, sem az önkormányzat részről. 

Készült egy jegyzőkönyv a kivágott fa hasznosítására vonatkozóan, valamint ugyanebben a 

jegyzőkönyvben kértük az elbontásra kerülő épületben lévő önkormányzati tulajdonú gépek 

leszerelését mert a bontás során megsérülhetnek. Tájékoztattuk polgármester urat a határidőkről 

és kértük ezeknek leszerelését augusztus 25. és 30-a között. 

 

Varga Mihály polgármester 

Felvettük a kapcsolatot egy hulladékkereskedővel, aki le fogja ezeket szerelni és el is szállítja.  

 

Osváth Örs  PB tag 

Kérdésem az lenne, ha jól értem a tulajdon jog átadási megállapodásban a könyv szerinti érték 

és a földhasználati jog egyszeri ellenértékének összegét a 25.099.842Ft-ot az önkormányzat 

elvette az iskolai projekt összegéből?  

 

Gyenes Viktor iskolaigazgató 

Amint megjön a támogatói okirat és az előleg, nyolc napon belül átutaljuk a 11.497.842Ft-ot az 

önkormányzat részére ez van a megállapodásban. 

 

Varga Mihály polgármester 

 Az iskolaépület tulajdonjogáról a megállapodás aláírásra került, és ennek megfelelően fognak 

teljesülni az abban vállalt kötelezettségek. 

 

Auerbach János PB tag 

Mennyit csúszott a beruházás elkezdése és miért? 

 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

A csúszás oka az volt, hogy nem tudtunk egyről a kettőre jutni a tulajdonosi hozzájárulással 

kapcsolatban. Ha ez előbb megtörtént volna és tudtuk volna mi az elvárás, akkor júliusban vagy 

augusztus elején elindulhatott volna az építkezés. Gyakorlatilag lemaradtunk 

kormánydöntésekről. 
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Varga Mihály polgármester 

Mivel az önkormányzatnak ez vagyonvesztéssel jár, kénytelen voltam jobban körül járni a 

dolgot és ez több időt vett igénybe. Nekem arra nincs szükségem, hogy utólag hűtlen kezeléssel 

vádoljon bárki, mert  az önkormányzat vagyonáért én felelek. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Szerintem semmilyen hátrány nem érheti polgármester urat, ezt a vagyonelemet a közösségnek 

adjuk, az iskolánknak és ebből a pénzből az önkormányzat kivesz huszonöt millió forintot. 

 

Varga Mihály polgármester 

Ez a vagyon, amit átadunk az iskolának az nem Litér vagyona marad, hanem az egyház vagyona 

lesz. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Igen de ezt a Litéri gyerekek fogják használni, az ő érdekükben tesszük meg ezt e lépést. 

Az eredeti kérdésre visszatérve a csúszás oka akkor a megegyezés hiánya volt? 

  

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

Igen egyértelműen, az egyház és az önkormányzat nem tudott megegyezni. 

 

Horváthné Németh Erzsébet PB tag 

Szerintem ezt a témát le lehet nyugodtan zárni, mert az előbb merült fel az a kérdés miben 

tudunk az iskolának segíteni és jövőre, ha elkészül az új iskola biztosan szükség lesz az 

önkormányzat segítségre és akkor ez az összeg visszaforgatható. Törekedni kell a jó kapcsolatra 

az iskola és az önkormányzat között, és arra is, hogy a kommunikáció a megfelelő fórumokon 

történjen. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Teljesen egyet értek, szerintem ez pont a megfelelő fórum és itt kell megbeszélni a 

konfliktusokat és megoldást találni. 

 

Dr. Gyurika István Gábor PB tag  

Szerintem sem lehet úgy együttműködni és a fejlesztésekben részt venni, hogy konfliktus van 

az iskola és az önkormányzat vezetője között. Igy nem lesz jövőnk, mindenképpen tudni kell 

kommunikálni a két félnek egymással. Nem tudok más megoldást elfogadni.  

 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor 

Magam részéről természetesen hajlandó vagyok leülni polgármester úrral, csak rosszak a 

tapasztalataim. Visszatérve a huszonöt millió forintra én nem nehezményezem, ez a projektből 

került ki.  

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Engem még mindig a fakivágás érdekel. Mi történt? 

 

Osváth Örs  PB tag 

A beruházás része a fák kivágása, ugyanis a fák helyére kerül a konténer épület, amit az iskola 

fog használni. A fák megvizsgálása megtörtént, életvédelmi szempontból is ki kellett volna 

vágni őket. 
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Balogh László  PB tag 

Véleményem szerint addig amíg nem egyirányba megyünk addig ne fogjuk tudni megoldani a 

problémákat. Mások az álláspontok, de közelíteni kell őket egymáshoz, mert ezzel rossz 

hírünket keltik. 

 

Bencze Éva jegyző 

Szeretném összefoglalni ez eddig történteket, dokumentumokkal és jogszabályokkal 

alátámasztva. A tavalyi év szeptemberében polgármester úr, tiszteletes úr, Kontrát Károly 

országgyűlési képviselő úr és jómagam felmentünk Gulyás Gergely miniszter úrhoz és jeleztük 

nagyon fontos lenne, ha településünk fejlődne, és a 2017-ben elkészült 1,2 milliárd forintos 

beruházási projektet terjesztettünk elő. Ezután kaptunk egy információt, amely a kiviteli és 

később az engedélyes tervek fedezetére nyújt harminc millió forintos fedezetet. Ehhez szükség 

volt az önkormányzat részéről egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat. Ez el is készült 

novemberben. Januárban megérkezett az építésiügyi engedély szintén szükség volt egy 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra. A közbeszerzési eljárás lezárulásáról is tájékoztattuk a 

minisztériumot, amely után kérte a minisztérium a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, amelyre 

egy mintát kaptunk az egyházügyi minisztériumtól. Tájékoztattam a helyettes államtitkár urat, 

hogy az önkormányzat vagyonelemében szerepel ez a tulajdon, és azt ki kell vezetni, valamint 

ennek értékét meg kellene téríteni az önkormányzat részére. Ennek elutasítását azzal indokolta, 

hogy önkormányzati vagyonelem átcsoportosítása egyház részére jogszabályban 

meghatározottan nem térítés köteles. Polgármester úr ragaszkodott hozzá, hogy a tulajdonosi 

hozzájárulást csak abban az esetben írja alá, ha ennek megtérítése a megállapodásba bekerül. 

Visszacsatolva a fa kivágására vonatkozó kérdése, a települési rendelet a fa kivágására 

vonatkozik, nem a tulajdon védelmére. A feljelentés él, benyújtottam a rendkőrkapitányság 

megkeresésére az építésügyi engedélyt és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.  

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, megköszönöm igazgató úrnak és esperes úrnak 

a részvételt. 

2.) Temetési költségekhez történő hozzájárulás 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az második napirendi pont a temetési költségekhez történő hozzájárulás. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

Vaszari Attila körzeti megbízott július 25-én váratlanul elhunyt. Intézményeinket gyakran 

felkereste, a felmerülő problémákat segített megoldani. Aktívan részt vett a település életében, 

hiszen nem volt olyan rendezvény, ahol, akár mint körzeti megbízott, akár mint a település 

lakója részt ne vett volna, segített annak lebonyolításában. Figyelemmel kísérte a településen 

élő fiatalokat, probléma felmerülése esetében azonnal segített. telefonját sosem kapcsolta ki, 

elérhető volt éjjel-nappal. Munkájáról mind az Önkormányzat, mind a lakosság nevében 

elismeréssel nyilatkozom. Tevékenységét, együttműködő készségét mind községünk, mind 

pedig az Önkormányzatunk nevében nagyra értékelem. Munkájával az elmúlt időszakban jó 

színvonalú közbiztonságot sikerült szolgáltatni Litér területén. Elmondhatjuk, hogy valóban 

szolgálta és védte   településünket. Fentiek alapján utólagosan tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a temetéshez önkormányzatunk biztosított egy urna keszont, az új temető FU 

parcella 2.sor 1.sz. sírhelyét, 40.000, -Ft + ÁFA összegben, annak megváltását az első 25 évre 
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8.000, -Ft + ÁFA összegben adományozta, valamint vállalta a keszonra készülő síremlék. 

elkészíttetését, 100.000, -Ft + ÁFA összegben.   

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, 

aki a temetési költségekhez történő hozzájárulást támogatja?  

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

1/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal az elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a temetési költségekhez való 

hozzájárulást egy urna keszont, az új temető FU parcella 2.sor 1.sz. sírhelyét, 40.000, -Ft + 

ÁFA összegben, annak megváltását az első 25 évre 8.000, -Ft + ÁFA összegben, valamint a 

keszonra készülő síremlék elkészíttetését, 100.000, -Ft + ÁFA összegben.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

3.) Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyek 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az harmadik napirendi pont az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyek. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Litér, Dózsa György utca 24/A és 24/B számú, jelenleg 

szociális bérlakásként működő ingatlan. A lakások kialakítása pályázati keretből történt, mely 

pályázat keretén belül vállaltuk, hogy 20 évig a lakásokat szociális bérlakásként működtetjük. 

A 20 éves vállalt időszak 2022. augusztus 31. napjáig áll fenn.  A két bérlakásban élő lakónak 

2022. június 30. napjáig van lehetősége a szerződés szerint a lakáshasználatra. Csiszárné Turi 

Gabriella és családja már 2013. óta a 24/A. sz. alatti bérlakás lakója. Most kérelemmel fordultak 

Önkormányzatunkhoz, melyben, amennyiben esetlegesen értékesítésre kerül fenti ingatlan, 

jelezték vételi szándékukat. A meglévő szociális bérlakásként üzemelő ingatlanokra még 

szükség lehet, ezért az eladásukat nem javaslom. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja a Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, a Dózsa György 

utca 24. szám alatti lakásokat továbbra is önkormányzati tulajdonban kívánja tartani.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja 

 

2/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, a Litér Dózsa György utca 24. 

szám alatti lakásokat továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjanak.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 
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Varga Mihály polgármester 

Litér Község Önkormányzata 2004. év júniusában a Litér, Árpád u. 9. sz. alatti összkomfortos 

bérlakását bérbe adta néhai Vaszari Attila körzeti megbízott részére, mint a településen 

közérdekű feladatot ellátó, közalkalmazotti jogviszonyban álló személy részére. A bérleti 

szerződés 2013-ban az Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(XII.28.) rendelete 

alapján módosításra került, mely szerint a településen élő és szolgálatot teljesítő körzeti 

megbízott részére bérbe adott lakás lakbérének mértéke felére csökkent.  Vaszari-Bucs Anikó 

méltányossági okokra hivatkozva kéri a Képviselő-testületet, hogy férje halálát követően a 

Litér, Árpád u. 9. sz. alatti ingatlan szolgálati lakást önkormányzati bérlakássá minősítse, és 

ezáltal szerződés-módosítással lehetősége nyíljon rá, hogy a lakásban maradhasson, azt tovább 

tudja bérelni. Rendeletünk alapján, saját hatáskörben hozzájárulásom adtam Vaszari-Bucs 

Anikónak a szolgálati lakás tovább használatához. Javaslatom, hogy további egy évre, 

változatlan feltételekkel biztosítsuk bérlakásunkban Vaszari-Bucs Anikó lakhatását.  

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki 

elfogadásra javasolja  Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, a Dózsa György 

utca 24. szám alatti lakásokat továbbra is önkormányzati tulajdonban kívánja tartani.  

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja 

 

3/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, Vaszari-Bucs Anikó számára 

engedélyezi a Litér, árpád utca 9. sz. alatti önkormányzati bérlakás tovább bérlését, változatlan 

feltételekkel, 2022. augusztus 31. napjáig.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

4.) Településrendezési eszközök részleges módosításának végső véleményezésre küldése 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

A negyedik napirendi pont a településrendezési eszközök részleges módosításának végső 

véleményezésre küldése. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Van e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki Litér 

Község Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint 

elfogadja településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés 

szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés után 

módosított bemutatott tervanyagot. A dokumentum végső szakmai véleményezésre való 

megküldésével az állami főépítész felé egyetért. Egyúttal nyilatkozzuk, hogy az államigazgatási 

szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő 

módosításokhoz nem szükséges, mely döntést honlapján nyilvánosságra hozta. Döntését közzé 

teszi. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja 

 

4/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, településrendezési eszközeinek 

részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az 

államigazgatási szervekkel történt véleményezés után módosított bemutatott tervanyagot. A 

dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésével az állami főépítész felé 

egyetért. Egyúttal nyilatkozzuk, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti 

vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges, mely döntést 

honlapján nyilvánosságra hozta. Döntését közzé teszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

5.) Viziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok  

Előadó: Varga Mihály polgármester 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az ötödik napirendi pont a víziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző 

Az a napirendi ponthoz kapcsolódóan a Kormány 1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozata alapján 

a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekre Litér községben 

megvalósuló kommunális vízközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése kérte az 

innovációért és gazdaságfejlesztésért felelős minisztert, hogy készítse az előterjesztést 

szeptember 15-ig. A b napirendi ponthoz a kormány 2021. júniusában pályázatot írt ki a 

víziközmű hálózat fejlesztésére a KEHOP 2.1.11. keretében, amelyben a vízveszteség 

csökkentése, az idegen víz csökkentése és a víztermelés hatékonysága a cél. A szennyvíz telep 

fejlesztése szintén KEHOP-os pályázat keretében most fejeződött be, de így a bővítéssel még 

mindig kevés a kapacitás a befolyó idegen vizek miatt. A Bendola menti szennyvízcsatorna 

hálózat felújításra a Bakonykarszt Zrt. a KEHOP 2.1.11keretében előkészítette a pályázatot, 

aminek benyújtási határideje 2022. március 31. Az önkormányzatot terhelő 30 százalékos 

önrész 45.900.000 Forint plusz áfa lenne. 

Ha a kormányhatározatba nem csak a víz, hanem a szennyvíz is bekerülne, akkor ez a vezeték 

csere is megoldódna, enne függvényében a KEHOP 2.1.11 pályázatról külön kell majd 

beszélnünk. 

 

Osváth Örs  PB tag 

Mielőtt belekezdünk a csőcserébe fel kellene mérni honnan jön az idegen víz. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki Litér 

Község Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja, hogy kérjünk árajánlatot 

a Bakonykarszt Zrt-től mennyiért méri fel a területen idegen víz mennyiségét. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja 

  

5/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, kérjünk árajánlatot a 

Bakonykarszt Zrt-től mennyiért méri fel a területen idegen víz mennyiségét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

Bencze Éva jegyző 

A c napirendi pontban Litér Község Önkormányzata víziközmű-rendszerét bérüzemeltető 

Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. elkészítette az ivóvíz-és szennyvíz-szolgáltatás 2022.-

2036.  időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv tervezete szerepel. A terv külön 

részletezésben, évekre lebontva tartalmazza az üzemeltető és az ellátásért felelős egyeztetése 

alapján kidolgozott beruházási, valamint felújítási, pótlási elképzelések várható nettó 

költségeit, valamint fedezeti forrásait. A beruházásokat- illetve felújításokat az önkormányzat 

a bérleti díjból származó bevételekből, költségvetési forrásból, és a Bakonykarszt Zrt. által 

koordinált pályázati forrásokból kívánja megvalósítani. A GFT-ben beállításra kerültek azok a 

feladatok is, melyeket a 1432/2021. (VII.2.), valamint a 1433/2021. (VII.2.), Korm.határozatok 

alapján igényelni kívánt támogatásból kíván megvalósítani az önkormányzat. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki Litér 

Község Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja Litér Község 

Önkormányzatának a 46. sorszámú 11-04552-1-001-00-15 MEKH kóddal rendelkező Litér 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervet 2022.-2036. időszakra. Az FI-

2014-593 Litér Gazdasági övezet, Litér Gazdasági övezet fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvíz-

hálózat bővítés (300 fm D110 KPE) 6.800.000 Ft összegű beruházás átkerül a 2023. időszakra. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal 

elfogadja 

  

6/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, 46. sorszámú 11-04552-1-001-

00-15 MEKH kóddal rendelkező Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervet 2022.-2036. időszakra.  A beruházásokat- illetve felújításokat az önkormányzat 

döntően kormányzati támogatásból, valamint bérleti díjból származó bevételekből és 

költségvetési forrásból kívánja megvalósítani. Az FI-2014-593 

Litér Gazdasági övezet, Litér Gazdasági övezet fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvíz-hálózat 

bővítés (300 fm D110 KPE) 6.800.000 Ft összegű beruházás átkerül a 2023. időszakra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

Lukáts Gábor PB elnök 
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Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki Litér 

Község Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja Litér Község 

Önkormányzatának 65.  sorszámú 21-04552-1-004-01-04 MEKH kóddal rendelkező Litér 

szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervet 2022.-2036. 

időszakra 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal 

elfogadja 

7/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, 65.  sorszámú 21-04552-1-004-

01-04 MEKH kóddal rendelkező Litér szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer 

Gördülő Fejlesztési Tervet 2022.-2036. időszakra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

6.) Litér Község Önkormányzata folyamatban levő pályázatai 2020-2021. 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az hatodik napirendi pont a folyamatban lévő pályázatok Litéren. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

A Magyar Falu Program keretében az óvodai játszóudvar fejlesztésre 4.992.382 forint, az 

Eperfa utcai temető kerítésre 4.999.998 forint, és 2.715.500 forintot nyertünk a Templom utcai 

járda felújításra anyagtámogatásra. Javaslom három ajánlat bekérést. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki Litér 

Község Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja ajánlatok bekérését a 

három pályázathoz. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal 

elfogadja 

8/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, három árajánlat bekérését az 

óvodai játszóudvar fejlesztésre, az Eperfa utcai temető kerítésre és a Templom utcai járda 

felújításra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 
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Bencze Éva jegyző 

Az öt a pontban Litér Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által támogatott 

pályázattal rendelkezik a Litér, Álmos u. 37. szám alatti (56/1 hrsz.) közös önkormányzati 

hivatal székhely épület energetikai célú felújítás második ütemének megvalósítása tárgyában. 

A kivitelezés célja a Községháza épület tetőtéri ferde és álmennyezeti határoló rétegek 

hőszigetelése, valamint a külső irattár épület teljes felújítása, hőszigetelése. Az ajánlattételi 

felhívást Dr. Horváth Klaudia ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készíti 

el, bruttó 152 400 Ft ellenében. A kivitelezés műszaki ellenőri feladatait Freund Tamás látja el, 

bruttó 521 000 Ft ellenében. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő építőipari tevékenység 

esetén a meghívásos beszerzési eljárás keretében beérkező ajánlatok elbírálására az ajánlatkérő 

önkormányzat a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyekből álló, legalább háromtagú 

Bíráló bizottságot hoz létre. Az indikatív ajánlattételi felhívást mely gazdasági szereplők 

részére kerüljön megküldésre. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

A kivitelezés időpontja mindenképpen a következő év kell, hogy legyen, már erre az évre 

biztosan nem fogunk kivitelezőt találni. 

 

A következő naprendi pont támogatás támogatási kérelem TLC üzem környezeti és vízügyi 

feladatai ellátásának többletköltségéhez. 

Varga Mihály polgármester 

A Támogatási szerződésben biztosított 9,5 millió forint összeget egy új, JCB 3CX TT típusú 

kotró-rakodó munkagép beszervezéséhez kívánom felhasználni, mint a pályázati 15 milliós 

forrás és a költségvetésben már jóváhagyott 8 millió forint kiegészítéseként. Az eddig bekért 

indikatív ajánlatok alapján a gép beszerzése bruttó 32,5 millió forint, mely összeget ebből a 

három forrásból tudjuk biztosítani a közbeszerzési eljárás megindításához, a szükséges forrás 

igazolására.  

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Megkérdezem mindenkinek a véleményét, mert én sokallok ennyi pénzt egy munkagépre. 

 

Auerbach János PB tag 

A pályázaton elnyert tizenöt millió forinthoz még nyolcmillió forint előirányzat áll 

rendelkezésre a költségvetésben. Véleményem szerint nincs szükség ilyen gépre a településen, 

nem tudjuk kihasználni.  

 

Osváth Örs  PB tag 

A támogatási kérelemben vállalandó tizenöt év nagyon sok ezért az összegért. A gépnek van 

létjogosultsága, csak nem ennyiért. 

 

Szőnyegh Imre György alpolgármester 

Ezekkel a feltételekkel nem támogatom a szerződés aláírását. 

 

Balogh László  PB tag 

Véleményem szerint ez aggályos, hogy egy cég ad az önkormányzatnak pénzt, és azt a munkát, 

amit neki kellene ellátnia, mi csináljuk meg helyette. Ha gépet akarunk venni vegyünk a 

meglévő előirányzat keretből. 
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Dr. Gyurika István Gábor PB tag  

A településünkre a meglévő előirányzatból bőven megfelelő gépet tudunk vásárolni. 

 

Horváthné Németh Erzsébet  PB tag 

Nálam az a szempont, hogy egy beruházás mennyi idő alatt térül meg. Az összeget én is soknak 

tartom. Milyen kiadást tudunk ezzel megtakarítani. Ki fogja ezt a gépet működtetni. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

A gépet vegyük meg a meglévő előirányzat keretből. 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja a Támogatási szerződés aláírását 

a TLC Kft -vel.  

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 szavazattal elutasítja. 

  

 

9/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 nem szavazattal elutasítja a 

Támogatási szerződés aláírását a TLC Kft -vel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Az öt c napirendi pontot most nem tárgyaljuk. 

 

7.) Civil Szervezetek programjainak támogatása határidő hosszabbítás, II. fordulós 

pályázatok kiírásáról döntés 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök 

A hetedik napirendi pont a Civil Szervezetek támogatása II. forduló. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző 

A 2020 évben kiírt pályázatokból van, aki elszámolt van, aki határidő módosítást kért. Aki kért 

hosszabbítást az meg is kapta. A költségvetésben hárommillió forint van, de csak egy pályázó 

adott be 2021 évre pályázatot 350.000Ft összegre. Írjunk-e ki második körös pályázatot és 

mekkora összegre folyó év augusztus 31-i határidővel. Kettő szervezet tud pályázni a második 

fordulóban. 

 

Lukáts Gábor PB elnök 

Ha nem támogatjuk őket veszélyeztetjük-e a működésüket? Véleményem szerint egy millió 

forint keretösszegre írjuk ki, 350.000Ft közrend és közbiztonság védelme, 650.000Ft a 

kulturális, közművelődési tevékenység. 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja a Civil Szervezetek támogatása 

II. fordulós pályázat kiírását egy millió forint keretösszegre 350.000Ft közrend és közbiztonság 

védelme, 650.000Ft a kulturális, közművelődési tevékenység. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

  

 

10/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Civil Szervezetek támogatása 

II. fordulós pályázat kiírását egy millió forint keretösszegre 350.000Ft közrend és közbiztonság 

védelme, 650.000Ft a kulturális, közművelődési tevékenység tárgyában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

8.) Litér címer használatának engedélyezése a Litéri Sportegyesület részére 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök 

A nyolcadik napirendi pont a Liér címer használata. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

A Litéri Sportegyesület Elnöke kérelemmel fordult Litér Község Önkormányzatához, 

hogy Litér címere a futballcsapat mezén megjelenhessen, valamint a sportegyesület logoja a 

települési címer stílusjegyeit ábrázolhassa. 

 Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja, hogy a Litéri Sportegyesület, 

a Litér címere a futballcsapat mezén megjelenhessen, valamint a sportegyesület logoja a 

települési címer stílusjegyeit ábrázolhassa. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

  

 

11/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, a Litéri Sportegyesület, 

a Litér címere a futballcsapat mezén megjelenhessen, valamint a sportegyesület logoja a 

települési címer stílusjegyeit ábrázolhassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

9.) Litér 070 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útról illegálisan elhelyezett hulladék 

felszámolása 

Előadó: Varga Mihály polgármester 
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Lukáts Gábor PB elnök 

A kilencedik napirendi pont a 070 hrsz-ú úton elhelyezett illegális hulladék felszámolása. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya eljárást kezdeményezett Litér 

Község Önkormányzata ellen. Bejelentés érkezett Hivatalukhoz, mely szerint Kántás Vince 

tulajdonában lévő Litér 067-es hrsz-ú ingatlanán hulladék található. Helyszíni szemle során 

beméréssel megállapították, hogy a Litér, 070-es hrsz-ú úton, mely az önkormányzat tulajdona, 

szintén található építési-bontási hulladék, mely megközelítőleg 10 m3 és 11 db gumiabroncs. 

Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására önkormányzatunk 30 napot kapott. 

Árajánlatokat kértünk be, és a kedvezőbb ajánlat alapján a Konti-Norbi Kft-től rendeltük meg 

a hulladék lerakóhelyre történő elszállítását bruttó 80.000, -Ft + ÁFA összegért az 

önkormányzat tartaléka terhére. Sajnálatos módon az utóbbi időszakban több esetben 

előfordult, hogy területünkön illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról kellett 

gondoskodnunk. Miután a 070-es hrsz-ú út kivett, saját használatú út, célszerű lenne 

sorompóval lezárni a területet, pontosan azért, hogy a jövőben ez ne történhessen meg újra. Ez 

az út egy zárványút, lezárja a közigazgatási határt. A királyszentistváni 017/34 és 017/35 hrsz-

ú területeken napelemes kiserőmű található, és azért, hogy a tulajdonosok területüket 

megközelíthessék, miután önkormányzatunk kiadta számukra a tulajdonosi hozzájárulást az 

úthasználatra vonatkozóan, így amennyiben az lezárásra kerül, részükre egy sorompó kulcsot 

átadnánk.   

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja, hogy a 070-es hrsz-ú saját 

használatú úton illegálisan felhagyott hulladék felszámolását a Konti-Norbi Kft -Papkeszi, Fő 

u. 7.sz. – által, bruttó 80.000, -Ft+ÁFA összegben, az önkormányzat tartaléka terhére.  

Továbbá kéri sorompó elhelyezését az önkormányzat tulajdonában álló Litér, 070-es hrsz-ú út 

lezárása céljából, hogy a továbbiakban ne lehessen illegálisan szemetet elhelyezni ezen a 

területen.  

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

  

 

12/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, 070-es hrsz-ú saját használatú 

úton illegálisan felhagyott hulladék felszámolását a Konti-Norbi Kft -Papkeszi, Fő u. 7.sz. – 

által, bruttó 80.000, -Ft+ÁFA összegben, az önkormányzat tartaléka terhére.  

Továbbá kéri sorompó elhelyezését az önkormányzat tulajdonában álló Litér, 070-es hrsz-ú út 

lezárása céljából, hogy a továbbiakban ne lehessen illegálisan szemetet elhelyezni ezen a 

területen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 
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10.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylés 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök 

A tizedik napirendi pont a szociális tűzifa pályázat. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Varga Mihály polgármester 

Kormányzat az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, az idei évben is lehetőséget biztosít a 

településeknek szociális tűzifa vásárlására. Litér község maximálisan 78 m3 keménylombos 

tűzifát igényelhet, 99 060 Ft önrész vállalásával. 

 

Lukáts Gábor PB elnök  

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz 78 m3 

keménylombos tűzifára, melyhez költségvetésében biztosítja a bruttó 99 060,- Ft-os önrészt a 

tartalék terhére. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

  

 

13/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz 78 m3 

keménylombos tűzifára, melyhez költségvetésében biztosítja a bruttó 99 060,- Ft-os önrészt a 

tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

11.) Litér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Varga Mihály polgármester 

Lukáts Gábor PB elnök 

A tizenegyedik napirendi pont Litér Község Önkormányzatának 2021. évi második módosítása. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Bencze Éva jegyző 

A bevétel oldalon az államháztartáson belüli működési támogatásokon emelni kell az általános 

működési támogatás rovaton a kompenzáció miatt. A kieső iparűzési adó miatt kapott 

kiegészítő támogatás 5.965.686Ft-ot jelent. Működési célú támogatások a Kehop felújítás 

bevétele 47.628.110Ft, és a kerékpárút előleg jelenik meg 9.212.848Ft összegben. A Magyar 

Falu Program eszközbeszerzési pályázat keretében elnyert 1.999.994Ft is növeli. Közhatalmi 

bevétele az iparűzési adó bevétele 8.623.093Ft összeggel emelésre kerül. Működési bevételek 

rovaton a szociális étkezés és a kéményseprési díj és az értékpapír kamat különbözete jelenik 
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meg 1.308.785Ft.Felhalmozási bevétel az értékesített tárgyi eszköz 1.282.000Ft, valamint a 

Litér 562. hrsz. könyv szerinti értéke 11.497.842Ft.Finanszírozási bevétele rovaton a 

közfoglalkoztatási megelőlegezés került emelésre 185.947Ft összeggel. A kiadási oldalon 

Személyi juttatások előirányzata összesen 421.000-tal nőtt. Megbízási díj és a kompenzáció 

került rögzítésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi 

kiadások változásainak járulék vonzata 930 Ft-tal nőtt. Dologi kiadásoknál 276.800 Ft emelésre 

teszünk javaslatot, ebből a tartalék terhére 882.300 Ft. és átcsoportosítás 605.500Ft.A 

beruházási kiadások   21.616.743Ft összeggel emelésre került. A kerékpárút előleg, a támogatás 

és az MFP eszközbeszerzéssel növekedett. Átcsoportosításra került a Templom utcai tervezői 

dokumentáció és az orvosi rendelőbe, valamint a polgármesteri irodába felszerelt 

klímaberendezés összege is. Felújítások 46.914.709 emelést hajtottunk végre, amelyből a 

Kehop felújítás 47.628.110Ft, átcsoportosítás 713.401Ft.Finanszírozási kiadásoknál növekszik 

185.947 Ft-tal, mely a megelőlegezés összege. 

Lukáts Gábor PB elnök  

Az iparűzési adó kiesés bevételét és az iparűzési adó többlelet tegyük vissza az értékpapírba ne 

a tartalékba. Az iskolától befolyó 11.492.842Ft összeget helyezzük céltartalékba az iskola 

részére. 

Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Felteszem szavazásra, ki az, aki Litér Község 

Önkormányzata Képviselő-testület fele elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzatának 

2021. évi költségvetésének második módosítását a kiegészítésekkel együtt. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadja. 

  

 

14/2021.(VIII.23.) PB határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, Litér Község 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének második módosítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök 

 

 

 

 

Megkérdezem van-e valakinek egyéb hozzászólása, ha nincs több hozzászólás, a bizottsági 

ülést 21.55-kor lezárom. 

 

 

 

Lukáts Gábor                           Bognár Gyöngyi                           

   PB elnök               bizottsági tag 


