
Jegyz6ktinyv

K6sziilt: 2022. szeptember 7-6n (szerda) l7:00-6rakor tartott Liter Kozseg Onkormdnyzat
Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejlesztdsi nyilt bizottsdgi iildsdn.

PB etn<tk
PB tag (19.18-t61)
PB tag (17.40-t6l)
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Osviith Ors, polgiirmester
Fekete Tamiis alpolg5rmester
Frank Csaba k6pvise[6
Hegyessy-Tak6cs Edit kdpvisel6
Bencze Eva, jegyzo
Ndmethyn6 Brand Jrilia pdnziigyi csoportvezet<i

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor a P6nziiqt i, GazdasSsi 6s Teleoiil6sfei leszt6si Bizottsris elntike
ato 6bbiakban: PB elnti

Megnyitom az iil6st, kdszcintdm a bizotts6g tagjait. Meg6ltapitom, hogy a bizotts6g
hatrirozatk6pes, az dt bizottsagi tagb6l hdrom jelen van. Brirrindind M6r6 Ildik6, Auerbach
Jinos kds6bb drkezik. Kdmdm a hetes napirendi ponthoz felvenni a) pontban Litdri Polgriror
Egyesiilet 2022. dvi I. fordul6s pitlybzat felhaszniilis m6dosit6s, b) pontba a piiyinatok
elbiriiliisa, c) pontban kiilcin k6relem Lit6ri Pol9:116r Egyesiilet keretdsszeg m6dositris.
Plusz napirendi pontkdnt kdrem felvenni kozseghina energetikai fehijitris m6sodik titem
mriszaki tafialom m6dosit6sa, Templom utcai j6rda feltjit6sa, T6mogat6si kdrelem benytjt6sa
a N6pi Epitdszeti Program keretdben, tovribbri Litdr 502 hrsz ds Lit6r 503 hrsz ingatlanok.
valamint aLiGt 1426 hrsz-ri ingatlannal kapcsolatos tigyek t6rgyI napirendi pontokat.

Dr. Gyurika Istvdn Gribor PB elntik
K6rem k6zfeltartdssal szavazzon, aki a m6dositott napirendi pontokkal egyetdrt.
P6nziigyi, Gazdasiryi ds Telepiitdsfejleszt6si Bizottsag 3 iger, szavazattal egyet6rt

Bencze Eva iesyz6
K6rem a p6nziigyi bizottsrigi iilds meghiv6jtiban szerepl6 l.) Templont utcai ipitdsi telkek
tulajdonosaival szerzddds m6dosit/ts tdrgt napiendi pontot zert fll6sen t6rgyalni, az}lolv 46.

$ (2) bekezdds c.) pontja alapjrin zdrt iildst rendelhet el a vagyoniival val6 rendelkezds esetdn.

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elniik
Javaslom ziirt iildsen beliil t6rgyalni a Litdr 502 6s 503 hrsz-ri ingatlan, valamint a 1426 hrsz-u
ingatlan iigydt. Yan-e hozzitszoliis, kiegdszitds a napirendi pontokat illet6en?
Kdrem k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a ziirt I16sre tettjavaslattal egyet6rt.
Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 3 iger, sza!azattal egyetdrl.
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.Ielen vannak:
Dr. Gyurika Istviin Giibor
Auerbach Jdnos

Bdrdndind M616 Ildik6
Igrinyi Zsolt L6szl6
T6th Zolt6n



109 12022.(1)(.07.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 3 igen szavazattal elfbgad6sra
javasolja Lit6r K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilet fele a pdnztigyi bizottsrig
meghiv6jriban szerepl6 1) Templom utcai dpitdsi telkek tulajdonosaival szerz6d6s m6dosit6s
trirgyf napirendi pontot z6rt iil6sen targyalja az llotv 46. $ (2) bekezd6s c.) pontja alapjdn.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Dr. Gyurika Isw6n Giibor PB elntik

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepilldsfejleszftsi Bizottsdg s zdrtt 17:09 perckor bezdrta.
Pdnziigti, Gozdasdgi is Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig a nyilvdnos iildst 18:55 perckor
megnyilct, ct Bizottsdg I J6vel hatdrozatkdpes.

Nap irendi nontok

1.) Lit6r Kiizs69 Onkormf nyzat Ktilts6gvet6s el6irrinyzat mridositdsa
a.) Litdri Kriz<is Onkormiinyzati Hivatal
b.) Litdr Krizsdg Onlormiinyzata

Elljadd; Bencze Eva.jegyzd

2.) Lit6r vizikiizmii - rendszer GFT fejleszt6si ten,6nek elfogad{sa 2023-2037 id6szakra
Eliiad6: Osvdth Ors polgdrntester

3.) Kiizs6ggazdrilkod{s 96ppark fejleszt6se
El(jad6: Osvdth Ors polgdrmester

4.) 6voda - iskola busz iigye
El6ctd6: Osvdth Ors polgdrmesler

5.) Felel6s A[attart6s prilyrizat kieg6szitb tlmogatisa
E I iiad6 : O sv/tt h O rs pol gdr m e.s t er

6,) Civil Szervezetek Programjainak Tdmogatdsa
a.) Litdri Polgrir<ir Egyestiler 2022.6vi I. fordul6s p lyiaat t'elhaszniilis m6dosit6s
b.) Pily6zatok elbir6l6sa,
c.) Ktildn kdrelem Litdri Pol9616r Egyesiilet keretdsszeg m6dositris
El6ad6: Ost dth Ors polgdrmester

7.) Kdzs6ghiua energetikai felfjitds mrisodik iitem, miiszaki tartalom m6dosittis
El6ad6; Osvdth Ors polgdrmestar

8.) Templom utcai j6rda felfjitds
El6ad6: Osvdth Ors polgdrme"-ter

9.) Tdmogatisi k6relem benyrijtrisa a N6pi Epit6szeti Program keret6ben
Eliiadi; Osvrith Ors polgdrmester
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Dr. Gyurika Istvin Gdbor PB elniik



NAPIREND TARGYALASA

f .) Lit6r Ktizs6g 6n kormdnyzat Kiilts6gvet6s el6ir d;ny zat m ridositisa
a.) Litdri K{rzds Onkormanyzati Hivatal
b.) Lit6r K6zs6g Onkormrinyzata

El6ad6: Bencze Eva jegtzd

D ka Istvrin G6bor PB elntik
Az elso napirendi pont a k6ltsdgvetds m6dosit6s Lit6ri K<izds Onkorm6nyzati Hivatal
kieg6szitds?

Bencze bva iewz6
A Kdzris Hivatal kdltsdgvetdse a ndpsz6mLil6sra kapott tiimogat6si cisszeggel emelkedik,
valamint az iprilis 3-i n6vszavaz6s p6t el6irenyzata kertilt be. a bevdteli ds kiadrisi oldalra. A
hivatal kdlts6gvetdsi f6<isszege 94.632.843Ft-ra m6dosul.

Dr. Gyurika Istvfn Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzhsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazi,sra, ki az, aki
ellogadiisra javasolja Litdr Krizsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testtilete lele a Literi Ktjzds
Onkormrinyzati Hiv atal 2022. dvi miisodik kriltsdgvet6si m6dositiisiit.

Pdnziigti, Gazdasltgi is Telepalisfej lesztdsi Bizottsdg I igen szdrozattol e(ogodjct

11912022.(rx.07.) PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g 4 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvise16-testiilet fele. a Litdri Kcizds 6nkormiinyzati
Hiv atal 2022. dvi mrisodik k<tlts6gvet6si m6dositrisrit.

Hat6rid6: azonnal
Fele16s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Isw6n G6bor PB elnrik

Bencze Eva ieqvz6
Az iriisos el6terjesztdst mindenki megkapta. A bevdteli oldalra a kdpvisel<i testtileti 6ltal hozott
hatrfuozatok bekertiltek. A jelentSsebb m6dositris a 2022. 6vi ipanizdsi ad6 kompenzricici
misodik iiteme, amely 8.724.744Ft. Az ipadjz|si ad6 bev6tel is emeldsre kertilt 10.500.000F1-
al. A Kenderesi ut frisitrisi programjiihoz 500.000F1 tdmogatAst kaptunk. A kiad6si oldal a

bev6telekkel egyi.itt m6dosul. Bekeriilt a 2022. dvi szoci6lis cdhi tiizifa p6lyiizat dnrdsze
96.250F1. A jelent6sebb m6dositiis a Csivitel<j Ovoda ds Bdlcs6de r6sz6re 8.200.000Ft keriil
iitadiisra testiileti hatrirozat alapjan, valamint 10.000.000F1-ot is elkiildnitettink a konyha
16sz6re a folyamatosan emelkedri rezsikrilts69 fedezetdre. A pontos sziimitiisa folyamatban van.
de az ekizetes kalkul6ci6k alapjiin m69 tovdbbi finansziroziisra lesz sziiksdg. Az 6nkormanyzat
bevdteli ds kiaddsi f66sszege 802.162.131Ft-ra m6dosul.

Dr. rika Istv6n
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Van-e k6rd6s?
dbor PB elntik



Tr'rth Zolt:in PB tag
A kiadrisi oldalon talilhat6 2.028.393Ft 6vodaudvar fejleszt6s6re. Haj6l eml6kszem a bizotts6g
1.203.00OFtneft6 cisszeget biztositott a lejlesztdsre. Mibol ad6dik a kiiltinbtizet?

Bencze fva iegvz6
Sajnos tdbbletkdltsdgek mertiltek fel a rendezds sor6n, pdldriul a keritds festds, amit a sziikik
elv6llaltak, kiskapu javit6s, locsol6 rendszer ezt vis maior helyzetben polg6rmester tr diintdse
alapjdn tettiik be.

Dr. Gyurika Istvdn Gibor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzdszdlits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogadiisra javasolja Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzata Kepvisel6-testiilete fele a Lit6r Kcizs6g
6nkorm6nyzat6nak 2022. 6vi mrlLsodik kdltsdgvetdsi m6dosit6s6t.

Pdnziigti, Gazdasdgi 6s Telepiildsfe-ilesztds i Bizottsdg I igen szovazattal elfogadja

120 12022.(l){.O1.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizottsrig 4 iger, szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpviseki-testiilet fele, Litdr Kdzs6g
Onkormrinyzati nak 2022. dvi m5sodik m6dosit6s616t sz6l6 hatrirozatot.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istvrin G5bor PB eln6k

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB elniik
Az 6sszevont k6lts6gvetdsi rendelet elf,ogad6siir6l is ddnteniink kell.
Van-e k6rdds, hozzirsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzsdg dnlorm6nyzata Kdpviselo-testtilete lele a Litdr Kcizseg

0nkorm6nyzat6nak 2022. dvi mrisodik kdltsdgvet6si m6dosit6 rendeletdt.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds TelepiildsJijleszlisi Bizottsltg I igen szovazottal elfogadja

r2t/2022.ox .07.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g 4 igen szayazattal elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzsdg 0nkorm6nyzata Kdpvisel<5-testiilet fele, Litdr Krizsdg
Onkormrinyzatrinak 2022. dvi miisodik m6dositris6r6l sz6l6 rendeletdt.

Hat6ridS: azonnal
Felel<is: Osvrith Ors polgiirmester

Dr. Gyurika Istv6n Gdbor PB elniik
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2.) Lil6r tizikdzmii - rendszer GFT fejleszt6si terv6nek elfogad,isa 2023-2037 id6szakra

Dr. Gyurika Istr6n G:ibor PB elniik
Az m6sodik napirendi pont a GFT fejleszt6si terv6nek elfogad6sa 2023 -2037 id,oszakra
Van -e sz6beli kieg6szitds?

9svrith Ors poledrmester
Atadn6m a szot Bencze Eva legyzi\ asszonynak.

Bencze fva ieqyz6
A viziktizmii-szolg6ltatrisr6l sz6l6 201 1. 6vi CCIX. tdrvdny I I .$ (2) bekezddse a vizikrizmri-
szolg6ltatdLs hosszri tilvI biztosithat6siiga drdekdben az tizemeltetett vizikiizmr.ivekre vonatk026
G<trdtilo Fejlesztdsi Terv (GFT) kdszit6sdt irja el6. A r6vidt6vt tervezdsi id<iszakban csak
azokat a beruhriz6si terveket lehet csak riigziteni, amelyre biztosan rendelkeziink forr6ssal. Az
6nkormiinyzatnak van egy elkiilcinitett alapban, amelyben az ilzemeltetdsi dijak vannak. A
hosszritrivf fejleszt6seket p6lyhzatb6l kivdnjuk megval6sitani. Ehhez kapcsol6dik egy
t6jdkoztatiis arr6l, hogy a szennyviztisztit6 beruhrizrisunknak a mai napon volt a lezirhsa es

ellen6rzdse, amely soriin mindent rendben taliiltak. Az el6terjesztett anyag a Bakonykarszt Zrt.-
vel egyeztetve keriilt elkdszitdsre.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsdg I igen szatazattal elfogad.ja.

122 12022.(1X.07.) PB hatdrozat
A Pdnz[gyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfejlesztdsi Bizottsiig 4 igen szavazatal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilet fele, a 46.sorszdmf 11-04552-
l -001-00-15 MEKH k6ddal rendelkez<i Litdr iv6vizelliit6 vizikcizmti-rendszer G<irdiil6
Fejlesztdsi T ewel 2023-2037. idiszakra.

Hatiirido: azonnal
Felel6s: Osv6th 0rs polgirmester

Dr. Gyurika Istv6n Giibor PB elndk

Dr. Gvurika Istvin Gribor PB elniik
Van-e kdrdds, hozziLszoltts, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra. ki az. aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet fele, a 65. sorszrimu 2l-
04552- 1-004-01-04 MEKH k6ddal rendelkez6 Litdr szennyv izelvezeto 6s -tisztit6 vizikcizmii-
rendszer Giirdtil6 Fej lesztdsi T erv et 2023 -2037. idriszakra

Pdnziig,ti, Gazdasligi ds Telepilli,sfejlesztdsi Bizottstig,l igen szovozattdl elfugadja

123 I 2022.(1){.07.) PB h at:irozat
A Pdnztigyi, Gazdasiigi ds Teleptildsfej leszt6si Bizottsiig 4 igen szavazattal elfogaddsra
javasolja Litdr Ktizsdg OnkormAnyzata K6pvisel6testtilet fele, a 65. sorsz6mt 21-04552-1-
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Dr. Gvurika Istvin G6bor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzitszolis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Litdr Kdzseg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, a 46. sorsziimt
11-04552-1-001-00-15 MEKH k6ddal rendelkezo Litd.r iv6vizellit6 vizik<izmr.i-rendszer
G<irdtil6 Fej lesztdsi T ew et 2023 -2037. idciszakra



004-01-04 MEKH k6ddal rendelkezo Litdr szenrryvizelvezet6 6s tisztit6 vizikdzmii-rendszer
G<rrdiil6 Fejlesztdsi Tewet 2023-2037 . idi|szakra

Hatriridti: azonnal
Fele16s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB eln6k

3.) Kiizs6ggazdilkodds g6ppark fejleszt6se
El6ad6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvrin Gribor PB elniik
Az harmadik napirendi pont k<izsdggazdrilkod6s g6ppart fejlesztdse
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osv6th 6rs Dolqrirmester
Kielemeztiik ajelenlegi g6pparkunkat a pdnziigyi vezet6vel, az elso hdt h6napra vonatkoz6an.
Az <isszes ktilts6gek megvizsg6ltuk. 6s szembe rillitottuk egy tisztrin elektromos
tehergdpj 6rmrivel amely1,1 tonna teherbir6st. A jirmrivek folyamatos igdnybev6telnek vannak
kitdve a haszniilat kcizben. Gyakran meg6llnak. kis t6vokat tesznek meg. A k<iltsdgek
csdkkentdse 6rdekdben egy sokkal olcs6bb fenntartiisri elektromos teherg6pj6rmrivel kellene
legal6bb az egyik teheraut6t kiv6ltani. A fix plat6s teheraut6nk eladrisdt javaslom.

Igrln i Zsolt Lriszl6 PB tap

Mennyi a garancia erre a tehergdpjiirmrire?

Osvrith Ors polsdrlqe$ter
Az akkumulitorra 6t dv a szerkezeti elemekre hiirom dv

Trith Zoltin PB tae
Az eladrisb6l mennyi bev6telre sz6mithatunk?

Osvith Ors polgdrmester
Pontos 6sszeget m69 nem tudok mondani, nagyon sz6les skdl6n mozognak az 6rak.

Frank Csaba k6pvisel6
Mikorra tdriilne meg a vdteli rir?

Osvdth 6rs polsirmester
Egy aut6n6l 1,5milli6 forint az tizemeltetdsi ktiltsdg, <it 6v alatt megtdrtilne az elektromos aut6
iira. Sok a kop6 alkatrdsz az elektromos aut6ban viszont nagyon kevds a meghib6sod6s
lehet6sdge.

Auerbach Jdnos l9.6ru l5. perckor megtirkezett a bizottsdg btJdvel hatdrozatkipes
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Dr. Gyurika Istr rin Gribor PB clniik
Van-e kdrdds, hozzdsz6lis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazhsra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kdzseg Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testiilet I'ele, megvizsg6l6sra
keriiljdn a jelenlegi fixplat6s teherg6pjrirmii eladrisa 6s egy tj elektromos tehergdpj6rmti
beszerzdse, melyhez a fon6st kds<ibb biztositja a bizottsrig.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds TelepiildsJbj lesztds i Bizottsdg 5 igen szavazattal elJbgadja

12412022.(lX.Oj.) PB hatdrozat
A P6nztigyi, Gazdashgi 6s Telepiil6sfej lesztdsi Bizofts6g 5 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6+estiilet fele, hogy megvizsgiilisra keriilj6n
a jelenlegi fixplat6s tehergdpj6rmri eladiisa ds egy uj elektromos tehergdpj6rmr.i beszerzdse,
melyhez a fon6st kdsrjbb biztositja a bizotts6g.

Felel6s: Osv6th 6rs polg6rmester
Dr. Gyurika Istv6n Gdbor PB elntjk

4.) Ovoda - iskola busz iigye
ElSudti: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gvurika Istvrin Gdbor PB elniik
A negyedik napirendi pont az 6voda-iskola busz tigye.
Van -e sz6beli kiegdszitds?

Osvith Ors polpirmester
A Kelet Balatoni Kist6rs6gi T6rsul6son beli.il p6lyrizaton egy 2l f<is IVECO gdpj6rmii keriilt
beszerzdsre, melyet a tdrsul6s megsztn6sdvet 100% tulajdonban Liter Kozseg 6nkormdnyzata
vett 6t. LOW657 rendsz6mri g6pj6rmii - az iizembentart6 Balaton R6-Busz (sz6khelye:
Veszpr6m, Liszt F. u. l.) kdrds6re - ideiglenesen kivonisra kertilt a forgalomb6l.
Megkeresdstinkre az iizembenlafio azt a t6j6koztatast adta, hogy 2020. janurlr 6ta
fuvarmegbiz6s nem 6rkezett rdsziikre. A kdt rinkormrinyzat 2012-ben t6rsul6si megiillapodrist
kdtdtt a Csiviteki Ovoda ds Bdlcsode kiizds fenntartas6ra, tizemeltetdsdre. Az ellatdsi kdrzetet
tiibb 6ven keresztiil krizd,sen hatirozzuk meg, mely szerint a Lit6r ds Kirdlyszentistv6ni
gyerekeknek krizrisen biaositjuk az ellitrist. Annak drdekdben, hogy a Kirrilyszentistvrini
gyerekek az int€zmdnyt zavartalanul tudj rik Lltogatni, 6s a sziiloknek cs0kkentsi.ik a terheit,
ezert egy kdztis egyiittmiik6dds atapjrin ,,iskola, 6voda buszt" szolg6ltatrist viis6roltunk a RE-
BUSZ 98 Kftt6l. Az 6llami normativa kizrir6lagosan az 6vodai gyermekek ut6n jrir. melyhez
Kirilyszentistvrln K6zsdg Onkorm tnyzala 2O12 6ta 100 000 FVgyermek/dv tamogatAst ad. A
2021-22-es tan6vben 26 kir6lyszentistvdni gyermek vette igdnybe az iskola busz szolgiiltatiist.
Szolg6ltat6 ebben az 6vben miirciust6l a nett6 20 000 FVnapos fordul6 napi dij at nett6 24 000
FV napi dijra emelte. A jelenlegi gazdasrigi helyzetre val6 hivatkoz6ssal a napi dij fordul6t nett6
38 000 Ft risszeggel vllllalja 2022.09.01.-tril. Javaslom az rinkorminyzat tulajdonriban ldvo 2i
fos kisbusz drt6kesit6s6t, 6s tovibbi olcs6bb szolg6ltatrisi lehet6sdgek keresdsdt.
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Dr. Gvurika Istvin Gribor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kcizs6g 0nkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilet fele, megvizsg6liisra
kertiljdn a 21 fds IVECO g6pj6rmii drt6kesit6si lehetds6ge.
Pinziigti, Gazdasdgi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizonsag 5 igen szavazattal efogadja.

12512{t22.(IX.07. ) PB hat:irozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi ds Telepi.il6sfej lesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzs69 Onkormdnyzata K6pvisel<i+estiilet fele, hogy megvizsgiilisra keriiljiin
a 21 f6s IVECO g6pj6rmri drt6kesitdsi lehet6s6ge.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osv6th Ors polg6rmester

Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB eln6k

Dr. Gyurika Istvdn G6bor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzdszolis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kcizseg 0nkorm6nyzata Kdpviseki+esttilet fele, megvizsgril6sra
keriiljdn az iskola, 6voda buszt szolgdltatris, irajrinlatok k6rdse toviibbi szolgriltat6kt6l a
feladatelliitdsra.

Pdnziig,ti, Gazdasigi ds Telepiildsfejlesztisi Bizottsdg 5 igen szavazuttal elfogaQia

12612022.1X.07. ) PB hatrirozat
A Pdnztigyi, Gazdas|gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 5 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzs69 Onkormenyzata K6pviselo-testiilet f'ele, hogy megvizsgriliisra kertilj<in
az iskola, 6voda buszt szolgiiltatiis, 6rajiinlatok k6rdse tov6bbi szolgiiltat6kt6l a feladatell6t6sra.

Hatririd6: azonnal
Felekjs : Osvilth 0rs polgiirmester

Dr. Gyurika Istvrin Grlbor PB elnrik

5.) Felel6s Atlattartis piiyinat kieg6szit6 trimogat6sa
El6ad6: Osvdth Ors polgdnnester

Dr. Gvurika Istvrin Gribor PB elndk
Az dt<tdik napirendi pont a Fele[6s Allattartis pitlyinatkiegdszit<i t6mogatilsa
Van -e sz6beli kieg6szit6s?

Osv:ith 6rs polqdrmester
Onkormrinyzatunk a Felel6s Allattartes pirlyinat 2021. keret6ben pitlyizatot adott be ds nyert
1.164.000Ft dsszeget. A felhiv6sra tiibb ig6ny 6rkezett, mint amit a piiyizali cisszeg t'edezni

tud. K6rem a tisdelt bizottsdgot, 300.000F1 dsszeg biztositris ra a piiyinati <isszegen feliili
ig6nyek teljesitds6re.

Dr. Gyurika Istvri4 6bor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitszi\its, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazasra, ki az, aki
elfogadrisra javasolja Litdr Kdzsdg 6nkormiinyzata K6pvise lo-testtilet fele, a Fetel6s Allattartat
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2021. ptiyLzatkeretcisszegen feltili 300.000F1 t6bbletig6ny biztositrisilra a krilts6gvetdsi tartal6k
terh6re.

Pdnziigti, Gazdasigi 6s Telepiil4sfej lesztdsi Bizottscig 5 igen szardzottol elfogodja

12T2022.(1X.07.) PB hatf rozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi 6s Teleptitdsfej leszt6si Bizottsag 5 igen szavazattal elfogadiisra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a Felelos Allattartds 2021.
p{lyinat keret<isszegen feliili 300.000F1 t6bbletigdny biaositiis6ra a kdltsdgvetdsi tartaldk
terh6re.

Hatfridri: azonnal
Felel6s: Osv6th 6rs polgrirmester

Dr. Gyurika Istvrin Giibor PB elndk

6.) Civil Szervezetek Programjainak T6mogatisa
a.) Litdri Polgiir6r Egyestilet 2022.6vi I. fordul6s pAryazat felhasznil6s m6dosft6s
b.) P6ly6zatok elbir6lilsa,
c.) Ktiltin kdrelem Litdri Polg6r<ir Egyesiilet keretrisszeg m6dositiis
El6.td6: Osvdth Ors polgdrmester

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elntik
A hatodik napirendi pont a Civil Szervezetek Programjainak tiimogatdsa.
a.) Litdri Polg6rtir Egyesiilet 2022.6vi I. fordul6s phlybzat felhaszniil6s m6dos(tiis
Van -e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze liva iegvz6
A Lit6r Polgiir6r Egyesiilet a Civil szervezetek programjainak temogatiisa 2022. tdrgyt
ptiyiaali kiir6s keretdben az els6 fordul6ban 350.000F1 t6mogat6st kapott rendezvdnyek
biztositiisa, egyesiileti szemdlygdpj6rmii fenntart6si k61ts6gek fedez6se. jutalmazils trirgyban.
2022.07.21-6n €,rkezett k6relmiikben a 350.000F1tiimogat6si keretb6l 240.000F1 dsszeget klima
beszerzdse forditanrlnak t6mogatrisi c6l m6dosit6sival.

Biiriindin6 Mr5r6 Ildikri PB tas
Kdrd6sem az lerne, mi lesz a klima sorsa, ha 6k miir nem hasznriljrik a polg6r<ir pihen<it, ahova
a berendezdst akarj rik felszerelni.

Osvrith 6rs Dolgirmester
A piacon ldv6 szekdr tcinkrement, kiilcinbdzri alternativSkat keresttink hova tudniink elhelyezni,
hogy ne romoljon jobban az 6llaga. Felmertilt a polg6rtir pihenri lehet6sdge is. Nagyon rossz az
6llapota ennek a garhzsnak, vdlemdnyem szerint nem szabadna 16 ktjlteni, klim6val biztosan
nem szereln6m fel.

Auerbach Jrinos PB tag
Ez az 6piilet kciriilbeltil tiz 6ve keriilt felfjit6sra, a nyllitszir6k is ki lettek cserdlve. Elektromos
fiitdsre van lehet6sdg. A mostani energia5rak mellett nem gondolom, hogy klim6t kellene ide
szerelni, valamint nem tudom ajelenlegi 6ra elbirja-e a bekotni kivint fogyaszt6t. Kaptunk egy
ig6rv6ny a polgrlr6rs6g elncikdtcil vizesedds megsziintet6sdre, de mdg nem tdrtdnt vAltoz6s ebben
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az iigyben. A gardzsba alig lehet be6llni, nem is hasznilj6k az aut6 tiirolisiira belog az a1l6ba
egy villanyoszlop.

Hesyessy-Tak{cs Edit k6nviselS
Milyen intenzitrissal hasznriljrik eil az lpijrletet a polgrir5r<ik?

Bencze Eva iewz6
K<iriilbeliil ot 6ve az egyesiilet pilyizat utj6n nyert egy szolgiilati aut6t, aminek a f'eltdtele a
t6rol6s megold6sa volt. Ekkor kapt6k meg a gar6zst. Tudomiisom szerint az aut6 nem iill be a

garinsba, az elnrik udvar6ban parkol.

Hegyessy-Takics Edit k6pvisel6
Tudom6som szerint a falugondnoksAg dolgoz6inak nincs olyan helys6ge, ahol enni, pihenni
tudn6nk. Nem lehetne ezt a Earlzst k6tfdle m6don haszniilni? 6jszaka a polg6rorrik, nappal a

falugondnoks6g?

Auerbach Jinos PB tas
Ebben az dpiiletben sajnos nincs melldkhelysdg. A miiveloddsi h6zat viszont rilland6
h<imdrsdkleten temperriljuk, oda lehetne a polgrirorriket djszak6ra, a falugondnoksrigot nappalra
elhelyezni.

Auerbach Jrinos PB tas
Javaslom vegyiik fel a polgrirors6ggeI a kapcsolatot , ap6lyinati pdnzt 2022. december 3 1-ig kel
felhaszn:ilni.

Osvdth Ors polqiirmester
Mindenk6ppen a be|zist kellene el6szcir orvosolni. Az rij fogyaszt6 felszerel6s6vel az
cinkormiinyzat terhei n<indnek.

Dr. Gyurika Istvdn Gdbor PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzisz6l6s. javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazasra, ki az. aki
elfogad6sra javasolja, hogy trirgyal6sokat kezdemdnyezzen a Litdri Polgiir6r Egyestilettel a
2022. Civil Szervezetek Programjainak tiimogat6sa 4312022.(111.24.) PB hat6rozat alapjiin
elnyert 350.000F1 felhaszn6lisi cdl m6dositdsi igdny megvizsg:iliisiira vonatkozban 2022.
szeptember 20-i hatiirid<ivel.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadja

128 I 2022.(1X.07.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal an6l drint, hogy
trirgyalrisokat kezdemdnyezzen a Lit6ri Polg6rrir Egyestilettel 2022. szeptember 20-i
hat6rid6vel a 2022. Civil Szervezetek Programjainak t6mogatrisa 4312022.(111.24.)PB hat6rozat
alapjrin elnyert 350.000Ft felhasznril6si cdI m6dosit6si ig6ny megvizsgiiliis6ra vonatkoz6an.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Osviith Ors polgirmester

Dr. Gyurika Istviin Gribor PB eln6k
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Dr. Gvurika Istvdn Gibor PB elntik
Nagyon neh6z ebben az iigyben 6ll6st foglalni, mert kevds ebben az iigyben az inform6ci6m.



Dr.Gvurrka IsWin G{bor PB elntik
A b,) napirendi pont a prily6zatok elbir6Lisa.

A piiyiztatAs miisodik fordul6j6ban foly6 dv augusztus h6 31. napja 10.00 6rriig volt lehetosdg
a pilyizatok benyrijtrisrira hiirom kateg6riiiban, k<izrend 6s k<izbiztonsrig vddelme,
sporttevdkenysdg, valamint kulturrilis, kdzmrivel6d6si tev6kenys6g. A megadott hat6rid6re
hirrom piiy 6zat lrkezett. A Litdri Sport Egyesiilet k6rt tiimogatriLs 350.000 forint, a Litdri Z<lldrig
Kulturdlis egyesiilet k6rt t6mogat6s 600.000 forint. ds a Litdr Polgrir6r Egyesiilet kdrt t6mogatris
150.000 forint. Mindegyik palyazar formai, tartalmi alapj6n birrilhat6, a prily6zati cdllal
risszhangban van.
A napirendi pontot az Oktatisi, Kulturdlis 6s Sport Bizottsrig is tiirgyalta kdrem ajavaslatukat.

Hesyessv-Takfcs Edit az Qktalasi Kulturrilis 6s Sport Bizotts:is Elntike
A Lit6ri Zdld6g Kulturilis Egyesiilet 600.000F1-ra piiyitzott. A rdszletes kriltsdgvet6sben
t6boroz6s, viseletviilt6s, tags6gi ds nevez6si dijak szerepelnek. A bizotts6g t6mogatja a
benytjtott paly6zatot a keft <isszegre.

Dr. Gvurika Istv:in Gibor PB tas
Van-e k6rd6s, hozziszdlis, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogadiisra
javasolja, a Litlri Zdldiry Kulturillis Egyesiilet ftsz&e a Civil Szervezetek Programjainak
Tdmogat6siira 2022.11. fordul6ban kiirt pSlyinalban 600.000F1 t6mogat6s nyrijtisrit kultur6lis,
kcizmiivekiddsi tev6kenl sdgre.

Pdnztigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazatlal elfogadja

129 12022.(1X.07.) PB hat:irozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfej lesztdsi Bizottsrig 5 igen szavazattal arr6l ddnt, hogy
Lirdri Zoldtq Kultur6lis egyesiiletnek az 6llamhhztartisrol sz6l6 201 l.6vi CXCV. tdrv6ny 4.9.-
6ra figyelemmel a ,.Civil szervezetek programjainak trimogat6sa 2022. dvben" II. fordul6 trirgyrit
ptily6zati kiirris keretdben 600.000F1 trimogatiis nytjt kulturiilis, kiizmiivel6d6si tevdkenysdgre.

Hat6rid<i: azonnal

Felekis: Dr. Gyurika Iswdn G6bor PB tag

Dr. G urika Istvfn G{bor PB ta
A misodik p6lyiz6 a Lit6ri Sportegyestilet 350.000F1 tAmogatiisi kdrelemmel sportorvos,
nevezdsi dij, h6l6javitris, j6tdkvezetrii dij, traktorjavit6s, labda, tisztit6szer beszerzds.
Kdrem az Oktat6si, Kultur6lis 6s Sport Bizottsiig javaslat6t.

Hesvessv -Takf cs Edit az Oktatris Kultur6lis 6s Snort Bizotts{s Elniike
A bizotts6g ttimogatja a benyiijtott pelyAzatot a kdrt 350.000Ft dsszegre

Dr. G urika Istv:in Gribor PB ta
Van-e kdrd6s, hozzAsz6lis, lavaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogadSsra
javasolja, a Lit6ri Sportegyes let rdsz6re a Civil Szervezetek Programjainak Tdmogat6siira
2022.11. fordul6bankiirt pirlydzatban 350.000F1 t6mogatiis nyrijt6srit sporttevdkenysdgre.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiili.sfejlesztisi Bizottsag 5 igen szavazallal elfogadja
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130 I 2022.(dX.07.) PB hatdrozat
A Pdnztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazattal arr6l drint, hogy
Lit6ri Sportegyesiiletnek az 6,llamh|ztartiisr6l s2616 2011.6vi CXCV. tdrvdny 4.S.-6ra
figyelemmel a,,Civil szervezetek programjainak tiimogat6sa 2O22.6vben" IL fordul6 t6rgyt
piiybzati kiirris keretdben 350.00OFt t6mogatas nytjt sporttevdkenys6gre.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Dr. Gyurika Istviin G6bor PB tag

T) r. Gvrrrika Istvdn G6bor PB ta
A harmadik pitlyirz6 a Lit6r Polgilr6r Egyesiilet 150.000F1 trimogatrisi kdrelemmel kdzrend 6s
kdzbiaonsiig tiirgyban, t6ligumi v6srirliisra 6s mriszaki vizsgira
Kdrem az Oktatrisi, Kultur6lis ds Sport Bizotts6g javaslatrit.
Hepvess -Takrics Edit az Oktatds Kultu16lis 6s Snort Bizotts:is Elniike
A bizottsrig trimogatja a benytjtott ptlydzatot a k6rt 150.000Ft cisszegre

Dr. Gvurika Istv6n Gitror PB tas
Van-e kdrdds, hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogad6sra
javasolja, a Litdr Pol9616r Egyestilet r6szdre a Civil Szervezetek Programjainak T6mogat6s6ra
2022.II. fordul6ban kiirt prily6zatban 150.00OFt tiimogatiis nyfjt6srit kdzrend- 6s kdzbiztons69
v6delme kate96ri6ban.

Pdnztigti, Gazdasdgi is TelepiilisJbjlesztisi Bizottsdg 5 igen szavazattal elJbgatljo

137 12022.(1)(.07.) P B h atri rozat
A Pdnziigyi, Gazdasrlgi 6s Teleptl6sfejlesztdsi Bizotts6g 5 igen szavazatlal arr6l d<int, hogy
Lit6r Polgdr6r Egyesiiletnek az iilamhiztartiLsr6l sz6l6 201 i.6vi CXCV. tdrv6ny 4.S.-6ra
figyelemmel a,.Civil szervezetek programjainak temogatiisa 2022. dvben" II. fordul6 t6rgyri
pitlyi,zati kiir6s keret6ben 150.00OFt trimogat6s nyrijt kcizrend 6s ktizbiztonsdg kateg6ri6ban.
Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Dr. Gyurika Istv6n Grlbor PB tag

Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB elniik
A c,) napirendi pont a Litdr Polg6r6r Egyesiilet keretdsszeg m6dosit6s.
Van-e sz6beli kieg6szitds?

Osvrith 6rs polq{rmester
A Polg6r6r Egyesi.ilet kdrelm6ben el6adta, hogy a m6sodik fordul6ban kiirt 150.000F1
keretd,sszeg nem megfelel6 sziimukra, hivatkoz6ssal a jelenlegi gazd,asdgi helyzetre 6s

felsz6litja az dnkormd,nyzatot a 350.000F1 keretdsszeg biztositasera. A legut6bbi rendezv6nyre
k6rttink hrirom f6t ds kaptunk egy ftit. A lev6lben arra is kitdr az egyestilet elndke, ha nem
emeljtk meg a piiyizhali keretdsszeget az egyesiilet meg fog szrinni.
V6lem6nyem szerint a kdlts6ghatdkonysrig az elsridleges szempont az rinkormiinyzatnak is. Az
elektromos aut6 beszerzdse ds a kiadiisok feltlvizs96lata is ebbe az iriinyba mutat. Az iskola 6s

az ovoda iigye most a legfontosabb, itt is folyamatosan emelkednek a k<iltsdgek. Jelen
helyzetben nem emelndk a piiytzati kert6sszegen.
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Dr. Gyurika Istvf n Gribor PB elniik
Az els6 kdr<is piiyhzat elbirrilisakor m6r tatiilkoztunk egy olyan probl6mrival. hogy ugyanarra
a kateg6riara kdt ptrlyhzal 6rkezet1, de ott sem emelttik meg a keretet. Igy nem javaslom a
keret6sszeg megemelds6t.

Biiriindin6 M6r6 Ildikri PB tag

Vajon milyen bevdtele van mdg az egyesiiletnek az dnkormanyzatitrimogat6son feli.il?

Auerbach Jinos PB tag
Az eln<ik t6mogatni szokta az egyestiletet sajit forrrisrib6l. Javasolniim vizsgriljuk meg a
polg6r<ir pihen<i igdnybevdtel6t is.

Dr. Gyurika Istvrin Gribor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzitsz6lits, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra. ki az. aki elfbgadrisra
javasolja, Litdr K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel<i-testiilet fele, a Lit6r Polgrlr6r Egyestitet
rdsz6re egyedi dcint6sben 200.000F1 t6mogatAs nytjtasAt.

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telepiil4sfejlesztdsi Bizottsdg I nem ds I tartdzkoddssol
elutasltja.

13212022.(1X.07.) PB hatdrozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej leszt6si Bizotts6g 4 nem 6s I tarl6zkodiissal elfogadrisra
nem javasoUa Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpviseki-testiilet fele, a Litdr Polgdror Egyesiilet
r6sz6re egyedi drintdsben 200.000F1 t6mogat6s nyrijtrisrit.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Dr. Gyurika Istvrin Gdbor PB tag

Dr. Gyurika Istvin G:ibor PB elniik
A hetedik napirendi pont a Kdzs6gh6za energetikai fehij itris m6sodik iitem, mfiszaki tartalom
m6dosit6s.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Osvith Ors polq{rmester
Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzata a Kdzsi,ghhza dptilet felirjit6sdnak II. iitemekdnt (1. titem
homlokzati h6szigetelds 6s homlokzati nyil6sz6r6k cser6je volt) a fodpiiLlet tetot6ri
h<iszigetel6sdre 6s a Bem J. utca feloli kiils<i irattrir dptilet teljes lehij itrisira nyefi el piiyinati
t6mogatrlst a BeliigyminisZdriumt6l 2021.06.29. napon. Az eloz6 K6pvisel6-testtilet a
2022.05.26. napon tartott tildsdn arr6l hatrirozott, hogy m6dositja a tAmogatott projekt mriszaki
tartalmat, tekintettel arra, hogy a megnrivekedett piaci 6rak jelenttisen meghaladjdk a
rendelkez6sre 6116 forr6s dsszegdt. A T6mogat6 feld a Hivatal jelezte a m6dositrisi igdnyt,
akk6nt, hogy a tet<it6ri h<iszigetelds mellett a Bem utca feloli irattrir fehijit6s6t6l eltekinttink,
helyette pedig az Almos utca fel6li irattiir dpiilet tet6tdri h6szigeteldse, fritdskorszeriisitdse 6s

[j irattirol6 polcrendszer beszerzdse val6sulna meg. A Tiimogat6 a m6dositrisi k6relem

13

7.) Kdzs6ghina energetikai fehijitris m6sodik iitem, miiszaki tartalom mridositris
El6ad6: 0svttth ()rs poIgdrmester



alet6masztasAho z teNezdi szintr.i dokument6ci6k benyrijtris 6t kdri. Az 6pt.iletenergetikai
felrijitris6t teljeskrirti megval6sitsa a gazdas69osan iizemelo igazgathsi tevdkenysdg biztositrisa
drdekdben, ezdrt figyelembe vdve a megndvekedett dpittiipari rirakat 6s a projekt befejez6si
hatiirid<jt, javaslom a tiimogatott mriszaki tartalom m6dosit6srit. A rn6dositott pitlyilzati cel
kizrir6lagosan a fddptilet tet6t6ri h6szigetelds6nek megval6sit6sa lenne, a megit6lt tiimogatAs
alapjrln a tamogatott miiszaki tartalom kciltsdgoptimaliziLlt. azaz a kiviteli k<iltsdgek
csdkkentds6t c6[26 ritdolgozrisdval, tervezci bevon6s6val.

Dr. Gyunta Istvin Gribor PB elntik
Szerintem nincs vdlasZdsunk, a jelenlegi k<ilts6gvet6si tartaldkkeret nem teszi lehetovd a
kieg6szit6st.

Btirtindin6 M616 Ildik6 PB tag

Kivitelezhet6 a tartalom m6dosit6s?

Bencze Eva iegyzd
Mivel a p6lyr2aton nyert 6sszeget nem kiv6njuk visszaadni. ezdrt szeretndnk m6dositani. Van
egy testiileti haterozatunk, amelyben kezdemdnyezttik a m6dosit6st, de az irhnyit6 hat6srig csak
a tervez<ivel al6tiimasztott miiszaki tartalom m6dositrist tudja elbir6lni. Nem tudom
megmondani mikor fogadjrik el a mriszaki tartalom m6dositrist, v6lhet<ien a felhaszniiliisi
hat6rid6 m6dosit6s6t is kdrelmezni kell majd.

Dr. Gyurika Istvrin G{bor PB clniik
Van-e k6rd6s, hozzirsz6lirs, lavaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogad6sra
javasotja, Litdr Kiizs69 Onkormrinyzata K6pviseki-testtilet lele, a BMoTFT/6-912021.
iktat6szrimri Onkorm6nyzati feladatell6test szolg6l6 fejleszt6sek tiimogat6sa p6lybzat
t6mogatott miiszaki tartalom m6dosites6t. A m6dositott pitlyiuati c6l kiz6r6lagosan a f6dpiilet
tet6t6ri h6szigeteldsdnek megval6sit6sa lenne, a megitdlt t6mogatiis alapjdn a t6mogatott
mriszaki tartalom k<iltsdgoptimaliz6lt, azaz a kiviteli kdltsdgek cstikkentdsdt c6lz6
iitdolgoz6s6val, tervez6 bevoniisiival.

Pdnziigti, Gazdas/tgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elJbgadja

133 12022.(1]{..07.) PB hatrirozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi ds Telepiildsfej leszt6si Bizottsiig 5 igen szayazailal elfogad5sra
javasolja Litdr K<izsdg onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiitet fele. a BM0TFT/6-9I2021 .

iktat6szrimri Onkormiinyzati feladatell6trist szolgel6 fejlesztdsek tiimogatrlsa pdlydzat
tdLrnogatott miiszaki tartalom m6dositiisiit. A m6dositott pirlyi.zali c6l kiz616lagosan a f66piilet
tet6tdri h6szigetel6s6nek megval6sit6sa lenne, a megitdlt t6mogat6s alapj6n a tamogatott
mriszaki tartalom ktilts6goptimalizitlt. azaz a kiviteli kiilts6gek csdkkentdsdt cdl26
6tdol gozitsi* al, tervezri bevoniis6val.

HatriridS: azonnal

Felet6s: Osvdth 6rs polgrirmester
Dr. Gyurika Istv6n Gdbor PB eln6k

14



8.) Templom utcai jrirda fehijitris
El6ad6; Osvdth Ors polgirmester

Dr. Gyurika Istvrin Grlbor PB elniik
A nyolcadik napirendi pont a Templom utcai jArda felfjitris
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Osvrith 6rs polqf rmester
Lit6r Kdzs6g OnkormiinyzatdLnak a Magyar Falu Program 2021 . keretdben meghirdetett
,,Onkorm6nyzati j6rda6pit6s/fehijitris anyagtdmogatesa" trirgyf MFP-BJ Al2O21. k6dsz1mlf
p|ryd;zati kiirisra 2021 .06. I 0. napon benyrij totl pitlyinata 2.716.579 F't trimogat6sban r6szestilt
a 2021.08.12. napon kelt T6mogat6i Okirat alapjiin. A tiimogatott projekt cdlja a Litdr,
Templom utcai j6rda fehijitisa 286 mdter hosszon iitlagosan I , I m6ter sz6less 6gben, azaz.314,5
m2 feltileten, amelynek megval6sitiis6ho z a l{mogatas csak a jiirdafelfj itiishoz sziiks6ges
anyagok beszerz6s6re fordithat6, a kivitelezds munkadija 6s a mr.iszaki ellen6ri szolg6ltatris saj 6t
fonrisb6l finanszirozand6 . Az elozo Kdpvisel6-testiil et a 2022.04.20. napon tartott iil6s6n arr6[
hattrozoll, hogy a projekt befejez6si hat6rid6 meghosszabbitris6t kdrelmezi a Tamogat6t6l. A
2022.04.21. napon benyfjtott viiltoziisbejelentdsi kdrelemre a Trimogat6 2022.08.20. napon
pozitiv d<intdst hozott, amellyel a projekt befejezdsi hatriri d,eje 2022.12.31 . napra m6dosult.
2022. szeptember h6nap eleji 5rszinten bedrkez6 6rajinlatok alapj6n megrillapitist nyert a

Templom utcai j6rda lelujit6s6nak anyagkcilts6ge brutt6 4.200.000 Ft, a kivitelezds rnunkadija
brutt6 6.700.000 Ft, tehat az €pitoipai kivitelez6s v6rhat6 kdltsdge nagysrigrendileg brutt6
1 1.000.000 Ft. Mindezek mellett az ajrinlatad6k megjegyezt6k, hogy tovrlbbi kdlts6gek
felmertil6se viirhat6 a kivitelezds sor6n (pl. csatorna kifoly6k kdltsdge, ut6lagos tereprendez6s
k<iltsege).

Dr. Gvurika Istvin G6bor PB elntik
Mennyi az ere elkiildnitett 6sszeg?

Osvdth 6rs Dolg6rmester
Brutt6 10.000.000Ft van elkiil6nitve a kdltsdgvetdsben a p6ly6zati dsszeggeI egyiitt

Auerbach J6nos PB tap
A kiindul6 piiyiaati 6sszeghez eredetileg 7.300.000F1-ot tettiink hozza a k<iltsdgvetdsb<il, ds

most ehhez m6g k6ne 1 .000.000Ftot biztositani, ha j6l 6rtem.

Fek3te Tamris altrolgdrmester
Van-e lehet6sdg a nagyon rossz rillapotban [6v6 16sz 1-ehijitdsrira?

Osvdth Ors olg{rmester
A p{lyizal feltdtele a teljes Templom utca rekonstrukci6ja, nem bonthatjuk szdt rdszekre. Ha
megcsiniiljuk, akkor bej 6r6kkal egyiitt kell. Sajnos miir az egyik iraldnlatol ad6 viillalkoz6
vissza is l6pett.

Btirtindin6 Mrirr6 Ildikri PB tae
A december 31- hat6rid<i nagyon r<ivid. Ha a v6llalkoz6 nem tud teljesiteni akkor elbukjuk az
6sszeget?

Dr. Gvurika Istv:in Gfbor PB elniik
A lit6ri v6llalkoz6kt6l k6rtiink be aj6nlatokat?
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Osv:ith 6rs ol rmester
Ujra megfultatjuk veltik.

Frank Csaba k6pvisel6
Lehetne-e kezdem6nyezni a befejezdsi hatdrid6 m6dositiis6t?

Bencze fva iegyz6
Az 6sszes hosszabbitrisi lehetos6get m6r i96nybe vettiik, amit ajogszabrilyi hdtt6r megengedett,
egyedi kdrelmet kell benyrijtani a hatrirido befejezdsi hatArid6 m6dosit6s6ra.

Trith Zoltdn PB ta
A tartalmi m6dositiis milyen k<iltsdgekkel jrir?

Bencze fva iesyz6
A piiyinari kiiritshoz megbizott tervez6t be kell vonni a m6dosit6s elkdszitds6hez, felterjeszteni
az i6nyit6 hat6srlghoz 6s ezutiin vdrjuk a visszajelzdst.

Dr. Gyurika Istvin Gibor PB elniik
Ha a t6mogatrisi <isszeget visszafizetji.ik a kdltsdgvetdsben az ere elktildnitett el6irenyzati keret
tisszegig megcsinriljuk a beruhriziist, akkor is kell k6sedelmi kamattal sziimolni.

Frank Csaba k6pvisel6
Ha a k<iltsdgvet6sben levri cinrdsszel nekirillunk ds j utunk ameddig jutunk

Auerbach ,If nos PII ta
Neki kell rillni, jdv6re biztosan nem fogunk piily6zati pdnzt kapni. Jutunk ameddig jutunk

Btiriindin6 M616 Ildik6 PB tae
Ha leszerz6diink egy viillalkoz6val o leryez ezzel, kdzben nem mondhatjuk, hogy elfogyott a
p6nztink.

T6th Zoltdn PB tas
Ha esetleg egy ingatlan eladrisb6l szdrmaz6 bevdteliinket forgatndnk bele ebbe a projektbe?

Og6t-h Orstqlcdrm ester
Ez egy passziv beruh6z6s, ezzel nem sp6rolunk semmilyen kdlts6get. Ha beleforgatunk egy
olyan forr6st, ami egy ingatlan eladrisb6l szdrmaz6 bevdtel, akkor nem kell plusz forr6st
hozzdtenni. Akkor adunk be m6dositiiLsi k6relmet.

Dr. Gyurika Istv6n Gribor PB elniik
Akkor ez egy azonnali v6grehajt6st igdny16 projekt, a kezd6 t6ke rendelkez6sre iill.
Van-e kdrdds, hozzttsz6l6s, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazdsra. ki az, aki elfogadiisra
javasolja, Litdr Ktizsdg dnkorm6nyzata Kdpvisel<i+esttilet fele, a 2022.09.07 -i zdrt iilds
harmadik pontjriban megszavazott hatarozat bev6teldt c6lzottan irrinyitsa 6t a testiilet Templom
utcai jiirda projekt kdltsdgeihez.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadja
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13412022.(I]{.07.) PB hatdrozat
A Pdnztigyi, Gazdasitgi 6s Teleptldsfej lesztdsi Bizottsiig 5 igen szavazaltal elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviseki-testiilet f'ele. a 2022.09.07 -i Pdnziigyi.
Gazdas6gi 6s Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig zrirt iil6s harmadik pontjriban megszavazott
hatbrozat bev6tel6t cdlzottan iriinyitsa rit a testiilet Templom utcai j6rda projekt k<ilts6geihez.

Hat6rid<i: azonnal

Felel6s: Osviith Ors polgrirmester
Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB eln6k

9.) Timogatdsi k6relem benyrijt{sa a N6pi f,pit6szeti Program keret6ben
El6ad6: Osvath Ors polgtinnester

Dr. Gyurika Istv:in Gribor PB elniik
A kilencedik napirendi pont a tiimogatiisi kdrelem benyirjt6sa a Ndpi Epit6szeti Program
keret6ben.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Osvrith 6rs Dolq{rmester
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfej lesztdsi Bizottsdg a 9612022.(Vlll.23.) PB hat6rozateval
rnegsza\tazat a temogates kdrelem benyijtrisrit Ndpi Epit6szeti Program keretdben ndpi
6pitdszeti drt6kek megujul6s6t trimogat6 szakmai elokdszit6sre vonatkoz6an. A pitlyiuati c6l a
Litdr, Pet<ifi Sdndor utca 17 . szbm (527 /2 hrsz) alatti helyi vddelem alatt 6116 volt Magtrir dptlet
tetozet6nek feltjit6s6t megalapoz6 szakmai dokument6ci6 elkdszitdse a pdlyivati ftmutat6ban
ds mtiszaki seg6dletben foglaltak szerint. A tervdokumentiici6 elkdszit6sdre Enyedi Imre
tervez5 1.450.000Ft cisszegri ajanlatot adott, amelyb<il 807o-os intenzitAs mellett 290.000Ft
dsszegii saj6t forrAs biztositasa sziiksdges.

Dr. Gvurika Istvrin G:ibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitsz6lits, j avaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogad6sra
javasolja, Litdr K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele. Nepi Epitdszeti Program
keretdben ndpi 6pitdszeti drtdkek megrijulis6t t6mogat6 szakmai el6kdszitdsre vonatkoz6an. A
pilyi,zati cdl a Litdr, Pet<ifi Srindor utca 17. szhm (527l2hrsz) alatti helyi vddelem alatt rill6 volt
Magtiir 6piilet tet6zetdnek feltjit6srit, rij leddlszerkezet kialakit6s6t megalapoz6 szakmai
dokument6ci6 elk6szitdse a piiyizali ftmutat6ban 6s mriszaki seg6dletben foglaltak szerint az
Emmerich Epit6sz Stridi6 Bt. k6pviselet6ben Enyedi Imre dpit6sz tervezo l 450.000 Ft (AAM)
<isszegii tervez6i 6rajrinlata alap16n. Az ig6nyelt tiimogat6si dsszeg 1.160.000 Ft, a p6lyrizati
kiirris alapjrin a 80%-os t6mogatrisi intenzitas mellett a szakmai el6kdszitdshez szi.iksdges
290.000 Ft <isszegri sajdt forriist Liter Krizsdg 0nkormiiLnyzata biztosida a kciltsdgvetdsi tartaldk
terhdre.

Pdnziigti. Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szdyozattal elJbgodja

135 12O22.(1X.07.) PB hatirozat
A Pdnziigyi, Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizottsiig 5 igen szayazattal elfogad6sra
javasolja Litdr K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel<i{estiilet fele, a Ndpi Epit6szeti Program
keretdben n6pi 6pitdszeti 6rtdkek megirjul6siit tiimogat6 szakmai ekikdszit6sre vonatkoz6an.
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A pitlytzati cdl a Litdr, Pet6fi S6ndor utca 1 7. sziim (527 /2 hrsz) alatti helyi v6delem alatt rill6
volt Magtiir dptilet tet6zetdnek fehijit6srit, rij fed6lszerkezet kialakitris6t megalapoz6 szakmai
dokument6ci6 elk6szit6se a piiydzali fitmutat6ban ds mtiszaki segddletben foglaltak szerint az
Emmerich Epitdsz Sttdi6 Bt. k6pviseletdben Enyedi Imre dpitdsz tervez<i 1.450.000 Ft (AAM)
risszegii tervez6i 6rajrinlata alapjin. Az igdnyelt trimogat6si dsszeg I . 160.000 Ft, a piiyizati
kiirds alapjrin a 80o%-os tiimogatiisi intenzit6s mellett a szakmai el6kdszitdshez sziiksdges
290.000 Ft 6sszegii sajAt forriist Litdr Ktizsdg Onkormrinyzata biztositja a ktilts6gvetdsi tartaldk
terhdre.

Hatiirid6: azonnal

Fetekis: Osvrith 6rs polg6rmester
Dr. Gyurika Istvdn G6bor PB elndk

Megk6rdezem van-e valakinek egydb hozzitszol6sa, kiegdszit6se, ha nincs tdbb hozzrisz6liis, a
nyilt bizottsrigi iildst 20.42-kor lez6rom.
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