
Jegvz(ikiinl r'

Kdsziilt: 2021. szeptember 30-6n (cstitortdk) 17.00-6rakor tartott Litdr Ktizsdg Onkormiinyzat
P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztdsi nyilt bizotts6gi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukats G6bor
Auerbach J6nos
Balogh L6szl6
Bognir Gydngyi
Dr. Gyurika Istvrin Gribor
Horviithn6 Ndmeth Erzsdbet
Kondics Istv6n
Osvrith 6rs

PB elncik
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag
PB tag

Meghivottak:
Varga Mih6ly, polgarmester
Sztinyegh Imre Gydrgy alpolgiirmester
Berlcze Eva, jegyz6
Ndmethynd Brand Jttia p6nztigyi csoporfvezet6
N6meth Ferenc f66pitdsz

Lukrits Gribor a P6nziiwi. Gazdasigi 6s Teleoiil6sfeileszt6si Bizottsis elniike (a

tovribbiakban: PB elntik )

Megnyitom az lildst, kdszdntdm a bizottseg tagiait. Meg6llapitom, hogy a 9 fti bizottsilgi tagb6l
9 f6 bizotts6gi tag jelen van, az iil6s hat6rozatkdpes.
Az tildsen 1 f6 lakossrigi szem6ly van jelen.
Y an-e hozzflszoliis, kieg6szitds a napirendi pontokat illetoen?

Varea Mihdly oolp{rmester
Plusz napirendi pontkdnt k6mdm felvenni a f6z6konyha vizlSgyiro berendez6s beszereldsdhez

el6irinyzat biztositrisiit, a m6sodik napirendi pontban a 633 hrsz-ir telkekkel kapcsolatos

t6jdkoztatrls hetyefi a 059122 hrsz-ri ingatlan vdteli aj6nlata az rij dpitdsi telkek megkiizelitdsdre

vonatkoz6an. Uj napirendi pontkdnt a Leader inform6ci6s tablAk Athelyez6sdt is szeretndm

felvetetni. A hasznilt munkagdp beszerzds6t kdmdm levenni a napirendi pontokb6l.

Lukdts G:ibor PB elniik
A m6sodik napirendi pont m6dosul, viszont a hetedeik napirendi pontot ne vegyiik le, k6rem

m6s tartalommat elfogadni. K6t uj naprendi pont keriil felv6telre, a fozokonyha tejleszt6shez

eloirbryzatbiztositrisa 13.pont, valamint a helyi inform6ci6s t6bla 6thelyezdse 14. pont.

Kdrem k6zfeltart Assal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyet6rt.

P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 9 igen szavazattal egyetdrt.

Na irendi ontok

l.) Teleniil6srendez6si Terv m6dosit6sa' il e Helyi Epit6si Szab6lyzatr6l sz6l6 rendelet m6dositris6nak elfogad6sa

b) Teleptil6sszerkezeti terv hat6rozat elfogad6sa

c) Tewezet gazdasAgi tertlet fejlesztds

Eloado: Varga Mi htily polgdrm e ster
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5.) Szoci:ilis c6hi. tiizifarendelet elfogadrisa
Eload6: Bencze Eva iegtz6

6.) Dtint6s Civil Szervezetek Programjainak Trimogatrisri16l II. fordu16
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

7.) Haszn6lt munkag6p beszerz6s
Eload6: Vorga M i htily po I geirm e ste r

8.) Kiizfoglalkoztatfsban foglalkoztatottak munkaviszonyban vaki foglalkoztatrisa
Eload6: Varga Mihdly pol glirmester

9.) Magyar Faluprogram tfjikoztat6
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

11.) Fizetett szabadsr{g biztositfsa a pand6miris id6szakban dolgoz6 kiiztisztviseldk
szdm6ra
Eload6: Bencze Et a j eg,tzd

12.) Lit6ri sport iigyek
Eloado: Varga Mihtily polgdrme ster

13.) F6z6konyha fejleszt6s

El6ad6: Vor ga M i h dly pol grirme.: t er

15.) Vegyes iigyek

NAPIREND TARGYALASA

1.) Telepiil6srendez6si Terv m6dositdsa

Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukits Gribor PB elniik
Az els6 napirendi pont a telepiildsrendez6si terv m6dosit6sa. Van -e sz6beli kiegdszitds?
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3.) Lit6r Termel6i Piac haszndlat{val kapcsolatos iigyek
El6ad6: Vorga Mi hdly polgdrme.ster

4.) Diint6s a Bursa Hungarica Felsrioktatrisi dnkormrinyzati dszttindfj rendszerhez vaki
csatlakozds16l 2022. fordu16
El6ad6: Vorga Mihily polgdrmester

10.) Eur6pa Kulturdlis F6vdrosa program pilyizat - el6terjeszt6s k6s6bb keriil
kikiild6sre
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

14.) Helyi inform6ci6s tribla 6thelyez6se

Eload6 : Var ga M i hdly pol gd r nt e s t e r



N6meth Ferenc f66pit6sz
A Helyi Epitdsi Szabiiyzatr6l 5z616 Rendelet 4 ponton keriilt m6dosit6sra. Az els6 pontban az
El6d, Almos 6s Arprid utcrlk 6ltal hatiirolt 93hrsz fdr6helyeinek b6vithetos6ge. A m6sodik
pontban az Ekid ds Ond utca kriz<itti tdmb rijra szab iiyozi*a, a bedpitetts6g legnagyobb m6rtdke
350/.-161 507o-ra emelkedik. A harmadik pontban m6dositani kivrint M6-1 ds Mri-l* jehi
dvezeteire vonatkoz6 szabdlyozitst ki kell egdsziteni, ezdrl ez most nem keriil bele, az |llami
f6dpit6sz nem javasolja. A negyedik pontban a Nap utca zsilkutca jelleg6nek megszrintet6s6b6l
eredSen a kciztertiletek rijra szabiilyozisa vhll sztiks6gessd.

Bencze fva iewz6
Cdl lenne meghat6rozni a hosszritiivri telepiildsfejlesztdsi strat6giet

Luk6ts Gdbor PB elniik
Szeretn6 kdrdezni a foepitdsz rir v6lem6nydt, hogy az Elod Ond utca kdzdtti tcimbndl a
bedpitettsdget, amennyiben 50%-ra emeljtik, ne lesz-e a tertilet ttlzottan nagy dpiilettdmbbel
be6pithetri. Ezt az6rt kdrdezem, mert a 2020-2023-as piiyinati anyagniil mertilt fel a

Miivel<id6si Hriz b6vit6se, igaz a testiilet tdbbsdge ezt a p6ly izatot aMagrir felujit6s6ra szerette
volna benyrijtani. Szerintem ezdrt nem volt megalapozott piiyinat szempont6l a mrivel<iddsi
Hdz b6vitdse, de k6rem F66pit6sz Urat er<isitsen meg az el6terjeszt6sek szakmailag, hogy trit
be6pitett lenne ez a tertilet?

N6meth Fcrenc f66pit6sz
Az elSterjesztett m6dositilst az |llami fo|pitfsz nem kifog6solta termdszetesen ez a teriilet
maradhat 35%-os de 6ppen 50%-os ra is m6dosulhat a be6pitettdg ebben a trimbben . Ez mir a
kdpvisel6-testiilet egyedi ddnt6se, hogy mint szeretne ezen a teriileten megval6s(tani ebben a

sz6zal6kos 6rt6kben.

Lukdts Gribor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzd'szolls, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazdsra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Lit6r Kitzsdg Onkormenyzata Kdpvisel<i-testiilet fele a Helyi Epitdsi
Szabiiyzatr6l 5z616 Rendelet El6d, Almos, Arp6d utcrik Sltal hatrirolt 93 hrsz f6rohelyeinek
brivit6s6t.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazattal elfugadja

15/2021.(IX.30.) PI hat4rsz4t
A P6nziigyi, Gazdashgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 9 igen szavazatl-al elfogad6sra
javasolja tit6r Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet fele a Helyi Epit6si Szabrilyzatr6l

iz6l6 rindelet m6dosit6srinak elfogad6siit az Eli5d, Almos, Arp6d utcrik 6ltal hatArolt 93 hrsz

fd16helyeinek b6vit6sdt.
Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Lukiits G6bor PB elndk

Lukrits Gribor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozziszolits, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra, ki az, aki

elfogadasra javasolja Litdr i6zs6g onkormanyzata Kdpviselo-test[let fele a Helyi Epitdsi

Szabilyzatr6l 5z616 Rendelet Ekid ds ond utca kdztitti t6mb rijra szabl'lyozitsirt, a legnagyobb

bedpitettsdgi m6rtdk 35% maradjon.

Pinziig,ti, Gazdosdgi ds Telepiitdsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazattal elfogadja'
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t61202t.( IX.30.) PB hatirozat
A Pdnztigyi, Gazdasiigi ds Teleptil6sfej lesztdsi Bizotts6g 9 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet l'ele a Helyi Epit6si Szabrilyzatr6l
sz6l6 rendelet m6dositris6nak elfo gadis{t az El6d 6s Ond utca krizdtti tdmb rijra szabtiyoztsti,
a legnagyobb bedpitettsdgi m'rtdk 35o/o maradjon.

Hat6rido: azonnal

Felelos: Luk6ts Gribor PB elnrik

Luk6ts 6bor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs. ez6rt felteszem szavazisra. ki az, aki

ellogadiisra javasolja Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet lele a Helyi Epitdsi

Szabiiyzatr6l Sz616 Rendeletben a Nap utca zsilkutca jelleg6nek megsziintetdsdb<il eredoen a

kdzteriiletek tjra szabiiy ozistr/..

Pdnzlig,ri, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsrig 9 igen szavazattal elfogadja

17 l2O2l.(lX.3O.) PB hatirozat
A Pdnztigyi, Gazdasitgi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizotts6g 9 igen sza,vazatlal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet fele a Helyi Epitesi Szabrilyzatr6l

sz6l6 rendelet m6dosit6s6nak elfogad6s6t a Nap utca zs6kutca jellegdnek megsziintet6sdb6l

ered6en a krizteriiletek ijra szab{lyozisit.

Hat6rid6: azonnal

Felekis: Luk6ts G6bor PB eln<ik

Lukrits Gdbor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazdsra, ki az. aki

elfogad6sra iavasolja Lit6r Kcizsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testtilet fele a Hetyi Epit6si

Szabiiy zalr6l Sz616 Rendelet harmadik pontjiinak tov6bbi egyeztetdsdt.

Pdnz gyi, Gazdasdgi ds TelepiildsJejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazattal elfogadia

18i202 1.(IX.30.) PB hatf rozat
A Pdnziigyi, Gazdasiigi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsrig 9 igen szavazattal elfogadiisra
javasolia Lit6r K<izs6g Onkormilnyzata Kdpvisel6-testtilet fele a Helyi Epitdsi Szab|lyzatr6l

sz6l6 rendelet hirmas sziimri m6dositiis6nak tovibbi egyeztet6s6t.

Hat6rid<i: azonnal

Felel<is: Lukiits G6bor PB eln<ik

N6meth Ferenc f66nit6sz
Litdr k6zs6g onkormilnyzati Kdpvisel<i Testiilete az dpitett kdrnyezet alakitasdr6l es

vddelmdr6l szol6 1997 .6vi LXXVIII. tv. 6.$ (1) bekezd6sdben foglaltak alapj6n Litdr K<izsdg

teleptil6sszerkezeti tervdt a jelen hatSrozat melldkletdt kdpezo m-TSZT1 6s m-TSZT2 jelii

tervlapon szerepl6 viiltozrlsok szerint m6dositja. 1. sz. mell6klet: Lit6r telepiil6sszerkezeti terve
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m6dositott m-TSZTl 6s m-TSZT2 jetii tervlap. 2. sz. melldklet: Litdr teleptildsszerkezeti le(r6s
kiegdszitdse: 2. sziiLmir m6dosit6s: mrivel6d6si h:iz b6vitdse, tovibbri az Ond 6s El<id utca kdzcitti
t6mb a kdmyezet6ben l6vri kertviirosias tctmbrikhriz val6 igazodris indokrin Telepiil6sk<izponti
vegyes (Vt) teriiletb<il Kertvdrosias lak6 (Lke) teriiletfelhaszn6l6sba keriil,4. szimf m6dosit6s:
A rendk(viil hosszrl zs6kutca megsziintetds e16segit6se drdek6ben tdrt6n6 m6dosit6s kapcs6n a
telepiildsszerkezeti terven a Kdzlekeddsi teriiletre feldig rrinyril6 kdmyezri teriiletfelhasznil6s
kitcilt6sek jeltil6se indok6n v6ltozik. Teriileti mdrleg: Vt: - 1,8507 ha, Lke: + 1,8107 ha ,Krizl:
+ 0,04 ha

Lukdts Gf bor PB elntik
Van-e kdrdds, hozzAsz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogaddsra javasolja Lit6r Kiizsdg Onkormiinyzata Kdpviselotestiilet f'ele a

Telepiil6sszerkezeti terv m6dosit6s6t.

Pdnziigl,ti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavozattal elJogadja

19 12021.(1X.30.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsilg 9 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testiitet fele a Telepiil6sszerkezeti teru
m6dosit6srit.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Lukiits Gdbor PB elnctk

N6meth Ferenc f66pit6sz
Az ekiterjeszt6sben megkapott rajzon l6that6 a teriilet javasolt m6dositott teriiletfelhaszn6l6sa
a Kenderesi it mellett. A 2,2 6 s egy 5 hektriros gazdas{gi vagy ipari teriilet. A m6dosit6si
javaslaton az ij 7,8 hekt6ros tj gazdas6gi tertilet liitszik, amib6l a tiirvdnyi eltjir6sok miatt csak
4 heklert tudunk drvenyesileni.

Lukdts Gribor PB elniik
Van-e kdrdds, hozzirszolis, javaslat? Mivel nincs, ezdrt felteszem szavazisra. ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr K<izsdg Onkormiinyzata K6pvisel6+estiilet fele az elhangzott
gazdasrlgi tertilet kialakitris6ra vonatkoz6 ti4ekoztatflsl?

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizoltsdg 9 igen szavazattal elfitgadja.

2;1Lil6r 059122 hrsz-ri ingatlan v6teli aj6nlat.
Eload6 Vorga Mi hdly pol gtirme ste r

Varsa Mihdlv nolsirmester
52315 hrsz-ri helyi ktizutnak a kialakitiisihoz az rlt 12 m6ter sz6lessdgrire tdrt6n<i kisz abilyozdsa

sztiksdges, a megvasilrolni kiv6nt teriilet 959 ndgyzetmdter, amelyre 122.7 52Ft-os ajanlatot

tettiink a kdt tulajdonos r6szdre.
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Lukrits Gribor PB elniik
A m6sodik napirendi ponl a 059122 hrsz v6teli ajiinlat.
Van-e sz6beli kiegdszitds?



Lukrits G:ibor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzisz6lis, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onlormdnyzata Kepvisel6-testiilet fele a059122 hrsz-ri 959
n6gyzetmdter tertiletti ftildrdsz megviisArl6siit a kit tulajdonost61 122.7 52Ft 6sszeggel?

Pdnz gti, Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szovazottol elfogadja

20 12021.(1)(.30.) PB hatrirozat
A Pdnzi.igyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizottsiig 9 igen szayazattal az elfogad6sra
javasolja Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet fele a 059122 lusz-u ingatlan 959
ndgyzetmdter tertilet megviis6rl{sii az 53215 brsz-u helyi kdzrit 12 mdter szdlessdgrire tdrt6no
kiszabrilyozisrira I 22.7 52F F efi a k6t tulaj donost6l.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Luk6ts Gribor PB elndk

3.) Lit6r Termel6i Piac haszndlatfval kapcsolatos iigyek
Eload6: Varga Mi h/tly po I gdrme s t e r

Lukrits G6bor PB elniik
A harmadik napirendi pont a termel6i piac iigye.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iewz6
2014. <isz6n kertilt 6tadAsra a Lit6r, D6zsa Gycirgy utca 1.-3. sziim alatti termeloi piac, melynek
tulajdonosa Lit6r K<izs6g Onkorm 6ryzata. A piac iizemeltet6s6vel, 6rusit6 helyek kijet6t6s6vel,
hasznilatrival, rendj6vel kapcsolatos feladatokat az iizemeltetok Lit6r Kdzseg 6nkormrinyzata,
valamint egyiittmrik6ddsi megdllapod6s alapl{n a S6lyi Sz<ilcihegyi Kertbarritok Egyestilete
l6tja el. MiutdLn a p{ly|zatban v6llalt 5 dv lej6rt, ez6rt lehet6sdgiink van m6dositani a Litdri
Termel6i Piac hrizirendjdt, az 6rusit6sra vonatkoz6 feltdteleket megvdltoztathatjuk. Kdrjtik
mindenkit6l irdsban a javaslatokat.

4.) Diint6s a Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkormdnyzati 6sztiind ijrendszerhez va16

csatlakoz6s161 2022. forduki
Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukfts Gibor PB elniik
A negyedik napirendi pont a Bursa Hungarica 0sztdndijrendszerhez va[6 csatlakoz5s tigye.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze l0va iegvz6
Az Emberi Er6fonrisok Tiimogat6skezel6 meghirdette a Bursa Hungarica Felstioktatilsi
dnkormdnyzati Osztdndijrendsz er 2O22. 6vi pttlyi.a,ari fordul6jriLt h6tr6nyos helyzetii,
szoci6lisan rilszorul6 fiatalok fels6oktatdsi tanulmrinyainak t6mogatiis6ra. Lit6r K<izsdg

Onkorm6nyzata dvek 6ta rdszt vesz a Bursa Hungarica Osatindijp6ly 6zatban, lamogatva ezzeL

a litdri tehets6ges gyerekeket. Az egy f6re jut6 jcivedelem 6rt6khat6rrit 300 %-161 400 o/n-ta

javaslom felemelni.
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Lukfts Gribor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzi,szblis, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazhsra, ki az, aki elfogad6sra
javasolja Lit6r K6,zsdg Onkorm6nyzata Kdpviset<i-testiilet fele, hogy Litdr Kdzs6g
Onkorm6nyzata csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktatrisi Onkormanyzati Osztrindij-
palyhzat 2022. 6vi fordul6jrihoz, 6s az egy f6re jut6 jdvedelem drt6khatarat 300%-161 400%o-ra
emeli.
Pdnziigti, Gazdasdgi 6s Telepitldsfqjlesztdsi Bizottsltg 9 igen szavozottol elJbgadja.

21 12021.(1)(.30.) PB hat:irozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej tesztdsi Bizotts6g 9 igen szavazaltal az elfogad6sra
javasolja Litdr Krizs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet fele az Emberi Er6forr6sok
Tiimogatriskezel<i riltal meghirdetett Bursa Hungarica Felsooktatdsi 6nkorminy zati
Osztrindijrendsz er 2022. 6vi pilyizati fordul6jrihoz val6 csatlakoz5st, ds az egy f6re jut6
jdvedelem drtdkhatdr6t 300 %-161 400 %o-ra val6 felemel6s6t.

Hat6rid6: azonnal

Felel6s: Luk6ts Gdbor PB elndk

5.) Szoci6lis c6hi tiizifarendelet elfogad6sa
El6ado: Bencze Eva jegtzi)

Lukrits Gribor PB elntik
Az dtddik napirendi a szociillis cdhi trizifarendelet elfogadilsa
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Ikncze Er a iesvz6
A Beltigyminiszt6rium 2021. szeptember h6 23. napjdn kelt BMOGF/l9l-35t2OZl. iktatoszdm

alatti miniszteri ddntdsnek megfeleloen I 123 950,- Ft, azaz egymilli6-szizhuszonhiromezer-

kilencsz6zritven forint vissza nem tdritendti tdmogat6sban r6szestil Lit6r Kcizsdg

Onkormdnyzata. A pitlydzatban ig6nyelt 79 erdei kcjbmdter helyett 59 erdei kdbmdter

kemdnylombos trizifa megv6s6rkis6ra kaptunk tiimogatAst.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e kdrd6s, hozzitszolis, javaslat? Mivel nincs felteszem szavaz{sra, ki az, aki elfogadiisra

iavasolia Litdr Kcizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel<i-testtilet fele, Lit6r Kcizs6g

Onkormrinyzatrinak szociiilis c6tri trizifaviis6116s6ra vonatkoz6 rendelet6t.

Pinziigti, Gazdasdgi ds Telep ldsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazattal elfogodja.

22t2021.(rx.30. PB hatrirozat)

A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej leszt6si Bizottsrig 9 igen szavazartal az elfogad6sra
javasolja Litdr Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6{esttilet fele Litdr Kdzseg 6nkormdnyzata
K6pvisel<i-testiilet fete, Lit6r Kiizsdg dnkormdnyzatdnak szoci6lis c6hi tiizifavris6rlils6ra

vonatkoz6 rendeletdt.

Hatririd<i: azonnal

Felel6s: Luk6ts G6bor PB elnok
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6.) Dtint6s Civil Szervezetek Program jainak Trimogatrisdrril II. forduki
Eload,6: Vurga Mi htily pol gdrmester

Luk:its Gribor PB elntik
A hatodik napirendi pont a Civil Szewezetek Programjainak T6mogatiisa II. fordul6.
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva iegyzd
A pilybzat k6t kateg6ririban keriilt kiir6sra. A bedrkezett piily6zatok k<iziil a Litdri Z<ildrig
Kulturiilis Egyestilet felelt meg formai, alaki 6s tartalmi szempontok szerint a pilydzali
kiir6snak. A k6rt tfunogat6s 650.000F1.

Lukrits Gibor PB elniik
Van-e k6rdds, hozzitszolis, javaslat? Mivel nincs felteszem szavaz6,sra. ki az, aki elfogadiisra
javasolja Litdr Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilet iele, a Litdri Ziildhg Kulturrilis
egyestilet r|szerc a Civil Szervezetek Programjainak T6mogatiisira II. fordul6ban kiirt
p6lyivalban 650.000F1 tdmogatris nyrijt6srit kulturrilis, k6zmrivel6ddsi tevdkenys6gre.
Pdnz gi, Gazdasdgi ds Teleptilisfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazatlal elfogadja.

23t2021.( IX.30.) PB hatflroztt
A P6nztigyi, Gazdas6gi ds Telepiildsfej lesztdsi Bizotts6g 9 igen szavazallal elfogadisra
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata K6pviseki-testiilet f,ele, a Litdri Ziildrig Kulturiilis
Egyesiiletnek az |llamhiutartflsrol sz616 201 1.dvi CXCV. tdrvdny 4.$.-iira figyelemmel a ,,Civil
szervezetek programjainak tiimogat6sa 2021. dvben" II. fordul6 trlLrgyt p6lyrizati kiirrls
keretdben 650.000Ft trimogatris nytjtris6t kulturAlis, ktizmtiveloddsi tev6kenysdgre.

Hat6rid6: azonnal

Felelris: Lukits GAbor PB eln<ik

Lukits Grlbor PB elntik
Mivel maradt ellirhnyzali keret, ki kellene imi ijra a piiyizalot, ne veszdlyeztessiik azoknak
az egyesflleteknek a mrikdddsdt, amelyek nagyban ftiggenek a piiydzati p6nzekttil.

Rendelkez6sre iill6 keretdsszeg 750.000 Ft. A kateg6rirlk kdzrend 6s ktizbiztons6g v6delem ds

kulturrilis, ktizmtivel6d6si tevdkenysdg 350.000 6s 400.000 Ft.

Van-e kdrdds, hozzhsz6l6s, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazhsra, ki az, aki elfogaddsra

javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testtlet fele, a Civil szervezetek

programjainak tdmogat6s6ra egy harmadik kcirds pdly6zat kiir6srit, a kateg6riiik ktizrend ds

kdzbiztons6g v6delem ds kultur6lis, kttzmrivel6ddsi tev6kenys6g 350.000 6s 400.000F1.

amelynek pily6zatbenytjtesi hatdrideje 202 1. okt6ber 1 5.

Pdnziig,ti, Gazdasdgi 6s Telep lis.fejlesztisi Bizottsdg 9 igen szqvazattal elJbgadja

21 12021.1dl{..30.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Tetepiil6sfej lesZdsi Bizottsrig 9 igen szavazattal e lfogad6sra

javasolja Lit6r K<izs6g onkormiinyzata Kdpvisel6-testtilet fele. a Civil szervezetek

programjainak t6mogat6s6ra egy harmadik kdrtis p6tyrizat kiir6s5t, a kateg6rirlk kdzrend 6s

k6zbiztons6g vddelem ds kultur{lis, k6zmrivel6d6si tevdkenys6g 350.000 6s 400.000 Ft,

t6mogatiisi 6sszegre, amelynek prily6zatbenyrijtrisi hat6rideje 2021' okt6ber 1 5'
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Hat6rid6: azonnal
Felelos: Lukrits G6bor PB elnrik

7.) Hasznrilt munkag6p beszerzEs
Eloado: Varga Mi hrily po I gdrme s t e r

Lukrits Gribor PB elntik
A hetedik napirendi pont a haszniilt munkag6p beszerzdse.

Az eredeti el6terjesztdst levettiik, viszont dn szeretndk err6l besz6lni. A gdp beszerz6sdre
nyertiink tizendt milli6 forintot, ds m6g el6ir6nyzati keretb6l biztositottunk nyolcmilli6 forintot
a hozzd tartoz6 adapterek megv6tel6re.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Auerbach J{nos PB tae

Beszdltem a v6rosgondnoks6ggon dolgoz6 munkat6rssal, aki elmondta van a magt6rban

adapteriink minden tevdkenys6gre, javaslom vegyiink ebbSl a keretbol a megldv6ndl egy

nagyobb teljesitmdnyri traktort, amit ki tudunk haszn6lni.

Lukrits G6bor PB elntik
Egyet6rtek az el<ittem sz6[6val, ds azt gondolom egy szakemberek kellene felm6mie mire van

sztiksdge egy ekkora telepiil6snek, 6s olyan g6pet kellene v6srlrolni. A forrris 2021. decemberig

6ll rendelkez6sre, ha nem kdltjiik el a piiyLzati pdnzt vissza kell fizetniink. Siirget minket az

id<i, mrir pontot kellene tenni a vdgdre.

Osvdth 6rs PB tae
K6rtem riraj6nlatot egy traktorokat forgalmaz6 cdgt6l, egy MT5 traktor teljes felszereldssel

belefdme a huszonh6rom milli6 forintos kertebe. teljesen rij, a teljesitm6nye megfelel5 lenne a
k6zsdgen elv6gzend6 munkrikhoz. Egy JCB munkag6pet nem tudniink kihasznrilni.

Balosh Ldszl6 PB tae
Tovdbbra sem tudom mi az a munkamennyisdg, amit ennek a gdpnek el kellen l6tnia. Heny

mdter 6roktisztitrls, mennyi tertilet flinyir6s? A munkag6p kihas zniitirya, k6lts6gvet6se mennyi

lerure?

Lukdts G6bor PB elntik
Van-e k6rdds, hozzirszolirs, javaslat? Mivel nincs felteszem szavaz{sra, ki az, aki elfogaddsra

javasolja, hogy a ktivetke z6 p,nzigyi bizottsagi tildsre mdrjiik fel a munka mennyis6g6t,

kdltsdgeit ds k6rjtink 6raj6nlatokat egy nagyobb teljesitm6nyri traktorra, a keret brutt6

huszonh6rom milli6 forint, a kieg6szit6kkel egytiu.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Teleptildsfe.jlesztdsi Bizottsdg 8 igen szovazsttal is egy

t art 1zkadds sal elfogodj a.
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Dr. Gyurika Istvin Gribor PB tae
Vizsg6ljunk minden lehet6sdget, 6s a k<ivetket6 bizotts6gi iildsre kdriink 6raj iinlatokat egy

teljesen felszerelt nagyobb teljesitmdnyii traktorra.



25 12021.(1X.30.) PB hatrirozat
A P6nztiLgyi, Gazdas6gi 6s Telepiildsfej lesztdsi Bizottsrig 8 igen szavazattal 6s egy

tart6zkod6ssat elfogad6srajavasolja Litdr Kdzseg 6nkorm6nyzata Kdpviselo{estiilet fele. hogy

mdrjiik fel a munka mennyis6gdt naturrilis mutat6kkal, kdrjiink be 6rajinlatokat olyan nagyobb

teljesitmdnyii traktorra, amely a kieg6szitrikkel egytitt brutt6 huszonh6rom milli6 forint
eloir 6ny zat keretebe belefdr.

Hatrlrid<i: azonnal
Felel5s: Lukats G6bor PB elncik

8.) KtizfoglalkoztatSsban foglalkoztatottak munkaviszonyban vaki foglalkoztat{sa
Eload6: Vo r ga Mihdly po I grirme s te r

Lukrits Gribor PB elniik
A nyolcadik napirendi pont a kdzfoglalkoztatdsban foglalkoztatottak munkaviszonyban val6
foglalkoztat6sa.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Varga Mih:ih polq{rmester

Az elmult dvekben folyamatosan kdzfoglalkoztat6sban foglalkoztatott k6t f6 noi munkavrillal6
munkaerripiaci val6 visszakeriilds6nek megkdnnyit6se drdek6ben javaslom a k6t fo
kdzfoglalkoztatott felvdteldt 2021. november l-tbl.2022. februrir 28-ig hat 6ris, miircius 1+61

nyolc 6rds munkaviszonyban, hirom h6nap pr6baid6vel. A kdt slitlusz halirozatlan id6re

va16sulna meg, telepiildsiizemeltetdsi, kertdszeti 6s takarit6i jogviszonyra. A 2021. dvi foniis a
k6[tsdgvetdsben biZositott a telepiildsiizemeltet6sen foglalkoztatott egyik munkav6llal6
folyamatos t6voll6te, mely betegs6g miatt 6ll fenn. A2022.6vre forrilst kell biztositani.

Lukfts G{bor PB elniik
Megel6legezett bizalomkdnt egyboI nyolc6r6s munkaviszonyban kellene tbglalkoztatni oket.
Van-e kdrdds, hozz|sz6l{s, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazdsra, ki az, aki elfogad6sra
javasolia, hogy a kdt kdzfoglalkoztat6sban ldvri n6i munkavrillal,6t 2021. november elsejdtol

nyolc6r6s munkaviszonyban foglalkoztassa az 6nkorm6nyzat, h6rom h6napos pr6baidS

kikdt6sdvel.

Pdnztigli, Gazdasdgi is Telep lisfejlesztdsi Bizottsrig 9 igen szavazattal eUitgadja

26t2021.( IX,30.) PB hatiroz
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej lesztdsi Bizottsrig 9 igen szavazattal elfogad6sra

javasolja Lit6r Kdzs6g 6nkormrinyzata K6pvisel<i-testiilet fele, a k6zfoglalkoztatiisban

foglalko4atofi k6t n<ii munkav6lla6 nyolc6riis munkaviszonyban tiirt6n6 foglalkoztat{s|t 2021 -

november elsej6tSl hdrom h6napos pr6baid6 kikdtds6vel.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elntik

Varga Mihilv polsirmester
gess6 vrllt plusz egy fo stetusz
szem6lydben - amely szint6n

A falugondnoksiigon a megncivekedett tertleti ell6t6s miatt sziiks6

l6trehozrisa, - az ell6tand6 feladatokra tekintettel lehet6leg f6rfi
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2021. november 1-t6l val6sulna meg. A b6r fedezete a 2021. 6vre a bdrmaradv6nyban
biztositott. A tervezett brutt6 bdr 280.000F1/h6. A stiltusz hatiirozatlan idore j<inne ldtre h6rom
h6nap p16baid6vel.

Lukits Gdbor PB elniik
Ha t6ppdnzen l6v6 munkav6llal6 m6gis visszajdn, akkor a m6g egy st6tusz feleslegesnek trinik,
v6rjuk meg mi lesz vele. Addig nem javaslom rij stiitusz brivitds6t. Van-e kdrdds, hozzitszol{s,
javaslat? Mivel nincs felteszem szavaz|sra, ki az, aki elfogadiisra nem javasolja Lit6r Kdzsdg

OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete fele az egy f<i stritusz l6trehozds6t.

Pdnziigti, Gazdasdgi is Telepiil6sfejlesztis i Bizottsdg 9 igen szavazattal elfogadja

27 12021.(IX.30.) PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfej lesztdsi Bizotts6g 9 igen szavazattal elfogaddsra nem
javasolja Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet fele, egy fo st6tusz l6trehozris6t a

vrirosgondnoksrigon.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Lukiits G6bor PB elncik

9.) Magyar Faluprogram tfj6koztatr6
El6ado: Var ga Mi hd ly po I glirme s t e r

Lukits Gribor PB elniik
A kilencedik napirendi pont t6jdkoztat6s a Magyar Faluprogram16l.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iecvz6
Az elozo bizottsigi iildsen kdrtiink cdgeket kikt6l kdrjiink 6raj6nlatot. A megkeresett dt c6g

kdziil egy ajiinlat drkezett, igy a be6rkezett pitlyizati boritdkot nem bontottuk ki, vrirjuk m6g

olyan cdgek eldrhet<isdg6t, amelyekt<il tudunk bekdmi tov6bbi aj6nlatokat.

10.) Eur6pa Kulturrilis F6v6rosa program prilyrizat - el6terjeszt6s k6s6bb keriil
kikiild6sre
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukrits G bor PB elniik
A tizedik napirendi pont az EKF program pilybzat
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iewz6
A Magyar Falu Program keretdben kiirrisra keriil a Pajta program, amiben tiz milli6 forintra
tudn6nk piily6zni szolg6ltat6sra ds kisebb eszkrizdk beszerz6s6re. Az <iner<i kdtmilli6 otszLzezet

forint lenne, a kdlts6gvet6sben m6r biztositoft egymilli6 ni.gysz|zezer eloiriulryzal keret, ehhez

sziiLksdg lenne egymilli6 egyszAzezer forintra.

Lukrits Gibor PB elntik
van-e kdrd6s, hozzitsz6lirs, javaslat? Mivel nincs felteszem szavaz sta, ki az, aki elfogadisra

javasolja Litdr K6zs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testtilete fele az Eur6pa Kulturilis F6v6rosa
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program pblyhzatban kiirt pajta programban val5 r6szv6telt ds ehhez biztositani kdtmilli6

otsztLzezer forint 6nrdszt, amelybril egymilli6 negysz zezer forint a ktilts6gvetdsben biztositott

a fennmarad6 egymilli6 egyszizezret a tartaldk terh6re.

Pdnz gi, Gazdasdgi ds Telepiildsfejlesztdsi Bizottsdg 9 igen szatazattul eAogadjo-

2812021.(lX.30.) PB hat rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej lesztdsi Bizoftsag 9 igen szavazatial elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzsdg dnkormiinyzata Kdpviset6-testtil et fele, az Eur6pa Kultur6lis F<jviirosa

program p|lyinatban kiirl pajta programban val6 rdszvdtelt 6s ehhez biztositani kdtmilli6

otszizezer forint tinrdszt, amelybril egymilli6 negyszizezer forint a ktilts6gvetdsben biztositott

a fennmarad6 egymilli6 egyszLzezret a tartal6k terh6re.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Luk6ts Gribor PB elnrik

11.) Fizetett szabadsrig biztositdsa a pand6miris id6szakban dolgozri kiiztisztvisel6k
szdmira
El6ad6: Bencze Eta iegyz(i

Lukits Gribor PB elniik
A tizedik napirendi pont fizetett szabadsrig biztosit6sa a pand6miiis id<jszakban dolgoz6
kdztisztvisel6k szirmira
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Lukits Gribor PB elntik
Van-e k6rdds, hozz|sz6l6s, iavaslat? Mivel nincs felteszem szavazisra, ki az, aki elfogadilsra

javasolja Litdr K<izsdg dnkormiinyzata Kdpviset<i-testtilete fele fizetett szabads6g biztositiis6t

a pand6mi6s id6szakban dolgoz6 kciztisztvisel6k szdmAra, amely brutt6 egymilli6

kilenc szrizhatvanh|r ome zer otszAz f or int.

Pdnziiglti, Gazdasdgi ds Telepiildsfe.ilesztisi Bizottsdg 9 igen szavazottal elfogadjo.

29t2021.(IX.30.) PB hatirozat
A P6nziigyi, Gazdas6gi ds Teleptildsfej lesztdsi Bizottsdg 9 igen szavazal-tal elfogadrisra

javasolja Lit6r Kdzs6g $nkormiinyzata K6pvisel6-testiilet fele, brutt6 egymilli6

kilencsz6zhatvanh6romezer 6tsziiz forint <isszegii fizetett szabadsrig biaosit6siit a pand6mi6s

id6szakban dolgoz6 kdaiszwisel6k szrimira, a tartaldk terhdre.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Lukdts Gribor PB eln<ik

12.) Lit6ri sport iigyek
El6ad6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukrits Gdbor PB elniik
i-tir.6.tt.ain nupir.nai pont a Lireri spon tig)ek. Javaslom a napirendi pont le'dtelit. es a

testtileti iil6sen t fugyalisttt. A pdnztigyi-bizottsiig 9 igen szav azattal egyetert.
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13.) F5z6konyha feileszt6s

Eload6 Varga Mihdly polgirmester

Luk{ts G{bor PB elntik
A tizenharmadik napirendi pont a foz6konyha fejlesztds
Van-e sz6beli kiegdszitds?

Varsa Mih6lv pols{rmester
A f6z6konyha beruhriz6s befejez6ddtt, a konyhai vizlitgyit6 berendezds sziiks6ges lenne az tij
eszkrizcikhdz. Kdrem a pdnziigyi bizotts69 tagjait egymilli6 kdlszdzezer forint dsszegri
eloir 6ny zat keret bi zto sitiiLsiira.

Lukfts Gribor PB elntik
Van-e kdrdds, hozzdsz6l6s, javaslat? Mivel nincs felteszem szavazdsra. ki az, aki elfbgaddsra
javasotja Lit6r Kdzsdg 6nkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete fele egymilli6 k6tszilzezer forint
6sszegii e16iriinyzat keret biztositds6t f6zokonyhai eszkdzdk beszerzdsdre a tartaldk terh6re.

Pdnziigti, Gazdasdgi ds Telepiilisfejlesztdsi Bizollsdg 9 igen szavazattal alfogodja

30/2021.(IX.30.) PB hat6rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Telepiil6sfej leszt dsi Bizoftseg 9 igen szavazattal elfogaddsra
javasolja Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet f'ele, egymilli6 kdtsziizezer forint
6sszegti el6irrinyzat keret bizosit6srit f<izokonyhai eszktizdk beszerzds6re a tartaldk terh6re.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elncik

f 4.) Helyi informrici6s tribla :ithelyez6se

Eload6: Varga Mihdly polgdrmester

Lukits G6bor PB elniik
A tizennegyedik napirendi pont a helyi inform6ci6s t6bla 6thelyezdse.

Van-e sz6beli kiegdszitds?

Bencze Eva tecvzo
A Leader pAlyhzati program keret6ben kikertilt inform6ci6s t6bl6k keriiltek kihelyezdsre. A

projekt keret6ben az eredetileg megjeldlt 657 helyrajzi sziimir ingatlan helyett az egyik tebla a

610 helyrajzi szdmra kertilt. A v6ltoz6st kdm6nk elfogadni.

Lukdts Grlbor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzitsz6lits, iavaslat? Mivel nincs felteszem szavazi*ra, ki az, aki elfogadisra

javasolja Litdr K6zs6g Onkormrturyzata K6pvisel6-testiilete fele a ,,Helyi identit6st 6s k<lztiss6gi

egyiittmrikoaest segitri fejteszt6sek tiimogatrisa" yP6-19.2.1-7 '2-17 azonosit6 szamri projekt

kliet6ben megjeldli 0607 tevdkenysdg azonosit6jri, eredetileg a Lirdr 65'7 hrsz-t ingatlanon

telepiteni tervLett inform6ci6 tribla p6r m6terrel arrdbb, a Lit6r 310 hrsz-i <inkorm6nyzati

tulajdoban l6v6 D6zsa Gytirgy utcai kdzteriilethez tarto26 teriiLleten keriil kihelyezdsre.

pdizilgti, Gazdasdgi ds ielept)ldsfej lesztdsi Bizottsdg 9 igen szayazattol elfogadja.
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3 l/2021.(IX.30.) PB hat:irozat
A P6nztigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfej lesztdsi BizottsAg 9 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja Lit6r Kdzs6g Onkormenyzata Kdpviseki-testtilet fele, Helyi identitest ds krizdss6gi
egyiittmiikdd6st segit<i fejleszt6sek temogatAsa" yP6-19.2.1-7-2-17 azonosit6 szrimri projekt
keretdben megieldlt 0607 tevdkenysdg azonosit6jri, eredetileg a Litdr 657 hrsz-rl ingatlanon
telepiteni tervezell inform6ci6 t6bla p6r m6terrel an6bb, a Litdr 310 hrsz-ri tinkorm6nyzati
tulajdoban l6v6 D6zsa Gyiirgy utcai kttztertilethez tartoz6 teriileten keriil kihelyez6sre.

Hatiiridri: azonnal
Felel<is: Lukdts G6bor PB eln<tk

Megkdrdezem van-e valakinek egy€b hozzAsz6l6sa, ha nincs tobb hozzitszolirs, a bizottsrigi
iildst 19.1O-kor lez6rom

3rot,{., C,ot,,",,
eogJna. cvo,{Clvi I Juktits Gilbor

PB elnctk s bizottsdgi tag
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