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JEGYZOKONYV

K6sziilt: Kir6lyszentistv6n K6z6ss6gi HLz t6rgyal6term6ben 201 8. iryilts 24-€n
tartott nllt k6pvisel6{estiileti iil6sr5l.

Jelen vannak: K6szegi Ilona polgSrmester
Di6szegi Imola alpolgALrmester
K6szegi Mira k6pvisel6
Szab6 M6rta k6pvisel6

Bencze 6va jegyzo
Zavada Mih6lyne kir.vezet6, jkv.-vezet6

A kepvisel6+estiilet iil6s6t K<iszegi Ilona polgirmester vezette, 8m 6rakor megrrftotta.

K6szeei Ilona oole6rmester:
Kdsz6ntdtte a megjelent kepvisel6 hdlgyeket 6s urat, tov6bbii a Kdz6s Hivatal dolgoz6it.

Meg6llapitotta, hogy a testiilet hatarozatkepes, mivel az 5 k6pvisel6b6l 4 fi5 jelen van. Borka
Lhszl6 igazoltan van t6vol.

A napirendre a meghiv6val megegyez6en tettjavaslatot.
Napirendi javaslat:

1. Rendezesi terv m6dositas6hoz beerkezett kerelern megtrirgyallsa
2. G6rdiil6 Fejlesztdsi Tervek 6ssze6llitasa
3. Vegyes iigyek

A jegyz6k6nyw vezet<ij6nek Zavada Mihiiyn6 kirendelts6g-vezet6t, hitelesit6knek Di6szegi
Imola alpolg6rmestert 6s Szab6 Mrlrta k6pvisel<it javasolta.
K6rte a K6pvisel6-testiilet tagiait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegyz6kdnywezet<i es a hitelesit6k szem6lydvel, azlk€zfeltartissal jelezzdk.

A kdpvisel5lestiilet 4 igen szayazattal elfogadta a napirendi jovaslatot, yaldmint a
jegtzdkbnywezetd ds a hitelesitdk szemdlydt.

NAPIREND TARGYALASA

1. Rrxooz6srrpnvn.r6oosirrsAuozerEnKrzerrxEnnI-nNrMrcrAncyalisA.

K6szegi Ilona pols6rmester:

Az el6teq'esztdst minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy Varga Mih6ly lit6ri lakos azzal
a k6r6sse1 fordult a k6pvisel6-testiilet fel6, hogy m6dositsa a k6relm6ben felsorolt ingatlanok
besorol6s6t banyatertilett6. Az el6terjeszt6sben r6szletesen kifejt6sre kertilt, hogy mi6rt nem
javasolja az 6tmin6sit6st. Elmondta, hogy nem szeretn6 a kdmyezeti terhel6st megndvelni a

brinya miikdd6s6vel, valamint a jelenlegi rendez6si tervben szerepl6 erd<i teriiletek (Ev)
egyensily6t sem szeretn6 megbontani.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagiait, mondj6k el v6lem6nyiiket.

K6szeei Mira k6pvisele!
Megk6rdezte, hogy k6relmez6 mit tehet a nanleges ddnt6s eset6n?
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K6szeei Ilona oolg6rmester:
2007 . 6vben is megkereste k6relmez6 az Onkormdnyzatot, mivel dolomitot szeretett volna
kitermelni, de akkor is elutasitdsra keriilt a k6relem, egyr6szt a rendez6si terv m6dosit6s6nak
k6lts6gei miatt, m6sr6szt az onkorminTzat nem kiv6nta enged6lyezni a robbantiisos
b6nyamrivel6st, mivel a legk6zelebbi ingatlanok I km-en beliil vannak.
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel<i-testilet tagiait,
k6zfeltart6ssal jelezz5k, ha elfogadjik- a hatflrozati javaslatot.

A kipvisel6-testiilet tagjai I igen szavazattal a hatdrozati jqvoslatot efogadtdk, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlysze ntistvti n Kdudg O n ko rm ti nyzat a Kdpviself-testiitetd nek
20/2018. (1V.24.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megtergyalta
Varga Mih6ly litdri lakos k6relm6t, 6s tgy hat6rozott, hogy a k6relmet
elutasitja, tekintettel arra, hogy a k6rt b6nyateriilet feltiintetese kdzvetleniil
k6t Natura 2000 teriilet mellett tal6lhat6, tovibbri - mint m6r kor6bban -
eztiton sem kivrfut a testiilet hozz6j6rulni robbantrisos b6nyamr,ivel6shez.

Felel6s: K6szegi Ilona
Hatirid6: 2018. m6jus 15.

2. Gdnotl6 Fr.lt-rszrfsr Tsnvnx dssznAI,I,irAsl

K6szegi Ilona polsilrmester:
Elmondta, hogy.. a Bakonyk arszt az tjabb G6rdiil6 Fejleszt6si Tervek elk6szit6se el6tt
megkereste az O*ormdnyzatot, 6s k6rte, hogy vizsg6ljrik meg, van-e 2017 -rol elmaradt
feladat, illetve szeretne-e az O*orminyzat javaslattal 6lni, hogy mi keriiljdn bele - az
el6z6eken tul - a tervbe. Megsmlitette, hogy kiil6n hatArozatot kell majd hozri az iv6viz
rendszer 6s a szennyvizrendszer tekintet6ben.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagiait, mondjrik el v6lem6nyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.

Di6szesi Imola alpole6rmester:
Elmondta, hogy v6lem6nye szerint a Deiik F. utca v6g6n lev6 szivattyri nern mrik6dik
rendesen, mivel a mriltkor azt tapasztalta, hogy az aknrib6l felj6tt a szennyviz, szerinte
tulterhelt a rendszert.

K6szesi Ilona pols6rmester:

Elmondta, hogy 2016. 6vben keriilt [j szivattyri be6pit6sre, nem azzal van a baj. A koll6gSk
neki is jeleztdk a probl6m6t, 6s jelz6s6t k6vet6en a Bakonykarszt ZrI. koll,lgiti elhSritott6k a
hib6t. K6rte az alpolgrirmester asszonf, ha ilyen esetet tapasztal, jelezze fel6, vagy a
B akonykarszt Zrt. fe16.

Bencze Eva jeg126:
Elmondta, hogy elindult a szennyviztelep b6vit6se pilylzatt forr6sb6l, k6zponti
beruhaz6sk6nt, teh6t Lit6r 6s Kir6lyszentistv6n csak inform6ci6kat kap, de nern ddnt
semmiben. A kivitelez6snek 2018. december 31-ig be kell fejez6dnie. 6 nem a
tulterhelts6gben l6tja a probl6m6t, hanem az emberek egy6ni kdmyezettudatos viselked6s6nek
hirinyiban. V6lem6nye szerint amig az emberek mindenf6le oda nem val6 t6rgyat (pelenka,
mobiltelefon, ruhanemri) lehriznak a WC-n, addig nem szabad csodrilkozni, hogy duguldsok
j6nnek l6tre, 6s a szivattyri nem tudja rendesen v |gezni a feladatSt.

3



K<iszegi Ilona ools6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, kerte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
k6zfeltart6ssal jelezz€k,ha egyel5rtenek a hatiirozati javaslattal az iv6viz rendszer tekintet6ben.

A kdpvisel6lestiilet logjoi 4 igen szavazaltal elfogadta a hatdrozati javoslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszenlistvtin Kdudg 6nkormtinyzala Kdpviselfl-test letdnek
2I/2018. (1V24.) KKt. hatdrozata

Kirrilyszentistviin Kiizsdg 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel<i-testiilete
megtSrgyalta a Berhida, Papkeszi, Kir6lyszentistv6n, Vilonya, 6si
iv6vizellit6 vizik6zmri-rendszer G6rdiil6 Fejleszt6si Tew6nek 2017
6vi v6grehajt6s6t, 6s megiillapitotta, hogy feladatok 6tiitemez6se nem
v6lt sziiks6gess6.
A K6pvisel6-testiilet nyilatkozik tov6bb6, hogy a 2018-2019. 6vre
tervezett feladatok k6z6 rijabb feladat felv6tel6re nem kiv6n javaslatot
tenni.

A k6pvisel6+esti.ilet megbizza a Polgrirmestert, hogy a Bakonykarszt
Zrl-t tijikoztassa a K6pvisel6ltestiilet d6nt6s6r6l.

Hat6rid6: 2018. riprilis 30.
Felel<is: K<iszegi Ilona polg6rmester

K6szegi Ilona pol giirmester:
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagait, k1zfeltartrissal jelezz6k, ha ha egyet6rtenek a hatrlrozati
javaslattal a szennyviz-rendszer tekintet6ben.

A kepvisel6-testiilet tagiai I igen szavazattal elfogadta a hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentbtvdn KbTsdg Onkormdnyztla Kdpvisel6-test letdnek
22/2018. (1V.24.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkormrinyzatrinak K6pvisel6-testiilete
megt6rgyalta a Liter szenny-vi zelvezetb 6s {isztit6 vizik6zmri-rendszer
G6rdiil6 Fejleszt6si Terv6nek 2017 6vi v6grehajtis6t, 6s
megrillapitotta, hogy feladatok 6tiitemez6se nem viilt sztiks6gess6.
A K6pviselS-testiilet nyilatkozik tovribb6, hogy a 2018-2019. 6we
tervezett feladatok k6z6 tjabb feladat felv6tel6re nem kiviin javaslatot
tenni.

A kdpvisel6.teslttlet megbizza a Polgrirmestert, hogy a Bakonykarszt
Zrt-t tdj5kozlassa a Kdpvisel6t-testiilet ddnt6s6r6l.

Hat6rid6: 2018. riprilis 30.
Felelos: K6szegi Ilona polgSrmester
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VrcyEs tic,-r:x

K6szegi Ilona pole6rmester:
Elmondta, hogy a miircius 15-i nemzet5rs6gi trira siker6n felbuzdulva S6ly polgrirmester
javasolta, hogy teremtsenek hagyomrinyt vele. Ennek keret6ben a S6lyi Kertbar6tok K6r6vel
<isszefogva 2018. jrinius 2-6n rijabb tunit javasolt, Liter-Kir6lyszentistvin-S6ly-S6lyi
Sz6l6hegy (forr6s) v6gc6llal, bogrdcsolSssal 6s bork6stol6ssal egybekdtve.

Tij6koztatta tovibb6 a testiiletet, hogy az LGT Eml6kzenekar k6pviselet6ben Nyakas Zsolt
megkereste, hogy a zenekar a 25 6ves fennrillis6t szeretn6 Kirrilyszentistvrinon koncerttel
megiinnepelni, mivel itt leptek el6sz6r szinpadra, itt kezd<iddtt a p6lyafutrisuk. V6lem6nye
szerint a jrinius l6-6n megrendez6sre keriil6 T6csi fesztivilon biztosithatnAnak az egyiittesnek
fell6p6si lehet6s6get, emelve ezdltal a fesztiv6l szinvonal6t.

Mivel egy6b k6rdds, 6szrev6tel, hozz|sz6lirs nem hangzott el, ez€rt a polgiirmester a nflt
testiileti iil6st Sas 6rakor bez6rta.

K.m.f.

Kd", $er.u I
Bencze Eva

jegwbpolg6rmester

A jes.\rz6k6nw hitelesit6k:

'-tt^-
Di6szegi Imola
alpolg6rmester

Szab6 M6rta
k6pvisel<i



Kir:llyszentistvrln Kiizsdg
Polg6rmestere

MBcHiVo

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g 6nkorm inyzatlnak K6pvisel6+estiilete 2018. riprilis 24-6n (kedd)
800 6rakor nllt k6pvisel6+estiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Az iilis helve: Kinilyszentistvin K6zdss6gi Hdz, Kirendelts6g

Naoirendi iavaslat:
1. Rendez6si terv m6dositiis6hozb&kezettkerelem megtargyalasa
2. G6rdiil6 Fejlesztesi Tervek6sszerillitrisa
3. Vegyes iigyek

Megjelen6s6re felt6tlentil szrirnitok!

Kir6lyszentistv6n, 2018. dprilis 20.



KrnAr,yszrrvnsrvAr.rK0zsf cOruconrvrirwzlTl
8f 95 KrR{LyszENrIswAn, F6 u. 32-34.

K6szegi Ilona

Di6szegi Imola

K6szegi Mira

Szabo MArta

Borka Ldszl6

Bencze Eva

ZavadaMih6Llyn6

Jnr,nxLETI iv
a k6pvisel6-testiilet 2018. iprilis 24. napjfrn tartott

nyilt testiileti iil6s6n megjelentekr6l

polg6rmester

alpolgrirmester

kdpvisel6

k6pvisel6

k6pvisel6

jegyzb

jegyzdkOnywezet6

Telefon: (88) 5E9-921, Telefon/Fax: 589-90
E-mail: kiszti@invitel.hu
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Kepviseki-tes(iileti tiles 2018.ilpilis24.

Er-OrBRrnszrns

1. NapIReNDI PoNT
Rend ez6si terv m6 d os itisf'hoz be6 rkezett k6relem m egtS rgya lisa

Tisztelt K6pviselo-testtilet !

A Helyi Epit6si SzabSlyzat 6s rendez6si terv m6dosit6sa keret6n beltil Varga Mih5ly lit6ri lakos csatolt
kdrelemmel fordult a kdpviselS-testiilethez.
Ebben leirja, hogy a kirSlyszentistv6ni 330 hrsz-ri homokdolomit b6nyaterilet ez r6sze nem tartozik
jelenleg bdnydszati ovezet besorol6s al6 (A b6nyatelek nagys6ga 8,9643 ha).
A k6relmez6 leirja, hogy a k6s6bbiekben b<iviteni kiv6nja a bSnyateriiletet, mely b6vit6s 6rinten6 a
Kir6lyszentistv6n 326/2, 33512, 335/4, 339, 340, 341, 322/2, 323, 32613 ds
326 / 5 hrsz-tt ingatlanokat, 6sszesen 1,5 3 06 ha nagys6gban.
Varga Mih6ly azzal a k6r6ssel fordult a testiilet fel6, hogy fenti ingatlanok dvezeti besoroliist b6ny6szati
iivezetre m6dositsa.
A jelenlegi rendez6si tervben bilnya besoroliis alatti teriiletek 33512 6s 33514
A banya ezeken a teriileteken jelentosen trilterjeszkedett.

A fent felsorolt helyrajzi sz{mri ingatlanok jelenlegi rendez6si terv szerinti besorol6sa:
Hrsz.: ovezeti besorol6s

Ev erd6 v6delmi
MK zilrtkert
Ev erd6 v6delmi
Ev erd6 v6delmi
Ev erd6 v6delmi
MK zirtkert
MK zirtkert
MK zfirtkert
MK zilrtkert
Ev erdo v6delmi

330
326/2
339
340
341
32212
322/3
326/3
326/s
337/2

A k6relem elutasftasdt javasoljuk az alilbbiakmiatt:
l.) Az tivezeti besorol6s megviltoztatfs6val felborulna a kialakult, 6s az erddszeti hat6s6gok 6ltal

szigonian ellen6rz<itt erd6 <ivezeti besorol6sir teriiletek egyensrilya.
2') K6relmez6 jelerte, hogy dolomitot is szeretne bany6szni. A dolomit binySszatnirl 6ltalanosan

haszn6lt technol6gia a robbant6sos biinyamrivel6s, melyet - mint korSbban - ezfttal sem
kiv6nunk enged6lyezni. Ennek oka, hogy a telepiil6s sz6ls6 ingatlanai 6s a b6nya koz<itt 900-
1000 m a legkisebb t6vols6g.

3.) Az tinkorrruinyzati ftildutak a nagymdrt6kri teheraut6 forgalomra nem alkalmasak.
4.) Enged6lyezls eset6n jelent<is m6rt6kii forgalomn<ivekeddsre sz6mitunk a telepril6sen (Kossuth

u., F6 utca). A telepiil6s keskeny utc6i, 6s akozithoz nagyon k<izel 6piilt laklhizak (van, ahol
f6l m6ter a t6vols6g) mfr igy is szenvednek a jelent6s teheraut6 forgalomt6l, mely rong6lja az
epiiletek 6llagit, es zavaqaa lak6k nyugodt pihen6s6t. Ezt nem kiv6njuk tov6bb fokozni.

5,) A b6nya krizvetlen szonrsz6dsf g{hat kdt Nalrrra 2000 lertilel talflhat6, melyre kihatfssal lehet
abinya miik<jd6se.

6.) Fentieken kivtil k<izvetlentil abinya mellett szint6 fiild tal5lhat6, melyet semmi nem v6dene a
port6l.

K6rem a T. K6pvisel6-testiilet tagiait, hogy az ellteqesztlst megvitatni sziveskedjenek!

KirSlyszentistv6n, 20 I 8. 6prilis 20.

K6szegi Ilona
polg6rmester



K6pvisel6-testiileti iit6s 2018. 6prilis 24-

Hatlrozatijavaslat

Kirdlyszentistvdn Kdzs ig O nko rmdnyzata Kipviself-test iiletdnek
.../20 I 8. (IV. 24.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete meg!6r gyalta Varga
Mih5ly litdri lakos k6relm6t, 6s irgy hatirozott, hogy a kdrelmet elutasitja, tekintettel
arra, hogy a k6rt b6nyateri.ilet felttntet6se k<izvetlentil k6t Natura 2000 teriilet mellett
talSlhat6, tovSbb6 - mint m6r kor6bban - ezfiton sem kiv6n a testiilet hozzdjfirulru
robbant6sos b6nyamiivel6shez.

Felel6s: K6szegi Ilona
HatSrido: 2018. m6jus 15.



Ki16lyszentistvSn K6zs6g 6nkorminyzata
8195 Kirii lyszentlstvii n, F6 utca 32-34.

Tisztelt K6szegi llona Polgermester Asszony!
Tisztelt K6pvisel6 Testiilet!

A Kirdlyszentistviin l. dolomit-homok v6dnev( biinyatelek jelenleg a Kir6lyszentistv6n 330 hrsz-rj
teriileten fekszik. A jelenleg hatiilyos helyi 6pit6si szabdlyzat szerint csak a bSnyateriilet egy r6sze
tartozik bdnyiiszati iivezet besoroliis a16.

Biinyatelek nagysdga jelenleg 8,9643 ha. Nagyobb 16sze a szerkezettervben nem szerepel, nem tudni,
hogy mi6rt.

A k6s6bbiekben szeretn6m b6viteni a biinyateriiletet, amelynek helyrajzi sziimai a k6vetkez6k:
Kiriilyszentistv6n 3 2612,33512,33s/4,337 /2,339,34o,341,,322/2,332/3,326/3,326/S hrsz, osszesen
1,5306 ha tertilet nagysiig.

K6rem, sziveskedjenek a megl6v6 biinyatelek ovezeti besoroldsdt megvdltoztatni 0gy, hogy az eg6sz
biiny;iszati ovezetbe tartozzon, valamint a felsorolt teruletek ovezeti besorolSsiit is sziveskedjenek
hozzdcsatolni, hogy a bdnyatelek nagyobb legyen. Sajiit teriiletr6l van sz6.

KOsz0nettel:

Lit6r, 2018. mdrcius 20. Varga Mih5ly
tu lajdo no

8195 Lit6r, Pet6fi u.27 .





K6pvisel6-testiileti iil6s 2018. irorilis 24.

El6rpnlBSzrES
2. NlprnrNDr PoNT

Gii rd ti 16 Fej leszt6s i Tervek ti s szer{llf tr{ s a

Tisztelt K6pvi sel6-testiilet !

A Bakonykarszt Zrt. azzal a k6r6ssel fordult az Onkorm6nyzathoz, hogy a G<irdtil6 Fejleszt6si Terv
hatarid6ben t6rt6n6 elk6szit6se 6s benyirjt6sa 6rdek6ben t6j6koztassa a T6rsas5got az utols6j6vShagyott
G6rdtil6 Fejleszt6si Terv 2017. 6vi megval6sul6sar6l, illetve 6tiitemez6s6r<il, tov6bbi jelezze, hogy
2018-2019.6vben szeretn6nek-e olyan fejleszt6seket, fehijit6sokat megval6sitani, melyetnemtartalmaz
a G<irdiil6 Fejlesztdsi Terv.
A G<irdiil6 Fejleszt6si Terv 6ttekint6sekor meg6llapitottuk, hogy 6ttitemez6s nem v6lt sziiks6gess6, a
2018. 6vi feladatokra a Kepvisel6-testtlet k<ilts6gvet6s6ben biztositott fedezetet,6s rijabb feladatokat
nem kiviln felvenni a Tervbe.
A fenti k6rd6sekre mind az iv6vtzhill6zat, mind a szennyvizhilozat tekintet6ben v646k a v6laszokat.

K6rte a k6pvisel6-testrilet tagjait, mondj6k el v6lem6nytiket!

Kir6lyszentistv6n, 201 8. 6prilis 20.

K6szegi Ilona
polg6rmester

Hathrozati javaslatok
Kirdtyszentistvdn Kdzsig Onkormdnyzato Kdpviselflestilletinek

....../20 1 8. (1V24.) KKt. hatdrozota

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzatr{nak K6pvisel6+estiilete
megt6rgyalta a Berhida, Papkeszi, Kir6lyszentistvSn, Vilonya, 6si iv6vizell6t6
vizikcizmti-rendszer G6rdiil6 Fejlesz6si Terv6nek 2017 6vi v6grehajtSs5t, 6s

meg6llapitotta, hogy feladatok 6tiitemez6se nem v6lt sziiks6gess6.
A Kdpvisel6-testiilet nyilatkozik tov6bb6, hogy a 2018-2019. 6we tervezett
feladatok k<iz6 irjabb feladat felv6tel6re nem kiv6n javaslatot tenni.

A kepvisel6-testiilet megbiua a PolgSrmestert, hogy a Bakonykarszt Zrt-t
t6j6koztassa a K6pvisel6t-testiilet d<jnt6s6r6l.

Hat6rid6: 2018. 6prilis 30.
Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester

Kirdly s zentistv dn Kdzs ig 0 n ko rmdny zota Kipv iself-test iiletdne k
,,,,,,/20 1 8, (IV, 2 4,) KKt" hatdrozata

Kirilyszentistv6n Kcizs6g Onkorm6nyzat6nak Kepvisel6-testtlete
megt6rgyalt a a Liter szenny-vizelv ezeto 6s -tisztit6 vizikozmi-rendszer
Gcirdiil6 Fejleszt6si Terv6nek 2017 6vi v€grehajt5s5t, 6s meg6llapitotta, hogy
feladatok 6ttitemez6se nem v6lt sziiks6gess6.
A K6pvisel6-testiilet nyilatkozik tov5bb6, hogy a 2018-2019. 6we tervezett
feladatok k<iz6 tijabb feladat felv6tel6re nem kivrin javaslatot tenni.

A k6pvisel6-testtilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a Bakonykarsil Zrt-t
t6j 6koztassa a K6pvisel6t-testtilet d<jnt6s6r6l.

Hat6rid6: 2018. 6prilis 30.
Felel6s: K6szegi Ilona polgi{rmester


