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JEGYZ6xONyv

K6sztlt: Kir6lyszentistvin K<izoss6gi Hizthrgyal6termdben 2018. november l3-rin
tartott nllt kepvisel6-testtileti iil6srcll.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polg6rmester
Di6szegi Imola alpolg6rmester
K6szegi Mira k6pviselo
Szab6 MSrta kepvisel6
Borka Ldszl6 k6pviselo

Bencze Eva jegyz(5

ZavadaMih6lyn6 kir.vezeto, jkv.-vezeto

A k6pviselci-testtilet til6s6t K6szegi Ilona polg6rmester vezette,l500 6rakor megnyitotta.

K6szegi Ilona polg6rmester:
K<iszont<itte a megjelent k6pvisel<i holgyeket 6s urat, tov6bb6 a K<iz<is Hivatal dolgoz6it.

Megrlllapitotta, hogy a testiilet hatarozatkepes, mivel az 5 kepvisel6b6l mind az 5 ffi jelen van.

A napirendre a meghiv6t szerint tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

1. Tcirv6nyess6gi felhiv6s megtargyaliisa

2. Az cinkorminyzati kepvisel6k, valamint a bizotts6gi tagok tiszteletdijrlr6l es juttat6sair6l
sz6l6 9 12010. (XI.25.) rinkormrlnyzati rendelet m6dositrisa

3. Ddntes karScsonyi tamogalis biztositrls6r6l

4. Leader pillyizathoz kivitelez6k kiv5laszt6sa

5. Bels<iellenorzesi terv elfogadasa

6. A6612018. (X.25.) KKt hatrirozat m6dositiisa

I . Az Onkorm inyzatEs6lyegyenl<is6gi Programjanak elfogadrisa

8. Vegyes tigyek

A jegyzok6nyv vezet<ij6nek Zavada Mihrilyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesitoknek Di6szegi
Imola alpolg6rmester 6s Borka Liszl6 k6pvisel6t javasolta.
K6rte a K6pviselti-testtilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegp6konywezetl a a hitelesitok szem6ly6vel, aa.kezfeltartassal jelezz6k.

A kdpviselS+estiilet 5 igen szovazattal elfugadta o napirendi javaslatot, volamint o
jegzdkdnywezet6 ds a hiteles{tdk szemdlydt.
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NAPIREND TARGYALASA

l. r6nvtNvrssrcrnrlHivAsN.rpcrAncy.qI-Asa

K6szesi Ilona ool gilrmester:
Az el6terjeszt5st minden k6pviseki megkapta. Elmondta, hogy a trirv6nyess6gi felhiv6s
a kirendelts6gvezet<i 6s a k6pvisel<ik 6s a kiiltag jutalmaz5sa tekintet6ben lrkezett. Az
eredeti hatSrozatokat vissza kell vonni, majd a kirendelts6gvezet6 esetdben a ktizris
hivatal jutalomkeret6nek a megemel6s6r6l kell hat6rozatot hozni. A k6pvisel6k 6s

kiiltag eset6ben rendelet-m6dosit6sra lesz sziiks6g, melyet a k<ivetkez6 napirendi pont
keret6ben javasolt megtdrgyalni.
K6rte a k6pvisel6{esttilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.

BenczeEva iesyo:
Elmondta, hogy a kirendelts6gvezeto jutalmaz6sa hatdskdr elvoniis, mivel a kdz6s hivatal
dolgozoja,6s a munk5ltat6 ez esetben a jegyz6.
A jutalomkeret megemel6s6t kdveloen a jegyz6 hat6sk6re a jutalomr6l d<inteni.

K6szeqi Ilona Dole6rmester:
Mivel k6rd6s, egy6b 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel<i-testiilet tagjail,
k6zfeltartSssal jelezzik, ha elfogadjrik a 61/2018. (1X.25.) 6s a 6212O18. (IX. 25.) KKt.
hat6rozatok visszavonds6ra tett javaslatot.

A kdpvisel6-testtilet 5 igen szavazattal elfogadta ajavaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hozldk:

KirdlysTenlistvti n Kdudg 6nkormtinyzata Kdpvisel6-lestiitetdnek
67/2018. (XI.l3.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistvSn K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testtilete irgy
hatd;rozolt, hogy a k6pvisel<ik 6s a bizottsrigi kiiltag jutalmaz6s6r6l sz6l6
6l/2018. (IX.25.) KKt. hat6rozatAt, valamint a kirendelts6gvezet<i
jutalmazrisar6l sz6l6 6212018. (IX. 25.) KKt. hat6rozat6t visszavonja.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hatirid6: azonnal

K6szegi Ilona pols6rmester:

K6rte a k6pvisel<i-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal 1elezz6k, ha elfogadjrik a kriz<is
dnkorm6nyzati hivatal jutalomkeret6nek 59.7 50,- Ft-tal t6rt6n6 megemel6s6re tett javaslatot.

A kdpviselllestiilet 5 igen szovazattal elfogadta ajovaslatot, is az aldbbi hatdrozatot hoztak:
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Kirdlyszentistvtin Kbxs69 0nkormrinyzato Kdpvisel6-test letinek
68/2018. (X1.13.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormanyzata K6pvisel<i-testiilete rigy
hat5rozott, hogy 59.750,- Ft dsszeggel megemeli a Lit6ri Ktiziis
Onkorm6nyzati Hivatal jutalom keret6t.

Felelos: K6szegi Ilona polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonnal

2. Az OxxorunAxyz,rrr xf,pvrsr,l6x. vlr-ll.txr l uzorrsAcr rncox
TISZTELETDiJiROL 65 JUTTATASAIR6L SZ6LO 9/2010. (XI.25.) ONKORMANYZATI
RENDELET M6DOSiTASA

K6szegi Ilona polg5rmester:

Az ellterjeszt5st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy a rendeletm6dosit6s a

t6rv6nyess6gi felhivis miatt v6lt sziiks6gess6, mivel a felhiv6s szerint csak arra a tiszteletdijra
jogosultak a k6pvisel6k 6s kiiltagok, melyet az 6nkorm6nyzati rendelet tartalmaz.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagjait tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nan meri.ilt fel, k6(e a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzdk, ha egyet6rtenek a rendelet m6dosit6s6val.

A kdpvisel6-testiilet 5 igen szavazottal efogadta oz dnkarmdnyzati kdpvisel6k, valamint a
bizottsrigi tagok tiszteletdijdr6l ds juttatdsairdl szdl6 9/2010. (XL25.) dnkormdnyzati rendelet
mddos{tdsdra tettjavaslatot, ds az alibbi rendeletet alkottdk:

Kir d ly s ze n tis tv ti n Kd u i g O n ko r md ny zd t d K dp v is e t6+es t ii I etd n e k
I 2/201 8. (XI-14.) dnkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete rigy d6nt6tt,
hogy jelen jeglz<ikdnyv mell6klete szerint m6dositja az rinkorm6nyzati
kepvisel6k, valamint a bizotts6gi tagok tiszteletdij6r6l 6s juttat6sair6l sz6l6
9 /2010. (XL.25.) dnkorminyzati rendeletet.

Felel6s: K<iszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2018. november 14.

3. D<ixrbsxln,icsoxyrrAnoclrAsnzrosirAsAn6l

K6szeei Ilona oolsSrmester:
Elmondta, hogy az dnkorm6nlzat szociilis rendelete 9. $-a alapj6n lehet6s6g van a
nyugdijasok r6sz6re kar6rcsonyi iinnepekhez kapcsol6d6 telepiil6si t6mogat6s nytjt6sAra. A
rendeletben meghatriroz6sra keriilt a timogat6s m6rt6ke is. A hat6rozati j ayaslat tartalmazza a
k6relmek bead6s6nak idej6t, 6s a kifizet6s id6pontj5t.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket, mondj6k el v6lem6nytiket.
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Di6szeqi Imola alpolsermester:
Ugy 6rzi, hogy a nyugdijasok tamogat6sa - tekintettel az 6llam eltal biztositott karfcsonyi
plusz juttat6sokra - sokkal nagyobb m6rt6k0, mint a gyermekek6. Javasolta feliilvizsg6lni a
t6mogat6s m6rt6k6t.

K6szesi Ilona pols6Lrmester:

Mivel a trlmogatris merteket rendelet tartalmazza, ezert ezt csak rendeletm6dosit6ssal lehet
biztositani. A rendeletm6dosit6st el<i kell kdsziteni, 6s egy rendkiviili k6pvisel6-testiileti iil6s
keret6ben lehetne megtargyalni, mivel mrir kev6s id6 van vissza az 6vbol. Elmondta, hogy ez
esetben a ddnt6st el kell napolni.

5<iszeei Mira k6pvisel6:
O nem erzi magasnak a trlmogat6s m6rt6kdt. Megk6rdezte Szab6 Miirta v6lem6ny6t, aki nem
kivdnt hozz{sz6lni.

Di6szegi Imola alpoleiirmester:
Mivel a ddnt6st nem szerette volna elnapoltatni, javasolta, hogy a k6s6bbiekben vizsgrilj6k
feliil a rendeletet, 6s most a hat6lyos rendeletben foglaltak szerint biztosits6k a t6mogat6st.

Borka Lriszl6 k6pvisel6:
Egyelsrtelt az el6tte felsz6lal6val.

K6szesi Ilona ooledrmester:
Igeretet tett 16, hogy a kdlts6gvet6s elfogad6sa el<itt napirendre tr.izi a szoci6lis rendelet
feliilvizsg6lat6t.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6{estiilet tagjait,
k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha az el6te4'eszt6s szerint elfogadj6k a hatdLrozati javaslatot.

A Mpvisel6-testtilet 5 igen szavazattal elftgadta a hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kdudg Onkormtinyzata Kdpviset6-test letdnek
69/2018. (X1.13.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel5-testtilete tgy
hat|rozott, hogy rendkiviili m6lt6nyoss6gb6l a kar6csonl iinnepekhez
kapcsol6d6an, a szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l 6s elkit6sokr6l
sz6l6 212015.QL27.) rendelet 9. g-a alapjrin a rendelet 1. sz. mell6klet6ben
foglaltak szerinti dsszegben r6szesiti a kir6lyszentistv6non 6letvitelszenien
6l<i nyugdijasokat.

A K6pvisel6-testiilet a k6relmek benyrijt6s6nak hatriridej6t 2018. novernber
30. napjriban hat itrozza meg. Ez a hatririd6 jogveszt6!
A t6mogat6sok kifizet6si id6pond6t 2018. decernber 11. napj6ban hat rozza
meg a k6pvisel6-testtilet.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester, Bencze Eva jegyzii
Hat6rid<i: 2018. december 1 1.
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4. Ln,ropnpAlyAzlrxozxtvlrr,lrz6xxtv,{r-nszrAsa

K6szegi Ilona pols6rmester:
A Kossuth utcai Leader piiyiuat kivitelez6sre hrirom 6raj6nlat keriilt bek6r6sre, melyre az
el6te{eszt6s szerinti aj6nlatok 6rkeztek. A pllyazat felt6lt6s6hez m6r sziiks6ges a
kivitelez6r6l ddnteni.
A v6llalkoziisi szerz6d6sben a vrillalkoz6s tudomiisul veszi, hogy a munk6t csak sikeres
elbir6l5st k<ivet6en tudja az dnkorm6nyzat megrendelni, 6s el6rel6that6an csak a j6v<i 6vben
fog a kivitelezesre sor keriilni.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, mondj6k el v6lem6nyiiket, tegy6k fel kerd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a kepvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltart6ssal
jelezz€k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy a legkedvez6bb rirajrinlatot benytjt6
,,OMEGA-LAB" Kft{ bizztik meg a kivitelez6ssel.

A kdpviselfltest let 5 igen szavazattal elfugadta ct javaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlys zentistvtin Kiizsdg O n kormti nyzato Kdpviselfl-testiileti ne k
70/2018. (X1.13.) KkL hatdrozato

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilete rigy
hatrirozott, hogy a Leader p|lylzat keret6ben megval6sit6sra keriil6,
Kossuth utcai zdldfeliilet fejleszt6s6nek kivitelez6si munk6lataival az
,,OMEGA-LAB" Kft-t bizza meg az lrrajinlatirban szerepl6 brutt6
4328.9 I 6,- Ft 6sszeg6rt.

A Kepvisel6-tes{ilet megbizza a polg6rmestert az egyszenisitett v6llalkozrisi
szerz6d6s megkdt6s6vel.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmesteq Bencze ilva jegyzi|
Hat6rid6: 2018. decernber 11.

5. Bnrs6nllnn6nzisrrnnvrlrocloAs

K6szeei Ilona polg6rmester:

Az el6terjeszt6st minden kepvisel6 megkapta. Elmondta, hogy k6t c6lteriilet kertilt a tervben
meghat6rozisra:

1. A bels6 kontrollrendszeren beliil az informiici6s 6s kommunik6ci6s rendszer
kialakit6sanak 6s miikddtet6s6nek vizsg6lata

2. Az operativ ga?d6lkod6si jogkdrdk gyakorl6sa rendjdnek vizsglata
Megk6rdezte Bencze Eva jegyz6t, kivdn-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva ieelzo:
Nem kivrint sz6beli kieg6szitdst tenni.

Di6szeei Imola aloolg6rmester:
Az el6zo 6vi tervekhez k6pest furcsAnak tal lja az idei c6lkitrizdseket.
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BenczeEva jegyz6:
Az operativ gizd6lkod,6s a napi gazdilkodisi feladatokat takarja, pl. a sz6ml6k 6s mell6kletei:
k<itelezettsdgv6llalis, megrendel6sek, teljesit6sigazol6sok, stb. Az inform6ci6s rendszerek
mrikodtet6se pedig szint6n akturilis tdma a mai vil6gban.

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pviselo-testtilet tagjait,
kdzfeltartitssal jelezz6k,ha az el6terjeszt6s szerint elfogadj6k a belsdellenlrzesi tervet.

A kepviselS-testiilet 5 igen szavazattal elfogadta a javoslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kiiudg O nko rmdnyzato Kipvise lfi-testiiletdne k
7 1/20 I 8. (XI. I 3.). Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistviin Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a
kolts6gvet6si szervek bels6 ellenorzes5rol szol6 370/2012. (XII.31.) Korm.
rendelet elSir6sai alapj6n elk6szitett belsoellenorz6si tervet az ellterjeszt6s
szerint j6v6hagyja, es utasitja a Jegyzot a tervezett ellen6rz6sek
v6grehajt6silra, illetve a v6grehajtilshoz sziiks6ges megbiz6levelek kiad6sara.

Felel6s: Bencze Eva jegyzo
Hat6ridS: azonnal

2. A 6612018. (X.25.) Krr. sarAnoz,lr ruooosirAsa

Koszeei Ilona pol g6rmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy a trirgybeli hatfirozat
meg)tozatalok 15 fixal szitmoltak, de 25+l fa eliiltet6s6re nllt lehet6s6g, ezbrt k6rte a
k6pviselo-testiilet tagiait, hogy a keretet az el6terjeszt6s szerint m6dositani sziveskedjenek.
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, mondjdk el v6lem6nyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagSait, k6zfeltartdssal
jelezz5k, ha a hatiirozati javaslatot elfogadjik.

A kdpviself-testillet 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlys zentistvdn Kdu ig 0 n kormrinyzata Kdpvis el 6-test iiletinek
72/2018. (XI.I3.) KKt. hotdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zseg dnkormanyzat K6pviselo-testtilete rigy
hatirozott, hogy az EFOP piiyiuat keret6ben kapott f6k eliiltet6s6nek
kcilts6geire, a 6612018. (X.25.) KKt. hat6rozatban biztositott 300.000,- Ft
keretet brutt6 500.000,- Ft-ra emeli.
A 6612018. (X.25.) KKt. hatrirozat egy6b rendelkez6sei viiltozatlanok
maradnak.

Felel6s: K6szegi Ilona
Hat6ridS: 2018. november 30.
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7.

K6szesi Ilona pole6rmester:
Az es6lyegyenl6s6gi terv elk6szit6s6t jogszabiiy i4'a el6, mely 5 6vre k6sziil, 6s k6t6vente
feliil kell vizsgdlni. Az elozo terv 2013. 6vben k6sziilt, ez6rt mos rij programot kellett
k6sziteni, mely az aktu6lis rillapotnak megfelel6 feladatokat fogalmazza meg.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem mer[ilt fel, k6rte a k6pvisel6+estiilet tagiait, k6zfeltartrissal
jelezz5k, ha a telepiil6s Es6lyegyenl<is6gi programj6t az el6tedesztes szerint elfogadj6k.

A kdpvisel1+esti.ilet 5 igen szavazattal elfogadta a telepiilds Esilyegtenl1sdgi progromjdt, ds
az aldbbi hatdrozatot hozttik:

Kirdlyszenlistvtin Kbudg On kormtinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
73/2018. (XI.l3.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistvrin K6zs6g Onkorm6nyzatiinak Kepviselo-testiilete
megtirgyalta, 6s jelen jegyz6k<inyv mell6klete szerint elfogadta a telepil6s
Es6lyegyenl6s6gi Programj 6t.

Felel6s: K5szegillonapolg6rmester
Hat5rid6: azonnal

K6szegi Ilona oolgirmester:
A k6telez6 felv6telt biztosit6 iskol6k Kir6lyszentistv6n tekintet6ben a Balatonfiizf<ii Irinyi
JSnos Altal5nos Iskola, mely vil6gn6zetiieg semleges oktat6sban r6szesiti a beiratott
gyermekeket, valamint a Lit6ri Reform6tus Alhlanos Iskola, mely kereszt6ny vil6gn6zeti
oktatast folytat. Az eli)zi| 6vekhez k6pest nem tdrt6nt viltozris a kdrzethatrlrokban.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, mondjrik el v6lemdnyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testtitet tagiait, k6zfeltart6ssal
jelezzEk, ha a tervezetet elfogadj6k.

A kepvisel6-testlilet 5 igen szavazattal elftgadta a tervezetet, is az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

8.
TERVEZETINEK MEGTARGYAL,{SA

Az ONxonnANyzAT EsELyEcyENLostcl Pnocn"ln.lANax r.r,roc,lnasa
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Kirdtysze ntistvtin Kdudg O n ko rmdnyzata Kipvise I fi-lestiiletine k
74/2018. (XI.I3.) KKt. hatdrozata

Kirilyszentistv6n K6zs6g Onkorm6nyzatrinak K6pvisel6-testiilete
megt6rgyalta Veszpr6m megye- Balatonalmridi jar6s k<itelez felv6telt
biztosit6 riltaliinos iskol6inak k<jrzethatrir teryezeteL 6s Kir6lyszentistv6n
tekintet6ben elfogadta a k6telez6 felv6telt biztosit6 int6zm6nyek:
Balatonfiizftii Irinl Jrinos Altal6nos Iskola, 6s a Lit6ri Reform6tus
Altal6nos Iskola
Egyuttal a kepvisel6testtilet meg6llapitotta, hogy KirSlyszentistvdn
k6zsdgben h6tr6nyos helyzetti riltal6nos iskoLis koru gyermek nern 61.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a Polgrirmestert, hogy v6lem6ny6t a
Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Veszpr6mi Jrir6si Hivatal fel6
tov6bbitsa.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

Vpcyns tlcr ox

K6szeei Ilona poledrmester:

Tij6koztatla a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a koncepci6 elk6szit6se folyamatban van,
melyhez viirja a kepvisel6k fejleszt6si javaslatait.

Megkerdezte, hogy vegyes iigyek keretdben kiv6n-e valaki m6g felsz6lalni, k6rd6s, 6szrev6tel
van-e.
Mivel t6bb k6rd6s, 6szrev6t el, hozzbszilits nem hangzott el, ez6rt a polgiirmester a nllt
testiileti iil6st 1632 6rakor bez6rta.

d,*
K6szefi Ilona
polgrlrmester

A jeeyz6k6nw hitelesit6k:

(, [,t- q l-^
Di6sze[i Imola
alpolg6rmester

Bcuu- (

Bencze Eva
jegyz6

A--*^ ,l I
Borka Lriszl6

k6pvisel<i
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