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Kirdlyszentistvrin K6zs6g dnkorm inyzal rrak Kdpvisel6-testiilete 2018. december 4-6n
(kedd) 1430 rirakor nllt kepvisel6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Az iilis helve: Kirilyszentistv6n Kiiz6ss6gi Hitz, tirgyal6

Naoirendi iavaslat:
1. A Telepiil6sszerkezeti Terv 6s a Helyi Epit6si Szabilyzat elfogadasa
2. D6ntes a Literi K6z6s Onkormanyzati Hivataln6l foglalkoztatott kdaisztvisel6k

illetrnenykiegesziteser6l
3. A Lit6ri K6zds Onkorm6nyzati Hivataln6l foglalkoztatott k6ztisztvisel<ik

illetm6nyalapjrinak m6dositasa
4. A Literi K6zds Onkormanyzati Hivatal2018. 6vi k6ltsegvet6senek . . . .. sz. m6dositasa
5. A Literi K6zds Onkormdnyzati Hivatal 2019. ei kdlts6gvet6si koncepci6jrlnak

megtri.rgyalasa

6. Az Onkormrinyzat 2019. 6vi kdlts6gvetesi koncepci6jrlnak megtrlrgyal6sa
7 . KiSzvil gltits i.izemeltetesere beerkezett rirajrinlat megtargyaldsa
8. Ddntes a lakoss6gi hullad6kszallitas t6mogatrisdr6l
9. Az Onkorm6nyzat 2019.1. fel6vi munkatervenek elfogadiisa
10. Hrlzi szennyviz beernel6k villamos-energia ellitiisanak biztosit6sa
I l. Vegyes iigyek

Megielen6s6re felt6tleniil sz6mitok!

Kirdlyszentistv6n, 201 8. november 30.

,6"w.,
polg6rmester
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JEGYZOKONyv

K6sziilt: Kir6lyszentistvrin K6z6ss6gi Hbz t rgyal6term6ben 2018. december 4-6n
ta(ott nyilt k6pvisel6-testtleti iil6srdl.

Jelen vannak: K6szegi Ilona
Di6szegi Imola
K6szegi Mira
Szab6 Mrirta
Borka Lriszl6

Bencze Eva
ZavadaMihiiynd

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvisel<i
k6pvisel<i
k6pvisel<i

jeeyzit
kir.vezet6, jkv.-vezet<i

A k6pvisel6testiilet til6s6t K6szegi Ilona polgrirmester vezette, 1430 6rakor megrryitotta.

K6szegi Ilona polg6rmester:

K6szdntdtte a megjelent k6pvisel6 hdlgyeket 6s urat, tov6bb6 a K6zds Hivatal dolgoz6it.

Meg6llapitotta, hogy a testiilet hatarozatk6pes, mivel az 5 kepvisel6b<il mind az 5 fr jelen van.

A napirendre a meghiv6t szerint tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

1. A Teleptil6sszerkezeti Terv 6s a Helyi Epit6si Szab6lyzat elfogadasa
2. Ddntes a LiGi Kdz6s Onkormanyzati Hivatalnr{l foglalkoztatott kdztisztvisel6k

illetnenykiegeszit6serdl
3. A Lft6n Kdzds Onkormrinyzati Hivataln6l foglalkoztatott kdztisztvisel6k

illetmaryalapj 5nak m6dositasa
4. A Literi Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal 201 8. 6vi kdlts6gvet6s6nek 4. sz. m6dositasa

5. A Literi Kdzds Onkormrinyzati Hivatal 2U9. ei k6lts6gvet6si koncepci6janak
megtrirgyal6sa

6. Az Onkorm6nyzat 2019. 6vi k6lts6gvet6si koncepci6jrinak megfrirgyal6sa
7. K6zvil6gitds iizemeltet6sere b o*ezett irajitnlat megtargyalasa
8. Ddnt6s a lakoss6gi hullad6ksz6llitas t6mogat5s6r6l
9. Az dnkormrin yzat 2019.I. fel6vi munkatervanek elfogadrisa
10 . Hitzi szermyviz beemelSk villamos-energia ell6tasrinak biztositasa
1 1. Vegyes iigyek

A jegyz6kdnlw vezet6j6nek Zavada Mihblyn6 kirendelts6g-vezet6t, hitelesitSknek K6szegi
Mira 6s Szab6 M6rta kepvisel6ket javasolta.

K6rte a K6pvisel6testtilet taglait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,

valarnnt a jegyzbk6nywezet6 es a hitelesit6k szem6ly6vel, aztk€zfeltatLlssal jelezz6k.

A Mpvisel1-testiilet 5 igen szarqzattal efogadta a napirendi javaslatot, valamint a
.j e gtzdkdnytve ze td d s o hite le s it6k s ze md lyit.
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NAPIREND TARGYALASA

1. A Tnlrptiltsszpnrozrrr TBnv 6s lHnlvl lipirtst SzlnAlvzlr BlrocloAsl

K6szesi Ilona polgiirmester:

Az el<iterjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy a partneri egyeztet6s szab6lyait
betartva, a szakhat6sdgok v6lem6ny6t figyelembe v6ve hosszri folyamat ut6n elkdsziilt
Kir6lyszentistvSn telepiil6sszerkezeti terve, 6s a Helyi Epit6si Szab6lyzat. 

.
A telepiil6sszerkezeti tervet hatitozallal kell elfogadni, mig a Helyi Epit6si Szab6lyzatot
rendeletben fogadja el a testiilet.
A k6pvisel6-testiilet az okt6beri testiileti il6sen tal6lta fiiepit6szi v6lem6nyez6sre alkalmasnak
az anyagot. A ftiepit6sz n6h6ny kisebb 6szrev6telt tett, melyr<il a levelet minden k6pvisel6
megkapta. Az 6szrev6teleknek megfelel<ien az anyag m6dosit6sra keriilt.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, egy6b 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
k6zfeltart6ssal jelezzdk,ha az el6terjesztes szerint elfogadjik a telepiil6sszerkezeti tervet.

A kipvisel6-testiilet 5 igen szavazattal elfogadta a telep ldsszerkezeti tervet, ds az aldbbi
hatdrozalot hoztdk:

KirdlysTentistvti n Kii,7s ig 6n kormd nyzato Kipviselfi-testiiletine k
75/2018. (XII.4.) Kkt hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta
6s elfogadta a k6zs6g telepiil6sszerkezeti tervet, a jegyzSk6nlv
mell6kletek6nt csatoltak szerint.

A k6pvisel<i-testiilet visszavonj a a 7 7 I 2007 . (X.24.) KKt. hatiirozatot.

Felekis: Kdszegillonapolgdrmester
Hatririd6: folyamatos

K6szeei Ilona pols6rmester:
K6rte a k6pvisel6{estiilet tagiait, k6zfeltart6ssal je1ezz6k, ha az el6te{eszt6s szerint
elfogadj6k Kir6lyszentistvrln Helyi Epit6si Szab|lyzatit.

A kdpvisel1-testt)let 5 igen szdvazottal elfogadta a Helyi Epftdsi Szabdlyzatot, ds az qldbbi
rendeletet alkottdk:

Kirdlyszentktrrin Ki)aig O nko rmdnyzata Kipviselfi-tes t iileldne k
I 3/20 I 8. (XII. I 0.) dnkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistvin Kdzs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testiilete megtArgyalta
6s jelen jeglz6k6nyv mell6klete szerint elfogadta a k<izs6g Helyi Epitdsi
Szabl,lyzatit.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hatirid6: folyamatos
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2. DONrns ,q, Llrnru Kozds OxxonN{Axyzarr Hrv,{rar-NAr- rocl,{Lxozrarorr
x6zrrszrvrsolox r llernrnNyxrrcpszirnspnol

K6szegi Ilona pole6rmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.

BenczeEva jegyzo:
Elmondta, mivel koz<is hivatal mtikddik Lit6ren 6s Kir6lyszentistv6non, ez6rt mindk6t
testtiletnek t6mogatnia kell az illetmenykiegeszit6st. Lit6ren a mrilt h6ten a testiilet
megt6rgyalta, 6s elfogadta a k<iztisztvisel6k illetmenykieg6szit6s6rdl sz6l6 rendeletet.

KSszegi Ilona pol g6rmester:
K6rte a kepvisel5-testtilet tagjait tegy6k fel kerd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, kerte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart5ssal
jelezzdk, ha elfogadj6k a rendeletet.

A hlpvisel1-testiilet 5 igen szavazattal elfogadta a Litdri Kozas Onkormdnyzati Hivatalndl
foglalkoztotott kaztisznisel6k illetm,lnykiegiszftdsdrdl szdl6 el6terjesztdst ds az aldbbi
rendeletet alkottdk:

Kirdlyszentistvrin Kdu ig O nkormdnyzata Kipvis el 6-test iiletdne k
l4/2018. (rul. 10.) dnkormdnyzati rendelete

Kirflyszentistv6n Kozs6g Onkormrln yzata KepviselS-testtilete megt6r gyalta,

9.. jelen jegyz6k<inyv mell6klete szerint elfogadta a Lit6ri Kozcis
Onkorm6nyzati Hivataln6l foglalkoztatott kriztisztvisekik
illetm6nykiegeszit6s6rdl sz6l6 rendeletet.

Felel6s: Koszegillonapolg6rmester
Hat6ridS: 2019. december 3 I .

K6szeei Ilona pol gilrmester:
Az el<iterjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva ieevzo:
Elmondta, hogy a jogszabrlly lehet6s6get ad az illetm6nyalap emeles6re, mellyel a tavalyi
6vben 6ltek a k6pvisel5-testiiletek. A k<ilts6gvet6si torv6ny tervezet6ben volt egy sor, mely
szerint 2019. 6vben piiyizatot lehetne benffitani kieg6szit6 6llami t6mogat6sra, M
illetm6nyalap emel6s6hez. Amennyiben ez realizhl6dik, akkor a kiirSs alapj6n meg fogja
vizsg6lni a lehet6s6geket, 6s sztiks6g eset6n ism6telten a testiilet el6 terjeszti az llletmdnyalap
m6dosit6st.

3.
K6ZTISZTvISEL6K ILLETMENYALAPJANAK MoDoSiTASA
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4.

K6szegi Ilona pol gilrmester:
K6rte a k6pvisel<i-testiiLlet tagjait tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel kerd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz€k, ha elfogadj6k a rendeletet.

A kipvisel1testiilet 5 igen szavazattal elfugadta a Litiri Kdzds Onkormdnyzati Hivotalruil
foglalkoztatott kazfisznisel6k illetminyalapjdnok kiegiszitdsdrdl sz6l6 el6terjesztdst ds az
aldb bi re ndele te t alko t tdk:

Kirdtyszentistvtin Kiiuig O n ko r mti nyzata Kdpvisel 6-test iitetdne k
I 5/20 I 8. (XII. I 0.) 6nkormdnyzati rendelete

Ki16lyszentistv6n Kozs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6testiitete megt619yalta,
6s jelen jegyz<1k6nyw mell6klete szerint elfogadta a Lit6ri K<lz<is

Onkorm6nyzati HivatalnSl foglalkoztatott kdztisztvisel6k
illetm6nyalapj6nak m6dosit6s6r6l sz6l6 rendeletet.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2019. december 31.

K6szegi Iiona oolqSrmester:
Az anyagot minden k6pviselo megkapta. A sz6veges eloterjeszt6s, llletve az el6teq'eszt6s
t6bl6i r6szletesen tartalmazzirk a m6dosit6sokat, mind a bev6teli, mind a kiadrisi oldal
tekintet6ben. Megk6rdezte Be ncze Eva jegyzot, kivrin-e sz6beli kieg6szitdst tenni.

Ber,cze Eva jeg\zo:
Nern kivdnt sz6beli kieg6szit6st tenni.

K6szeei Ilona pol g6rmester:
K6rte a k6pvisel6testiilet tagjait tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nern meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testi.ilet tagiait, k6zfeltart6ssal
jelezzbk, ha elfogadj6k a Kdz<is 6nkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi kdlts6gvetdsdnek 4. sz.

m6dosit6s6t.

A Mpvisel5+estiilet tqgjai 5 igen szavazattal elfugadtdk a m6dosltdst, ds az aldbbi hqtdrozatot
hoztdk:

Kirtilyszentistvtin Kbu dg O nkormrinyzata Kdpvisel -testiiletdne k
76/2018. (XII.4.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkormanyzata K6pvisel6{estiilete megtrirgyalta,

9.s jelen jegyz6kdnyv mell6klete szerint elfogadta a Lit6ri Kdzds
Onkormrinlzati Hivatal 2018. 6vi k6lts6gvet6s6nek 4. sz. m6dositrls6t.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester, Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: 2018. decernber 11.

MODOSITASA
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5. A LtrBru KOzOs Onxonrr.rAxvzlrr Hrvlral2019. nvr x0lrsfcvprBsr
ron c Bpc r 6rAn,l x rurc rA ncyalAs a

K6szeei Ilona polgilrmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy ez egy terv, amely a
kolts6gvet6s elk6szit6s6nek az alapja. Megk6rdezte Bencze bva jegyz6t, kivdn-e sz6beli
kieg6szitest tenni.

BenczeEva jegyzo:
Elmondta, hogy a koncepci6 b6zis alapri, a tervek szerint megpr6b6lja a2018.6vi szinten
tartani a k6lts6gvet6st. A dologi kiad6sokat nem tervezi n<ivelni, az energia tekintet6ben a

felszerelt napkollektorok miatt v6rhat6an jelent6s - kedvezo - viitozits lesz. A frit6sn6l a

kazfutnal gondok vannak, v6rhat6an javittatni kell majd. Amennyiben a harmadik napirend
t6rgyal6sakor emlitett piiyinat kiirilsra kertil, akkor a b6rek tekintet6ben lehet m6g v6ltoz6s.

Di6szegi Imola alpol g6rmester:
Lit6r K6pviselo-testiilete elfogadta m6r a koncepci6t?

Bencze Evajegyz6:
Igen, Lit6ren a k6pvisel6-testiilet m6r megt6rgyalta es elfogadta a koncepci6t.

Koszegi Ilona pole6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait,
kdzfeltartissal jelezz6k,ha az eloterjesztes szerint elfogadj6k a K<iz6s Onkorm6nyzatiHivatal
201 9. 6vi k<ilts6gvet6si koncep ci6jht.

A lcdpviselS-testiilet 5 igen szavazattal elfugadta a koncepci1t, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kdaig O n kormdnyzato Kipvisel 6-test iiletd ne k
77/2018. (XLl3.). Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete
megt6rgyalta a Lit6ri K<izos dnkorm6nyzati Hivatal 2019. evi
k6lts6gvet6si koncepci6j6t, 6s 64.864 ezer Ft bev6teli 6s kiad6si
fbdsszeggel el fo gadta.

A ktilts6gvet6s r6szletes kidolgoz6s6t a koncepci6ban meghatdrozott
irSnyelv alapj6n kell ossze6llitani:
CEI a gazdillkodirs racionalizillisa, a mrikdd6si kiad6sok bilzis 6v alatt
t<irt6no szinten tart6sa.

A k6pvisekitestiilet megbizza a jegyzot, hogy a r6szletes kolts6gvet6s
kidolgoz6s6r6l gondoskodj on.

Felelos: Bencze Eva, jegyzo
HatSrid6: azowral

6



6.

Kdszesi Ilona pols6rmester:
A koncepci6 eset6ben el6szd,r a koncepci6 tartalmar6l kiv6nta t6j6koztatni a kepvisel6testtiletet,
ezt kdvet6en k6rte feltenni a k6rdeseket, illetve elmondta, hogy a felmeriil6 javaslatok eset6ben a
hatiirozatokat a v€g,6t fo$a szavazrisra bocs6tani.
Az el6tedesztest minden k6pvisel<i megkapta, a koncepci6 a 2018. 6vi k6lts6gvet6s
teljesit6s6re 6piil, jelent<isen csdkkentve a kiad6si oldalt:

- ad6rendelet nem vriltozik
Elmondt4 hogy a koncepci6ban nem sz6moltak ad6ernel6ssel, 6s rij ad6nemek bevezet6s6vel
sem. A kdvetkez6 evi kdlts6gvet6st a megtakaritasokkal, valamint a kiaddsok drasztikus
cs6kkent6s6vel szeretn6k egyensrilyban tartani.
- dolgoz6k b6ren kiviili juttatrisai kifizetds6nek enged6lyez6se
A k6lts6gvet6s v6rhat6an 2019. februrirj6ban kertil elfogadrlsra, ez6rt javasolta, hogy a

k6pvisel<i-testiilet hat6rozatban d6nts6n arr6l, hogy a dolgoz6k r6szere a b6ren kiviili
juttatisok (Erzs6bet utalviiny, Patika P6nzt6r) kifizethet6k a k6lts6gvet6s elfogad6sa el6tt
is. A koncepci6ban a m6r megl6v6 juttat6sokkal sz6moltak.
- dolgoz6k bdr6nek m6dosit6sa
A kozsiggazd|lkod6son dolgoz6k b6r6nek ndhany ezer forinttal t6rt6n6 megemel6s6t
javasolta, mivel az elmrilt 6vben nan nyfltak a b6rekhez, tov6bb6 a Korm6ny a garant6lt
b6rminimumot 200.000,- Ft fiil6 tervezi.
A karbantart6 koll6ga munkaber6nek brutt6 25.000,- Ft/h6 6sszeggel t6rt6n6 emel6sere
tett javaslatot, mig a takarit6n<i munkaber6t brutt6 9.000,- Ft-tal javasolta megernelni.
Elmondta tov6bbri, hogy Faluhrizgondnok szakmai minim6lberen van foglalkoztatva, ez6rt
az o b6r6t a minim6lb6r t6rgyal6sok lezirdsitt kdvet6en tudj6k a jogszab6ly szerint
m6dositani.
- az informatikus a honlap- valamint a szrimit6g6pek karbantart6s6ra kdtdtt

meg6llapodis m6dositasrit k6ri a dij tekinteteben, mindk6t esetben I .000 - 1.000 Fttal
szeretn6 a di jril emelni.

Elmondta tov6bb6, hogy kism6rt6kii fejleszt6sek keriiltek csak tervez6sre, f6sitdsra viszont
2.000.000,- Ft keriilt tervez6sre, hogy minden olyan ingatlan ,,6rdkbe fogadhasson" egy fat,
amely el6tt lehet6s6g van kdztertileten fa telepit6s6re. Az dnkormrinyzat biztosida a fit, az

,,6rdkbe fogad6" pedig gondozza (locsolja).
Felhivta a figyelmet arra, hogy a bevdteli 6s kiad6si f66sszeg nem a t6nyleges bev6telt 6s

kiad6st mutatja, mlel tartalmazza a bet6tlek6t6seket, illetve a piiyir;ati p6nzeket, amelyekre
mar kdtelezetts6get v6llalt az dnkormdnlzat.
A Szent Kiriily Szdvets6g talAlkozijira, illetve a Csehi testv6rtelepiil6si l6togatdsra is keriilt
tervez6sre 6sszeg.

Elmondta, hogy a koncepci6 az 6vatos tervez6s elve alapj6n k6szi.ilt el, ugyanakkor a Gdrdiilo
Fejleszt6si Tervben elfogadott feladatell6t6sra a mintegy 2.000.000,- Ft-ot a koncepci6 nern
tartalfiazza, ezt lehet6s6g szeint pAlyinati forr6sb6l szeretn6 fedezni.
K6szegi Mira k6pvisel6:
A saroksziimokat m6r megbesz6lt6k, 6 egyet6rt az elhangzoltakal.

Di6szegi Imola k6ovisel6:
Ez az anyag koncepci6nak teljesen j6, majd a k6lts6gvet6s trirgyalisakor mdr vrlrhat6an
t6bben l6tnak.

Az 6llxonrr.rliy t-AT 2019. i.r r xor.rsncverisr xorcr:pr roLAnax lrnctinct lr-Asa
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K6szegi Ilona polg6rmester:
Elmondta, hogy a p6nziigl vezet6vel soronk6nt vett6k v6gig a k6lts6gvet6st, mely alapjan
elk6sziilt a koncepci6.

Mivel egy6b k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, javasolta, hogy az elhangzottakr6l
hatitrozzanak.

K6rte a k6pvisel6testtilet tagiait, biztositsrik az 6nkormdnlzat dolgoz6i szimAta, hogy a
k6lts6gvet6s elfogadiisa el6tt is megkaphass6k a b6ren kiviili juttatrisaikat (Erzs6bet utalv6ny,
Patika k6rtya).

A kipviseld-testiilet tagjai 5 igen szavazotlal elfogadtdk a javaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

KirdtysT,entistvrin Ki)uig Onkormdnyzata Kdpviselfl-lest letinek
78/2018. (XII.4.) KKr hafiirozota

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilete rigy
hatbrozoll, hogy az dnkorminyzat riltal foglalkoztatott munkavrillal6k
r5szdre a2019. 6vben a k6lts6gvet6s elfogad6s6t megel6z<ien is biztositja az
al6bbi b6ren kiviili juttatrisokat:
1.) 8.000,- Fti'h6 6rt6kii Erzs6bet utalviinf, 6s

2.) 10.000,- Ft Patika P6nztrlri hozzijitni{st.

A K6pvisel6-tesfiet megbizza a Jegyz6t, hogy a hatrlrozat v6grehajtris6r6l a
p6nztigy csoporton kereszttil int6zkedjen.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester, Bencze f.va jegyzo
Hat6rid6: 2019. febru{r 28.

K6szeei Ilona pol gArmester:
Elmondta, hogy egyenk6nt fogtra szavazisra bocs6tani a b6remel6sre tett javaslatokat.
K6rte a k6pvise16-testi.ilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal,
hogy az 6nkorm6nyzatn6l dolgoz6 fizikai 6l1om6nyi ferfi dolgoz6 munkab6r6t brutt6
25.000,- Ft/h6 dsszeggel meganelj6k.

A kipvisel6lestiilet tagjai 5 igen szqvazdttal elfogadtdk a javaslatot.

K6rte a kepviselti-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal,
hogy az 6nkorminyzatn6l dolgoz6 fizikai 6llomrinyri n6 dolgoz6 munkab6r6t brutt6
9.000,- Ftih6 6sszeggel megemelj6k.

A Mpvisel6+est let tagjai 5 igen szovazdttdl elfogadtdk a javaslatot, is oz aldbbi hotdrozatot
hoztdk:
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K ir d tys 7e nt is tv ti n Kd 7s i g O n ko r md ny zat a Kdp v is e l6+e s t ii letin e k
79/20 1 8. (XII.4.) KKt. ltatdrozata

Kirrilyszentistv5n K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilete rigy
hat6rozott, hogy az Onkormrinyzat riltal a kdzs€ggazdilkod6son
foglalkoztatott fizikai munkav6llal6k b6r6t 2019. janurir l. napjrit6l
megemeli az al6bbiak szerint:
i.) a f6rfi munkavrillal6 b6r6t brutt6 25.000,- FL/h6 6sszeggel,
2.) a n6i munkav6llal6 b6r6t brutt6 9.000,- Ft/h6 <isszeggel.

A K6pvisel<i-testiilet megbizza a J egyzot, hogy a halitrozat v6grehajt6s6r6l a
plnzigyi csoporton keresztiil int6zkedjen.

Felel<ls: Kriszegi Ilona polgdrmester. Bencze Eva jegyz<i

Hat6rid6: 2019. januar 1.

K6szesi Ilona pole6rmester:

K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, kdzfeltart6ssal jelezzek, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal,
hogy a sz6mit6stechnikai feladatokat ell6t6 v6llalkoz6val, Takrics B6l5va1 kdtdtt
meg6llapod6sokat m6dosits6k, 6s a honlapra karbantartris66rt brutt6 20.000,- F!ot, mig a

sz6mit6g6pek karbantart6s66rt brutt6 9.000,- Ft vSllalkoz6i dijat fizessen az 5nkorminyzat.

A kipvisel6lesttilet tagiai 5 igen szavozattal elfogadtdk a javqslatol, ds az aldbbi haldrozdtot
hoztrik:

Kirtilyszenlistvti n Kbuig ()nkormdnyzata Kipvketf-test letdnek
80/2018. (XII.4.) KKt. hatdrozata

Kirrilyszentistvin K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megvitatta
Tak6cs B6la egy6ni viillalkoz6 2019. €vre benyfjtott drajSnlatait, 6s rigy
hatbrozott, hogy 2019. janu6r 1. napj6t6l a Tak6cs B6la egy6ni vrillalkoz6val
1.) a honlap karbantartasara k6t6tt v6llalkoz6i szerz6d6st m6dositja, 6s

v6llalkoz6 r|sz€re a honlap karbantart6sii6rt brutt6 20.000,- Ft/h6
dsszeget biztosil.

2.) az dnkormrinTzat szimit6g9peinek karbantartSs6ra kdt6tt v6llalkoz6i
szerz6d6st m6dositja, 6s v6llalkoz6 r6sz6re a szimit6gepek
karbantart5s66rt brutt6 9.000,- FL/h6 dsszeget fizet.

A Kepvisel6testtilet meghatalmazza a Polg6rmestert, a m6dositott
meg6llapod6sok al6iris6ra.

FelelSs: Koszegillonapolg6rmester
Hatirido: 2018. december 31.

K6szeei Ilona pole6rmester:
K6rte a k6pv-isel6testiilet tagjait, kezfeltart6ssal jelezz6k, ha az el6terjeszt6s szerint
elfogadjik az Onkorm6nyzat 2019. 6vi kdlts6gvet6si koncepci6jrit.
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A kdpvisel1testiilet togiai 5 igen szavazottal efogadtdk a koncepci1t, is az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kinilyszenlistvtin Kduig On kormdnyzata Kipvisel6-testiiletdnek
8I/2018. (XII.4.) KKt. hotdrozata

Kir6lyszentistvrln Kdzs6g 6nkormrinyzat6nak K6pvisel6testiilete
megJ{rgyalta, 6s jelen jegyz6k<inyv mell6klete szerint j6vrihagyta
Kir6lyszentistv6n K6zseg dnkormrlnyzat6nak 2019. 6vi k6lts6gvet6si
koncepci6jrit.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: K5szegi Ilona polgilrmester

7. KdzvrlAcirAs0zrttlrnr6s6nrnrtnxrzr,rrAn,llAxllrn.rncrincy,lr,Asl

K6szeqi Ilona polsiirmester:

A feladat ell6tds6ra a Fdnforrds Kft-vel 6l[ szerz6d6sben az ijnkorminyzat. Egyr6szt a
kdzvil6git6s biztosit6srira, mely az dramdijat is tartalmazza, m6sr6szt az aktiv elemek
karbantart6srira k6tdtt szerz6ddst az dnkorm6nyzat. A karbantart 6st a villalkozirs a 2017-es
arakon biztositja tov6bbra is, mig az energia6rak tekintetdben - az eloterjesn6sben szerepl6
okok miatt - 2,20 Ft-tal megemelt aron tudja biztositani a szolg6ltat6st a Kft.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel kerd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltartdssal
jelezz5k, ha a telepiil6s Es6lyegyenl5s6gi programj6t az el6terJ'esztes szerint elfogadj6k.

A Mpviseld+est let 5 igen szdvazattal efogadta a Finyforrds Kft-vel kafifi knnildgitdsi
szerz6dds m6dositdsdt, ds az aldbbi hatdrozatot hoztak:

Ki r ti lys ze n t is tv ri n Kd 6 i g O n k o r md nyzo t a Kdpv ise l6-t e s t ii t et d n e k
82/2018. (XII.4.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta
a F6nyforr6s Kft. kdzvil6git6s biztosit6sara be6rkezett rirajanlat6t, 6s rigy
d6nt6tt, hogy a F6nyfon6s Kdzvikigitris Uzemeltet6 6s Karbantart6 Kft-vel
(8196 Lit6r, Pet6fi u. 15.) erv6nyben lev6 szerz6d6s6ben a villamosenergia
itrit abelrkezett rajdnlat szeint 19,20 Ft/kW-ra m6dositja.

A K6pvisel<itestilet nregbizza a Polg6rmestert a F6nyforrris K6zvil6git6s
Uzerneltet<i 6s Karbantart6 Kft-vel tdrt6n6 k6zvil6git6si szerzld€s
m6dositSs6val.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2018. decernber 31.
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DONTES A LAKOSSAGI IIULLADEKSZALLITAS TAMOGATASAROL

K6szesi Ilona pole6rmester:
Az el6tedeszt6st minden kepvisel6 megkapta. A t6mogat6st a koncepci6 rrrir tartalmazza, a
felt6telei pedig a tavalyi 6vhez k6pest nem v6ltoznak.
K6rte a kepvisel6-testiilet tagiait, mondj6k el v6lem6nyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a kepvisel6testiilet tagiait, k6zfeltartrissal
j elezz5k, ha a halir ozati j avaslatot el fo gadj iik.

A kdpviselflestiilet 5 igen szavazattal elfogadta o hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hat/trozatot hoztak:

Ki rdlysze ntistvrin KdTsdg O n ko rmdnyzata Kipvisel 6-test iiletinek
83/2018. (XII.4.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g dnkorminyzatinak KdpviselS-testiilete rigy
hat6rozott, hogy a Kir6lyszentistvin Kdzs6gben 6lland6 lak6hellyel
rendelkez6, 6letvitelszenien a telepiil6sen 616 polg6rok 2019. 6vi
szem6tsz6llit6si dijrihoz (lak6-ingatlanonk6nt egy 120 literes ed6nlzet
iirit6s6hez) 75 %o-os t6mogat6st nyujt.

Az d'tvillalt hullad6kszdllitrisi <isszeget az elk6szitendo n6vsor alapjin az
Onkormrlnyzat negyed6venk6nti esed6kess6ggel ritutalja a szolg6ltato rexlzsre.

A K6pvisel6-testiilet felk6ri a PolgriLrmestert, hogy a n6vsort elk6sziteni
sziveskedj6k. A n6vsorba minden jogosultat vegyen be, tekintet n6lktil
arurak 6letkorara, illetve szoci6lis helyzet5re.

A Kepvisel6{estiilet felk6ri a legyzot, hogy a t6mogatisi 6sszegek
6tutalSsar6l a K<iz6s Hivatal P6nziigyi csoportja ritjrln gondoskodjon.

Felel<is: K6szegi Ilona polgirmester, Bencze Eva jegyz6
Hat6rid6: 2019. december 31.

KSszeei Ilona polg6mester:
A kikiilddtt els6 f6l6ves munkaterv azokat a napirendi pontokat tartalmazza, melyeket
tdrv6nyi el6ir6s miatt k6telez6 titrgyalni, ezek eg6sziilnek ki az aktuelis napirendi pontokkal.
Az id6pontok az el<irel6that6 programokkal dsszhangban keriiltek meg6llapit6sra.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, mondj6k el v6lemdnyiiket, tegydk fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltartdssal
jelezz6k, ha a munkatervet elfogadjak.

A Mpviseli-testiilet 5 igen szavazattal elfogadta a munkatervet, is az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

9.
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KirdlysTentistvrin Kiiuig O nko r mdnyzata Kdpviselfi-test iiletinek
84/2018. (XII.4.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiil ete nregllrgyalta
6s az el6te{eszt6s szerint elfogadta a2O198.I. f6l6vi munkaterv6t.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2019. jtnius 30.

10. H,,Or szrnxrryiz snnMrLox vu-r-AMos-Exencr.A Er-r,ArAsANex nlzrosirAsa

K6szegi Ilona polgSrmester:

Az el6terjesztest minden kepvisel6 megkapta. Megkerte Zavada Mlhiiyn6 kirordelts6gvezet6t,
hogy r6viden foglalja 6ssze a tudni val6kat.

Zavada Mih6l),n6 kirendelts6evezet6:
A jogszab6ly fgy rendelkezik, hogy h6romoldahi szerz6d6sben kell rdgziteni, hogy a hazi
szennyviz beernel6k villamos-energia kdlts6g6t ki viseli. A szab6ly szerint az ell6t6s
biztositrls6ra k6telezettnek kell, amit tehet tgy, hogy kiil<in ellatest 6pit ki a rendszemek - ez
gazdasdgfalan, mert egy Stemel<i kiildn energi6val tdrt6n6 ell6t6sa kb. 500.000,- Ft + AFA
dsszegbe keri.ilne, vagy elsziimol6s alapjrin megfizeti a szolgriltat6st ig6nybe vev6 tdbblet
k6lts6g6t, ami kb. 600 Ft havonta.
A harmadik lehet6s6g, ha a szolg6ltat6st ig6nybe vev6 vdllalja a t6bbletk6lts6g megfizet6s6t.
Kir6lyszentistvrinon egy ingatlan eset6ben kellett 6temel6 szivattyrit be6piteni. A szolg6ltat6st
ig6nybe vev6vel a hivatal megkeres6s6re irgy nyilatkozott, hogy v6llalja a t6bbletkdlts6geket,
ez6rt az el6terjeszt6shez az ennek megfelel6 h6romoldahi meg6llapodis{ervezet keriilt
csatol6sra, 6s a hatirozati javaslat is ennek megfelel<ien k6sz0lt el.

K6szesi Ilona polq6rmester:

Kdrte a k6pvisel6-testtilet tagiait, mondjak el v6lem6nyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pviselS-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
je1ezz6k, ha a meg6llapod6s megkdt6s6hez hozzijirulnak.

A Mpvisel5test let 5 igen szavazattal hozzajarult a megdllapodds megknftsihez, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvri n Kiiud g O n ko r md nyzota Kdpviselfl-testiiletinek
85/2018. (XII.4.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistviin K6zs6g 6nkorm6nyzat6nak Kepvisel6-testiilete
megtdrgyalta a BAKONYI(ARSZT zrt. aj6nl6s6t a hrizi beemel6k villamos
energia ell6t6sar6l 6s a k6vetkez6 ddnt6st hozta:

1. A felhaszn6l6si helyt6l fiiggetlen energiaell6t6s ki6pit6se kapcsrln a
BAKONYKARSZT Zr1. szrimit6si m6dszerdt elfogadja 6s meg6llapitja,
hogy a szennyviz beemel6k felhasznSlSsi hell6l fiiggetlen
energiahril6zattal t6rt6n<i kiv6lt6sa ar6nytalanul magas
kolts6gr6forditassal j 5r.
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2. A viziki3zmri-szolgriltat6 riltal javasolt meg6flapoddsok kdzil azt a
szerz6d6st kiv6nja megkdtni a Felhaszn6l6kkal, mely szerint a szennryiz
beemel6 folyamatos energiaelliltrisrinak biztosit6sa 6s k6lts6gvisel6se
tov6bbra is a Felhaszn6l6 k6telezetts6ge.

3. Felk6ri a polgArmestert, hogy az Onkormiinyzat d6ntds6r6l a szennyviz
beemel<ikkel 6rintett lakosokat 6s a vizik<izmri-szolg6ltat6t 6rtesitse, 6s a
megrlllapoddst k6sse meg.

Felel6s: K6szegillonapolgrirmester
Hatririd6: 2018. december 31.

11. VEGYES ilcYEK

K6szegi Ilona polg6rmester:
1. Tolm6csolta a KirSlyszentistvini Nyugdijas Klub meghiv6s6t a k6pvisel6-testtlet fel6:

2018. december 10-6n 18 6riit6l szeretettel vrirjrik a kdpvisel6ket a nyugdijas klub 6v v6gi
ziri-rendezvEny6re.

2. Elmondta, hogy a Kir6lyszentistvrlni Polgar<ir Egyestlet 2018. december 28-rin 18 6rakor
tartja 6virt6kel6 megbesz6l6s6t, melyre tisztelettel meghivt6k a K6pvisel6-testiilet tagjait is.

3. Tij5koztatta a k6pviselci-testiilet tagjait, hogy a giakazrinok ,,agya" felmondta a
szolgblatot, a javit6suk mintegy 700.000,- Ft-ba keriil. Erre az dnkorm6nyzat biztosit6sa
nem terjed ki, ez&1 k6rte a kepvisel6-testiilet tagjait, hogy a p6nzmaradviny terh6re a
sz6ml6k kifizet6s6t hagyja j6v6.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagait,hatirozatban d<intsenek a kifizet6s j6v6h agyitsitr6l.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagjait, k6zfeltartrissal jelezz6k, ha hozzfijfirulnak ahhoz, hogy
az dnkormrinyzat k6t kazanjdnak javitdsi kdlts6geire be6rkez6 sz6ml6kat a
p6nzmaradv6ny terhere kiegyenlits6k.

A kdpvisel6-testiilet 5 igen szqvazattal hozzdjdrult a szdmldk ki/izetdsdhez, ds az aldbbi
hatdrozotot hoztdk:

Kir d ly s ze n tis tv ri n Kd u dg O n ko r mdny zat a Kdpvis e I 6-t es t ii I etd n e k
86/2018. (XII.4.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g OnkormrinyzatiiLnak K6pvisel6-testiilete rigy
hat6rozott, hogy a kazinok meghib6sod6sa miatt a javit6s k6lts6geire
be6rkezett k6t szrimla kiftzetlslhez sziiks6ges brutt6 668.020,- Ft-ot a
p6nzmaradv6ny terh6re biztositja.

Felel<is: K6szegillonapolg6rmester
Hatririd<i: azorutal

4. Elmondta, hogy lehet6s6g van a teleptil6s kdpeivel k6szi.il6 naptrirak keszittet6s6re,
melynek kdlts6ge 230.000,- Ft lenne. Javasolta, hogy 140 db-ot rendeljenek,6s a
kir6lyszentistv6ni hAdartisok r lsz5re keriiljenek kiosztiisra.

13



K<iszesi Mira k6pvisel6:
T6mogatja az 6tletet, de szeretn€, ha sokkal jellegzetesebb k6pek keriiln6nek a lapjaira, mint a
tavallak.

K6szesi Ilona pol g6rmester:

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nern meriilt fel, k6rte a k6pvisel6testiilet tagjait,
kdzfeltart6ssal jelezz1k,ha egyet6rtenek a fali naptrirak k6szittet6s6vel.

A Mpviseldlestiilel 5 igen szavazottal hozztijdrult a fali naptdrak elkdsziltetdsdhez, ds az
alribbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlysze ntistvti n K67sig 6 n ko rmd nyzata Kipvkelfi-test iitetdne k
E7/2018. (XII.4.) KKr hotuirozata

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g dnkorminyzatinak Kepvisel6testiilete tgy
hathrozott, hogy a telepiil6sr6l kesziilt k6pekkel fali napt6rt k6szittet, 140
p6ld6nyban. A naptrirak elk6szittet6s6nek k6lts6gere a k6pvisel6-testiilet
brutt6 250.000,- Ft keretet biztosit.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2018. decernber 31.

Kriszegi Ilona pol g6rmester:
Megkerdezte, hogy vegyes iigyek keret6ben kiv6n-e valaki m6g felsz6lalni, kerd6s, 6szrev6tel
van-e.
Mivel tdbb k6rd6s, 6szrev6t el, hozziszilis nem hangzott el, ez6rt a polgrlrmester a nllt
testiileti iil6st l55s 6rakor bezrirta.

K.m.f.

,6:a*,
polg6rmester

**a*;

S e^.,! 

-+Bencze Eva
jegwo
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