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JEGYZ6roNvv

K6sztilt: Kir6lyszentistv6n Krizoss6gi Hiztirgyal6term6ben 20l9.janu6r 24-6n
tartott rendkiviili nllt k6pviselo-testiileti i.il6sr6l.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polgdrmester
Di6szegi Imola alpolg6rmester
Szab6 M6rta k6pvisel6
Borka Liszl6 k6pvisel6

Bencze Eva jegyzo
Zavada Mih6lyn6 kir.vezeto, jkv.-vezet6

A k6pviselti-testtilet iil6s6t Koszegi Ilona polg6rmester vezette,l430 6rakor megnyitotta.

KSszegi Ilona pole6rmester:
K<iszont6tte a megjelent k6pviselo holgyeket 6s urat, tovdbbd a Kozos Hivatal dolgoz6it.

Meg6llapitoffa, hogy a testi.ilet hatirrozatklpes, mivel az 5 kepvisel6bol 4 fb jelen van.
K6szegi Miraigazoltan van t6vol.

A napirendre a meghiv6 szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:
1. P illyinatkiegyenlitS b6rrendez6si alap tiimogatasra
2. Vegyes tigyek

A jegyziSk<inyv vezet6j6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesitoknek Szab6
Mhrta 6s K5szegi Mira k6pviseloket javasolta.

K6rte a K6pviselti-testiilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint ajegyzokonywezeto a ahitelesit6k szem6ly6vel,aakezfeltartassal jelezz6k.

A hlpvisel1lestillet 4 igen szavazattal elfugadta a napirendi javaslatot, valamint a
j e grtz Sk1nyw e z e t 6 d s a hit e I e s { t6k s z e m d lyd t.

NAPIREND TARGYALASA

1. PALvAzlrxrBcvBNlironnnnBNuszEstA,L,{prAIuoc.{rAsARA

Koszegi Ilona polg6rmester:
Elmondta, hogy azert kellett rendkiviili testiileti iil6st osszehivni, mivel a pillyizatot 2019.
januiir 25-6n1+ Orarg lehet beny(rjtani. Megkerdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e sz6beli

kieg6szit6st tenni.

BenczeEva jesyo:
Elmondta, hogy sikeres pilyizat eset6n lehetos6g nllik az illetm6nyalap 46.380,- Ft-ra

tort6n6 emel6s6re. Thjdkoztatta a jelenl6voket, hogy ad6ero-k6pess6g szempontj6b6l a
pdlybzatijogosults6g fennSll, 6s Lit6r K6pvisel6-testiilete m6r elfogadta a hat6rozati javaslatot

a p 6ly inat benyfj t5s6r6l.

Megktiszrinte a k6pviselo-testtiletnek, hogy m6r eddig is t6mogatt6k a Literi Kozos

OnkormSn yzati }Jiv atal do I go z6inak i ll etm 6ny nd v el 6 s 6t.
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Kriszesi Ilona oolsiirmester:
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a kepvisel6+esttlet tagfait, k6zfeltart6ssal
jelezzbk, ha az el6terjeszt6s szerint elfogadj6k hatiirozati javaslatot.

A kipvisel'-testiilet togjai 4 igen szovazattsl a hatdrozati javaslatot elfogadtitk, is az aldbbi
hatdrozalol hozldk:

Kirdtyszentistvtin Kiiudg O n ko r mdnyzata Kdpviselfl-testiiletdnek
1/2019. (1.24.) KKt. hatdrozat

Kir6lyszentistvtln Krizs6g dnkormrinyzatri.nak K6pvisel6-testiilete a

Magyarorsz6g 6nkorminyzatair6l sz6l6 2011 . 6vi CLXXXIX. tdrv6ny
107. $-6ban biztositott jogk6r6ben eljflrva pilyizatot nyujt be kiegyenlit6
b6rrendez6si alap t6mogatiisa ir6nt, 6s v6llalja, hogy az illetmaryalapot
2019. 6vre vonatkoz6an (2019. janu6r 1t<il kezd6d6en) a kdlts6gvet6si
t6rv6nyben figzitetthez k6pest legal6bb 2l%o-kal emelt <isszegben, azaz
legal6bb 46.380,-Ft-ban rillapida meg.

A k6pvisel6+estiilet felhatalmazza a polg6rmestert a sztiks6ge int6zked6sek
megt6tel6re.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

2. VEcYES i'lcYEK

K6szegi Ilona polgSrmester:

T|j5koztalta a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a f6sit6shoz meg$ezdtbk az ig5nyek felm6r6s6t.
N6gy f6le fa k6zi.il ig6nyelhetnek azok az ingatlan tulajdonosok, akik elott megfelel<i
z6ldfeliilet van, 6s nincsenek kdzmiivek. Akik e16tt k<ianiivek hriz6dnak, azok pedig k6t f6le
nriv6ny kdziil vilaszthatnak. A n6v6nyek kiv6lasztisrin6l a telepiil6sk6pi rendeletben
foglaltakat vett6k figyelembe. A kikiild6tt tdj6koztat6 alapjrin egy n6v6nyt lehet ig6nyelni
ingatlanonk6nt.

Szab6 M6rta k6pvisel6:
Van, ahol sz6pen be van iiltetve az ingatlan el6tt a k6zteriilet, m6shol egy ndv6ny sincs. Nem
lehet az ilyen ingatlanokn6l tdbb fat is ig6nyelni?

KSszegi Ilona ools6rmester:
Els6 kdrben mindenki csak egyet ig6nyelhet, majd az 6sszesit6s ut6n - amennfben a keret
engedi - lehet m6g ig6nyelni. Sajnos az a tapasztalat, hogy akinek eddig nem volt ig6nye a
z6ldesit6sre, az most sem ig6nyel f6t.
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Mivel k6rd6s, 6szrev6tel, hozzflszol{s nem hangzott el, ezdrt a polgiirmester a rendkiviili nyilt
testiileti iil6st l4s3 6rakor bezrirta.

r/,-,;
Koszefi Ilona

l -Li-L----+
Bencze Eva

jegyzopolg6rmester

A jeeyz6kdnyv hitelesit6k:

).ht*
Di6szegi lmola
alpolg6rmester

Szab6 Mrirta
kepvisel6



Kirrllyszentistvrln Kiizs6g
Polg6rmestere

MBcHiVo

Kir5lyszentistv6n Kdzs6g dnkorm6nyzatrinak K6pvisel6-testiilete 2018. januir 24-6n
(csiitiirtiik) 1410 rirakor rendkiviili nllt k6pvisel6-testiileti iil6st tart, mellre tisztelettel
meghivom.

Az iilds helve: KirSlyszentistviin K6z6ss6gi HrL

Napirendi iavaslat:
1. Pri'lyrizat kiegyenlit6 berrendezesi alap t6mogatiisra
2. Vegyes iigyek

Megielen6s6re felt6tleniil szSmitok!

Kir6lyszentistv6n, 2019. jaruir 22.

K6szegi Ilona
polg5rmester
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K6oviselci-testtileti iil6s 2019. ianfir 24

ElorBn.loszrES
1. NlprnBNDr PoNT

P 6ly 6zat kiegyenlit6 b6rrendez6si alap tdmo gat{sra

Tisztelt Kepviselo-testi.ilet !

A beltigyminiszter pillyhzatot hirdetett a Magyarorszhg 2019. 6vi kozponti kolts6gvet6s6r6l
sz6l6 2018.6vi I. trirv6ny (a tov6bbiakban: Kvtv.) 3. mell6kletl.12. pont szerinti Kiegenl{td
birrendezdsi alap tdmogatdsra.
A k<izszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 2011. 6vi CXCIX. t<irv6ny 132. $ alapj6n az illetm6nyalap
risszeg6t 6vente az illlami k6lts6gvet6srol sz6l6 trirv6ny 6llapitja meg irgy, hogy az nem lehet
alacsonyabb, mint az elozo evi illetm6nyalap. A Kvtv. 60. $ (1) bekezd6se szerint az
illetm6nyalap 2019.6we 38 650 Ft-ban keriilt meghat6roz6sra.
A Kvtv. 60.$ (6) bekezd6se rogziti, hogy a helyi onkormirnyzat k6pvisel6testtilete rendeletben
a2019.6vben a hivatalnrll foglalkoztatott k<iztisztvisel6k vonatkoz6s6ban magasabb risszegben
Sllapithada meg az illetm6nyalapot.
Aphlyi-z,at keret6ben lehet6s6g nllik a szer6nyebb anyagi helyzetri teleptil6si onkorm6nyzatok
szt:rrrilra is, hogy a koztisztviseloi berek rendez6se 6rdekben a hivatalokban foglalkoztatott
krizti sztvi s elok i lletm6nye megemel 6sre keriilj <in.

Liter,2079. januir 21.

Bencze Eva
jegyzo

Hatirozati javaslat

Kirdlyszentistvtin KAa ig 0 n kormdnyzata Kdpviselfi-testiiletdnek
.../2019. (1.24.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kozs6g OnkormSnyzatlnak Kepvisel5-testtilete a

Magyarorsz6g onkormhrryzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. ttirv6ny
107. $-5ban biztositott jogkrir6ben elj6rva pillyinatot ny0jt be kiegyenlit6
b6nendez6si alap timogat6sa iriint, 6s v6llalja, hogy az illetm6nyalapot20l9.
6vre vonatkoz6an (2019. januilr 1-tol kezd6d6en) a kolts6gvet6si torv6nyben
rogzitetthez k6pest legal6bb 2lYo-al emelt osszegben, Maz legal6bb
46.3 80,-Ft-ban 6llapid a meg.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfurmestert a sziiks6ge intezked6sek
megt6tel6re.

Felel6s: Koszegi Ilona polg6rmester
Hatirid6: azonnal


