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JEGYZOKoNvv

K6sziilt: Kir6lyszentistv6n Kozoss6gi H6z tirgyal6term6ben 2019. febru6r 5-6n

tartott rendkivtili nyilt k6pviselo-testtileti i.il6srol.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polg6rmester
Di6szegi Imola alpolg6rmester
Koszegi Mira k6pviselo
Szab6 Mrirta k6pviselo

Bencze Eva jegyzo

S6rdi J6nosn6 ig.vez.{otan., jegyzokonywezeto

A k6pvisel6-testtileti iil6st K6szegi Ilona polg6rmester vezette,08.00 6rakor megnyitotta.

K6szeei Ilona polg6rmester:
Koszdntotte a megi elenteket.
Meg6llapitotta, hogy a testtilet hatitrozatkdpes, a megv6lasztott 5 kepviselob6l 4 fb megjelent,
egy fb, Borka Li.szl6 igazoltan van t6vol.
A jegyz6konyv vezetds6re S6rdi J6nosn6t, hitelesit6s6re pedig Di6szegi Imola 6s Szab6 M6rta
kepvisel6ket k6rte fel.
Ti$lkoztatta a megjelenteket, hogy sztiks6ges lenne m6dositani a napirendi pontokat. A Magyar
Allamkincst6r felhiv6s6ra ki kellene eg6sziteni es m6dositani a k<iztisztvisel6k kiegyenlitS
b6rrendez6si alap t6mogatdsiira benyrijtott piiyivattal kapcsolatos hat6rozatot, ez6rtjavasolta
ennek rij napirendi pontk6nt tort6n6 felv6tel6t.

Javasolt napirendi pontok:

1. Az Innov6ci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium illtal klirt piiyizat megtirgyaliisa
lll Vizikozrntivak Allami Rekonstrukci6s AlapjSb6l nyujthat6 t6mogatdsra az

Innovici6s 6s technol6giai Miniszt6rium rlltal kiirt pillyiaat

ll2 Energiahat6konys6g t6rgykor6ben iv6viz szivattyf kiv6lt6sa a Berhida
iv6vizell6t6 vizikozmi rendszeren tal6lhat6 V-318 jelti firrt kritban

2. Ker6kp6rut pillyizat mtiszaki tartalmSnak 6s annak k6lts6geinek 6tcsoportosit5s6val
kapcsolatos d<int6s

3. Kiegyenlito b6rrendez6si alap t6mogat6s6val kapcsolatos d<int6s kieg6szit6se,
m6dosit6sa

4. Vegyes iigyek

Megk6rdezte a k6pvisel<i-testiiletet, hogy a m6dositott napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzilsz6lilsa 6szrev6tele, j avaslata?
Miutiin kerd6s, 6szrev6tel nem tort6nt, k6rte a K6pviselS-testtilet tagjait, hogy amennyiben

egyet6rtenek a napirendi j avasl attal, azt kdzfeltartissal j el ezzek.

A kdpvisel1-testiilet 4 igen szavazattal elfogata a napirendi iavaslatot.
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NAPIREND TARGYALASA

I./ Az Innoviciris 6s Techno16eiai Miniszt6rium 6ltal kiirt n{lvizat mest:irsval:lsa
(Az el6terjesztis a jegtzdkony' mellikletit kipezi)

1/1 Viziktizmr.ivak Allami Rekonstrukci6s Alapj6b6t nyrijthat6 t6moeatdsra az
Innov6ci6s 6s techno16siai Minisztdrium 6ltal kiirt pilyiizat

Kdszeei Ilona polgdrmester:

Elmondta, hogy az InnovriLci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium Piiyiuatot ir ki vizik6zmii
fejleszt6sre. Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6-tiirsa megkapta. Miutrin Kir6lyszentistv6non az
:.6vizellittits konzorcium keret6ben t6rt6nik, 6s a tov6bbi n6gy telepiil6s, Berhida, Papkeszi,
Vilonya 6s 6si is t6mogada a pdlyizathoz1.rlrt6n6 csatlakoz6st, ez6rt sziiks6ges lenne meghozni
Kir6lyszentistv6n tekintet6ben a d<int6st. Tov6bb6 az6rt is fontos a pilyizathoz tort6n6
csatlakoz6s, merl az elfogadott G6rdiil5 Fejleszt6si Tervben a 2019. 6vre vonatkoz6an szerepel
iv6viz tiwezetdk rekonstrukci6, tov6bb6 iv6viz szivattyri kivrllt6sa a Berhida iv6vizell5t6
vizik6zmri rendszeren tai6lhat6 firrt kritban.
Elmondta, hogy pitlyiaathoz sziiks6ges dnr6sz forrrlsrit a vizlkozmi-rendszerek
6rt6kcs6kken6s6b i5l szirmaz6 bev6tel adn6 meg.
K6t hat6rozatban kellene d6nteni. Az els6 iv6viz tAvvezettk rekonstrukci6jara vonatkozik,
mintegy 3300 m hosszban.
Megk6rdezte a megielenteket, van-e kerd6s a napirendi pontra vonatkoz6an?

Di6szeei Imola alools6rmester:
Mikor val6sul meg a beruhaz6s?

K6szeei Ilona oole6rmester:
Eztjelenleg nem lehet megmondani. Sikeres p6lyrizat benyijt6srit kdvet6en elindul a folyamat.
Elmondta azt is, hogy nllv6n mindenkiben felmeriil a k6rd6s arra vonatkoz6an, hogy a

megl6v6 azbeszt iv6viz vezetdkkiv ltis ra mikor lesz lehet6s6g. T6jdkoztatta a megjelenteket,
hogy el6zetes taj6koztates alapjan varhat6an 2021-2022.6vben lesz lehet6s6g erre a c6lra
p6lyrizatot benyijtani.

Szab6 Mirta k6pvisel6:
Megkerdezte, hogy a telepiil6s k6lts6gvet6s6t ez nem 6rinti? El6g e az 6nr6sz forr6s6ra a
vizikdzmii-rendszerek 6rt6kcs6kken6s6b6l szirmaz6 bevdtel?

K6szeei Ilona pole6rmester:

Yiiasziban elmondta, hogy a2019.6vi kdltsdgvet6st nem 6rinti.
V6rta a tovribbi 6szrev6teleket, k6rd6seket.
Miut6n tov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
k6zfeltart6ssal jelezz6k,ha az el6terjeszt6s szerint elfogadj6k a hatrlrozati javaslatot.

A kepviselitestiilet tagiai 4 igen szavazattal a hatdrozati javaslatot elfogadtdk, ds az aldbbi
hatdrozotot hoztdk:
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Kirdtyszentistvtin Kdadg Onkormdnyzala Kdpviset6-testiiletdnek
I 2//2 0 1 9. (II. 5.) Kkt. h atdrozato

Kir6lyszentistv6n. K<izs6g 6nkormiinyzat6nak K6pvisel6testiilete megtiirgyalta a

,,Vizik6zmfivek Allami Rekonstrukci6s Alapjrib6l ny,ujthat6 tiimogat6sra az Innoviici6s 6s
Technol6giai Miniszt6rium riltal kiirt pitlyiuat;' t6rgyri elciterjeszt6st, 6s az al6bbi hat6rozatot
hozta:

Ki16lyszentistviin K6zs69 6nkorm inyzatinak Kdpvisel<i-testiilete
1. mint a 11-33127 -1-005 -00-06 MEKH k6ddal rendelkez6 33. sorsziimri Berhida

iv6vizell6t6s vizik<izmii-rendszer egylk Ell6tes6rt felel6se, megltatalmazza a
Bakonykarszt Viz-6s csatomami Zn4, hogy ITM 6ltal kiirt ,,Vizikdzmiivek Allami
Rekonstrukci6s Alap" pirlyinatra piiyivati anyagot rillitson 6ssze, 6s azt az lnnovbci6
6s Technol6giai Miniszt6riumhoz nyijtsa be. A viirhat6 piiyinati 6sszkdlts6g
152.400.000,-Ft.

2. hozzijSrul ahhoz, hogy a 307o-os 6nr6sz, illetve a tulajdonosi r6szesed6se alapj6n rries6
6nr6sz a szolg5ltat6si dijban megk6pz6d6 6rt6kcs<ikken6sb<il legyen finanszirozva, igy
az Onkorminyzat kdlts6gvet6si fonisdrt az nem terheli.

3. elfogadja, hogy a p6ly|zatb6l megval6sitott fejleszt6s a Bakonykarszt Zrt 6kal
kirillitott iizembehelyez6si okmrinyok alapj6n - a vagyon6ba felveszi, a k6nyveibe
rdgziti 6s v|llalja, hogy azt vagyonkezel6sre a Bakonykarszt Zrt-nek 6tad1a.

4. elfogadja a sikeres pilyizat 6rdek6ben sztiks6gesen megkdtend6 I db konzorciumi
megrillapodds sz<ive96t.

5. felhatalmazza a Polg6rmestert, hogy a hat rozal mell6klete szerinti konzorciumi
meg6llapodrist al6iq'a.

Felel6s:
Hat6rid6:

Koszegi Ilona polgSrmester
azonnali

1/2 Enereiahat6konysiie t6rgyk6r6ben iv6viz szivattyi kiv6lt6sa a Berhida iv6vizell6t6
vizikdzmri rendszeren tal6lhat6 V-3 18 jehi flrrt kritban

K6szesi Ilona pole6rmester:

Elmondta, d6nteni kellene az energiahat6konys6g t6rgykdr6ben eszkdzbeszerz6s, vagyis iv6viz
szivattyri kivrilt6sa c6ljdb6l t6rt6n<i pirlyizat benyijtds6r6l. Vrirta a tovSbbi 6szrev6teleket,
k6rd6seket.
Mivel kerd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k,ha az elote4eszt6s szerint elfogadjik a hatdrozati javaslatot.

A kdpvisel6lesttilet tagjai 4 igen szavazatlol a hatdrozoti javaslatot elfogadtdk, ds az aldbbi
hatdrozalot hoztdk:

Kirdlyszenlistvtin KdTsdg On kormdnyzata Kdpviselfi-testiitetdnek
1 3//20 I 9.(II.5.) Kkt l,atdrozata

Kir6lyszentistvin Kdzsdg dnkorminyzat6nak K6pvisel6-testiilete megt6rgyaita M
,,Energiahat6konysSg tirgykdr6ben iv6viz szivattyu kiv6lt6sa a Berhida iv6vizell6t6 vizlkdzmi
rendszeren tal6lhat6 V-31 8 jeh.i firrt kritban" t6rgyu el<iterjeszt6st, 6s az alibbihatirozatot hozta:



Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkorm inyzat nak K6pvisel6-testiilete
mint a I l -33127- 1-005-00-06 MEKH k6ddal rendelkez<i 33. sorsz6mri Berhida iv6vizellitris
vizikdzmri-rendszer egyk Elkit6s6rt felelose, egyben a Berhida V-318 fii( ktt tulajdonosa,
meghatalmazza a Bakonykarszt Viz-6s csatomamti Zrt-t, hoqy az Innov6ci6s 6s Technol6giai
Miniszt6rium 6ltal kiirt ,,Vizik6zmiivek energiahat6konys6g6nak fejleszt6se" megnevez6sii
piiyizatra p{lyi.z,ati anyagot 6llitson 6ssze, 6s azt illet6kes Miniszt6riumhoz nyrijtsa be. A
v itrhatd pilybzati 6sszk6lts6g 2.200.000,-Ft.
Hozzirjitrul ahhoz, hogy a tulajdoni r6szesed6se alapjiin r6es6, az eszkdzbeszerz6sre ir6nyul6
fejleszt6s kdlts6g6nek 507o-os 6nr6sze a szolgrlltatdsi dijban megk6pz6d5 6rt6kcs6kken6sb6l
legyen finanszirozva, ily m6don az az Onkormrinyzat krilts6gvet6si forr6st nem terheli.
Elfogadja, hogy a piiyinatb6l megval6sitott fejleszt6s - a Bakonykarszt Zrt 6ltal ki6llitott
iizernbehelyez6si okm6nyok alapjrin - a vagyon6ba felveszi, a k6nyveibe rdgziti 6s vrillalja,
hoqy azt vagyonkezel6sre a Bakonykarszt Zrt-nek 6tadja.
Elfogadja a sikeres pitlyizat 6rdek6ben sziiks6gesen megk<itend6 1 db konzorciumi
meg6llapod6s sz6veg6t.
F elhatalmazza a Polgilrmestert, hogy a hat6rozat melleklete szerinti konzorciumi megrillapodrist
al|irja.

Felel6s:
Hatirid<i:

K6szegi Ilona pol g6rmester
azonnali

2./ Ker6kpirrlt pilvizat miiszaki tartalminak 6s annak kiilts6geinek
Stcsoportositisrival kapcsolatos diint6s
(Az el6terjesztds a jegtz6kr)nyu melldkletdt ktpezi)

K<iszeqi Ilona polg6rmester:

Ismertette a megielentekkel, az6rt sztiks6ges a napirendi pontr6l t6rgyalni, mert viltozik a
ptiyAzat miiszaki tartalma. Kirrilyszentistv6nnak eziltal megtakaritdsa k6pz6dik, mig Lit6r
telepiil6sen pedig ezzel ellent6tesen, a miiszaki tartalom v6.ltoz{sa miatt plusz feladatokat kell
megoldani. Lit6r a Kir6lyszentistvini megtakarit6s iitcsoportositdsival, tovribb6 saj6t 6ner5b6l
biztositan6 a sziiks6ges fedezetet.

K6szeei Mira kepvisel6:
Megk6rdezte, van e errejogilag lehet6s6g?

Bencze Eva jeeyz6:
Elmondta, hogy az 6tcsoportositrist kezdem6nyezik, melyet a p6lyrizatot kezel6 6llamkincstrlron
keresztiil az irinyit6 hat6s6pak kell j6vrihagyni.

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Azt sajnos nem tudta megmondani, mikor indul maga a beruhaz6s, de elmondta, bizik abban,
hogy a m6rftildkdveket ajdv6ben is tartani tudj6k.

Bencze Eva jeglz6:
T|jikoztatta a jelenl6v6ket, hogy id6k6zben v6ltozott a F6ldt6rv6ny. Tudni kell, hogy az
6rintett teriiletek jelenleg sziint6 mr.ivel6si 6gri besorolisban vannak. Kezdem6nyezni kell a
mrivel6si Lgviitozist, a term6fiildnek a v6gleges m6s c6hi hasznositds 6t a j risi ftildhivataln6l.
Febru6r 7-6n, csiitdrt6kdn reggel egyeztet6 megbesz6l6sre keriil sor, majd ezutrin k6vetkezik a
tulaj donosok megkeres6se.

5



Di6szegi Imola alpolg6rmester:
Megk6rdezte, hogy aberuhdzits a tervezett k<ilts6gekbe bele fog f6rni?

BenczeEva jegyzo:
Tervezoi kolts6gkalkul6ci6 t6rt6nt, bizik abban, hogy a kozbeszerzdsi kiir6sra beerkezo
pdlyizatok aj6nlatai atervezett forr6s nagys6giit nem haladj6k meg.

K6szegi Ilona polgSrmester:
Yirta a tovSbbi 6szrev6teleket, k6rd6seket.
Miut6n tovribbi k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait,
kdzfeltartirssal jelezz6k,ha az eloterjeszt6s szerint elfogadj6k ahatirozati javaslatot.

A kdpviselS-testillet tagjai 4 igen szavazattal a hatdrozati javaslatot efogadtdk, ds az qldbbi
hatdrozqtot hoztdk:

Kirdlyszentistvrin Kdaig 0 n ko rmdnyzata Kdpviselfl-test iiletine k
I 4//20 I 9. (II. 5.) Kkt. h otdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzata Lit6r Kozs6g dnkorm6nyzatival k6z<isen
t6mogat6st nyert a TOP-3.1.1-16-VEl - Fenntarthat6 teleptil6si kdzleked6sfejlesztes pillyi.zati
kiir6s alapjdn ,,Kerdkpdrilt ldtesitdse Lit,lr-Kirdlyszentistvdn telepiildsek kdzott" cim:d., TOP-
3.1.1-16-VE1-2017-00018 azonosit6 sz6mir projekt megval6sitiis6ra mindcisszesen
283 371 669 Ft 6rt6kben.
A Kir6lyszentistvilnt 6s Lit6rt 6sszekrit<i ker6kp6rut Liter krizigazgatdsi tertilet6n a 017-es
helyrajzi sz6mri Kenderesi titnak a kerekp6ros bar6tt6 t6tel6vel val6sul meg, amelyre a
t6mogatott pillyiaatban Lit6r teleptil6s szirmbra l4 milli6 forint illl rendelkezflsre.
A tervez6i k<ilts6gvet6si kiirSs alapj6n a literi ker6kprlrut kialakitds kolts6gvet6se brutt6
102 580 168 Ft, a kir6lyszentistv6ni szakasz k<ilts6gvet6se 154 313 526 Ft, azaz az fipitdsi
k<ilts6gvet6s <isszesen 256 893 694 Ft.
A t6mogatottpiiyiuatban Kir6lyszentistv6n telepi.il6sre jut6 kolts6gvetesbSl t<irt6n6 56 000 000
Ft 6tcsoportosit6siit ktivet6en, mintegy 32 580168 Ft forrSs sztiks6ges a lit6ri ker6kp6rut
kialakit6s6hoz.
Lit6r K6zs6g 6nkorm6nyzatinakK6pvisel6-testiilete hozzijfurulahhoz,hogy a lit6ri ker6kp5rut
ki alakit6s6hoz sztiks6ges fedezetet <inerdb6l b izto sitj a.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester
Hatrlrid6: azonnali

3./ Kiesvenlit6 b6rrendezdsi alap timogatisdval kapcsolatos diint6s kies6szft6se,
m6dosit6sa
(Az el6terjesztds a jegtz6kdnyv melldkletdt kdpezi)

Kdszesi Ilona pol giirmester:
Felk6rte Bencze Eva jegyzo asszonSrt, a napirendi pontra vonatkoz6an tfij5koztassa a
megjelenteket.

BenczeEva jesyz6:
Els6sorban megk<iszdnte KirilyszentistvSn K6pvisel6-testi.ilet6nek t6mogatisit, azt, hogy
lehet6v6 tett6k pilyilzat beny0jt6s6t a kiegyenlit6 b6nendez6si alap t6mogat6sa c6llal. A



Magyar A_llamkincst6r hi6nyp6tl6sra sz6litotta fel a Hivatalt, mely szerint Kir6lyszentistv6n
Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilet6nek I /2019.(1.24.) Kkt. hatarozat6t ki kell
eg6sziteni, illetve m6dositani, miutiin nem Kiriilyszentistvrln nlujtja be a pdlyrizatot, hanem
Lit6r K6zs6g Onkormrinyzata.

K<iszeei Ilona pol g6rmester:
Y irta az 6szrev6teleket, javaslatokat.
Miut6n tov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel<i-testiilet tagjait,
k6zfeltartdssal jelezz(k, ha az el6terjeszt6s szerint elfogadj6k a hat6rozati javaslatot.

A kepvisel6+esttilet tagiai 4 igen szovazattal a hatdrozoli javaslatot elfogadtdk, is az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvin Kdzs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
15//201 9.(II.5.) Kkt. hatdrozata

Kirilyszentistv6n K6zs6g dnkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete 1/2019. (I.24.) Kkt.
hathrozatinak kieg6szit6se, m6dosit6sa: Magyarorszdg <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. t6rv6ny 107. $-rlban biztositott jogk6r6ben elj6rva Kir6lyszentistv6.n Kdzs6g
Onkorm6nlzata villalja, hogy az illetm6nyalapot 2019.6we vonatkoz6an (2019. janu6r l-t6l
kezd6d6en) a k6lts6gvet6si t6rvenyben r<igzitetthez k6pest le galihb 2D.Yo-kal ernelt dsszegben,
azaz legalSbb 46.380, -Ft-ban 6llapida meg. Felk6ri Lit6r K6zs6g Onkormrinyzat6t, hogy a
2018. 6vi L. ttirv6ny 3. mell6klet I. 12. pont szerinti kiegyenlit<i berrendez6si alap tiirnogat6siira
kiirt p lyiaatot a Lit6ri Kdzds 6nkormanyzati Hivatalnril alkalmazoft k6aisztvisel6k r6sz6re
nytjtsa be.

A Kepvisel6-testiilet felhatalm azza a polgitrmestert a sziiks6ges int6zked6sek
megt6telere.

Hatilrid6: azonnal
Felel6s: K6szegi Ilona polgiirmester

A Kepvisel6-testtilet vegyes iigyek napirendi pontot nem tri!:gyalt.
Mivel kerd6s, hozzbsz6l6s nem hangzott el, ez6rt a polg6rmester a rendkiviili nllt testi.ileti
iil6st 8 32 6rakor bezirta-
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