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K6sztilt: Kir6lyszentistv6n Krizoss6gi Ht.ztirgyal6term6ben 2019. m6rcius 26-in
tartott nyilt k6pvi selo-testiileti iil6srol.

Jelen vannak: Koszegi Ilona
Di6szegi Imola
K<lszegi Mira
Szab6 M6rta
Borka Liszl6

Bencze Eva
Zavada Mih6lyn6

polg6rmester
alpolgiirmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pviselo

jegyzo
kir.vezet6, jkv.-vezet6

A kepviselS-testtilet tiles6t Kdszegi Ilona polg6rmester vezette,l430 6rakor megnyitotta.

Koszesi Ilona polgdrmester:
K<iszontotte a megjelent k6pviselo holgyeket 6s urat, tov6bb6 a K<iz<is Hivatal dolgoz6it.

Meg6llapitotta, hogy a testtilet hatarozatk6pes, mivel az 5 kepvisel<ib6l mind az 5 fb jelen van.

A napirendre a meghiv6t k6t napirendi ponttal kib6vitve tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Lit6ri Kozos Onkormanyzati Hivataln6l foglalkoztatott k<izszolgrilati tisztvisel6k 2019.

6vi illetrn6nyalapj ar6l sz6l6 I 5 I 201 8. (X[. 1 0.) onkormanyzati rendelet m6dosit6sa

2. A szem6lyes gondoskodas k<ir6be tartozo ell6tasok szem6lyi terit6si dijAr6l sz6l6 rendelet

feliilvizsgrllata
3. Az 6nkormanyzat 6ltal biaositott szociSlis etkeztetes szakmai programjanak

megt6rgyaliisa
4. Az orvosi iigyeleti dij v6ltozrisanak megtrirgyal6sa

5. Helyi V6las ztilsi Bizotts6gba pottag megv6lasztiisa

6. A Balaton Rivi6ra Media Kft. k6relm6nek megtargyalasa

7. Lit6r-Kir6lyszentistv6n telepiil6sek krizotti ker6kp6rut epit6se pdlyiuat megval6sittlsahoz

kapcsol6d6an kozleked6sbiaonsSgi audit elv6gz6se tfugq feladatok ell6t6sa targy6ban

beerkezett rlrajSnlatok megtargyalasa
8. Az Onkorm inyzat 20 19 . 6vi kozbeszerz6si terv6nek elfo gadasa

9. Vegyes iigyek

A jegyzokonyv vezetdj6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesit6knek Di6szegi

Imola alpolg6rmestert 6s Szab6 M6rta k6pvisel6t javasolta.

K6rte a K6pviselo-testiilet tagjait, hogy amennyiben egyetdrtenek a kib6vitett napirendi
javaslattal, valamint a jeryzokonyvvezeto es a hitelesit6k szem6ly6vel, ail kezfeltartassal jelezzdk.

A hipvisel1-testiilet 5 igen szavazattal elfugadta o napirendi javaslatot, valamint a
jegzdknnywezetd ds a hitelesitdk szemdlydt.



Kdszegi Ilona polsiirmester:

Napirend el6tt az al6bbiakr6l t6j6koztatta a k6pvisel6-testiilet tagiait:
1.) A fiisitSsi akci6 lezajlott, a fikat a lak6k elvitt6k, €s eliiltett6k. A f6sit6s teljes k6lts6ge

brutt6 1.285.791,- Ft volt, mely tartalrnzza a n6v6nyek, a k<it6z6anyagok, a tr6gya 6s

akar6k 6ritt, valamint a fuvark6ltsdget.
2.) A Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal hat6s6gi ellen6rz6s keret6ben vizsg6lta a

szociiilis 6tkeztetes biztosit6sit az Onkorm6nyzatnii. Az ellen6rz6s tapasztalatai

szerint,,... a helyszini ellen6rz6s soriin 6ttekintett dokumentumok, nyilv6ntartiisok 6s

szrir6pr6baszenien kivelasztott ellitotti iratok rendezettek, jogszeriiek, szakszeriien,

pontosan vezetettek. Az enged6lyes 6ltal mrikddtetett szolgriltat6sok szakmai

biztosit6sa, a szakmai munka <isszess6g6ben megfelel ajogszab6lyi el6ir6soknak."

NAPIREND TANCYALASI

1. A LrrERr KOzOs ONKoRMANyzATI HTvATALNAL FocLALKozrATor"r
r6zszot-cil-lfl rlszrvlsrlox 2019. fvt tl-I,srNrfxvll,lp.rAn6l- szolo 15/2018.
(X[.10.) dxronuAxvzln ntxnEI-Er IuooosirAsl

K6szeqi Ilona oolsiimester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva jegyz6t, kivrin-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva iegyz6:
Elmondta, hogy a k<iztisztvisel6k b6rrendez6s6re benyrijtott piiyiaat pozitiv elbir6lisban
r6szestilt, ez6rt kdvetkez<i lep6sk6nt a pAlyLzat beny0jtdsakor v6llaltak szerint a Lit6ri Kdz<is

dnkorm6nlzati Hivataln6l dolgoz6 k6ztisztvisel6k illetm6nyalapjrit 46.380,- Ft-ra sztiks6ges

m6dositani.

K6szegi Ilona pols6rmester:

K6rte a k6pviselS-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nern hangzott el, k6rte a k6pvisel6testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzdk., ha az el6teq'eszt6s szerint elfogadj6k a rendelelt ervezetet.

A kdpvisel1-testiilet tagjai 5 igen szovdzatlal a tervezetet elfogadtdk, ds qz aldbbi rendelelel
alkottdk:

Kirdlyszentistvrin Kdxs dg O nkormdnyzata Kdpvis e l6-tes tiiletdne k
3/201 9. (111.26.) 6nkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistv6n K<izs6g dnkormrinyzatilnak K6pvisel6{estiilete
megt6rgyalta, 6s jelen jegyz<ik6nyv mell6klete szerint elfogadta a Lit6ri
K6z6s Onkormdnyzati Hivatalnill foglalkoztatott kdzszolg5lati tisztvisel5k
2019. 6vi illetm6nyalapj616l sz6l6 6nkorminyzati rendelet m6dosit5s6t.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hatririd6: azonnal
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A sznivtlvns coNnosxooAs xonont rlnrozo ruArAsox szrrutt-vl rnnirrsl
ni.lAnol szolo npxou-Er rsltllvtzscAlltl

K6szesi Ilona polgirmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta, a szociiilis 6tkeztet6s tekintet6ben a szolg6ltat6

20 Ft/adag emel6sre tett 6raj6nlatot, mig a hbzi segits6grryujt6s eset6ben a szoci6lis segit6s

fizetend6 t6rit6si dija eset6ben az intdzmbny t6rit6si dij 5 FV6ra 6sszeggel csdkkent a
tavalyihoz k6pest, igy a szem6lyi terit6si dijak csak csek6ly m6rt6kben v6ltoztak.

Megk6rdezte Zavada Mih6lyn6 kirendelts6gvezet<it, kiviin-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Zavada Mihrilynd kirendelts6wezetci :

Nem kiv6nt sz6beli kieg6szit6st tenni, de k6rd6sekre szivesen felel.

Di6szeei Imola alpolgarmester:
H6ny fii veszi jelenleg igdnybe a szolg6ltat6sokat?

Koszegi Ilona polgrlrmester:

Jelenleg 3 fo veszi ig6nybe a szoci6lis 6tkeztet6st, a hazi segits6gnyujt6sra eddig m6g nem

drkezett k6relem.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a kdpvisel6-testiilet tagiait,
k6zfeltart6ssal jelezzdk, ha az eltiterjeszt6s szerint elfogadjik a rendelet-tervezetet.

A kdpttisel1-testiilet tagjai 5 igen szavqzattal o tervezetet e(bgadtdk, ds oz aldbbi rendeletet

alkottdk:

Kirdlyszentistvri n Kiiui g O n kormdnyzata Kdpvise lff-testiiletdnek
4/2019. (111.28.) 6nkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistvin K<izseg 6nkorm6nyzatrinak Kepvisel6-testiilete
megtdrgyalta,6s jelen jegp6k6nyv mell6klete szerint elfogadta az a

szemdlyes gondoskod6s kdr6be tartoz6 ell6t6sok szem6lyi t6rit6si dij6r6l
sz6l6 rendeletet.

Felel<is: K6szegillonapolg6rmester
Hat6ridti : azomtal

Az el6terjesztest minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy a szakmai progmm

feliilvizsg6latakor csak kisebb m6dosit6sokra volt sziiks6g. Megkerte Zavada Mihiiyn9
kirendelts6gvezet6t, ismertesse a m6dosit6sokat.

Zavada MihSlyn6 kirendelts6evezet6:
Elmondta, hogy a szakmai programban kiernel6sre keriiltek azok a r6szek, ahol m6dositSs

t6rt6nt, majd a testiileti tagokkal k6z6sen attekintett6k a programot.

Tljlkoztatla a jelen 16v6ket, hogy irj fogalomk6nt megielent a programban a szolg6ltatdsi

elem fogalma, illetve az, hogy a szolgriltat6si elemek k6ziil melyet tattalmazza a szakmai

program. Elmondta tdbbek k6z6tt, hogy aktualizal6sra kertiltek a telepiil6s demografiai

mutat6i, a szolgeltat6st ig6nybe vev6k sz6ma, valamint a ell6tottjogi k6pvisel6 el6rhet6s6ge.

J.
PROGRAMJANAK MEGTARGYALASA
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K6szegi Ilona pol g6rmester:
K6rte a k6pviselo-testi.ilet tagjait, tegy6k fel k6rd6seiket.

Di6szegi Imola alpol gdrmester:
Mennyire tudnak ezekrol a lehetos6gekr6l a lak6k, hogyan lehetne jobban eljuttatni a
lehetos6gekrol a tlj5koztatixt az 6rintettekhez?

K6szegi Ilona pol g6rmester:
A lak6k ismerik a lehetos6geket, 6s akinek sztiks6ge van a szolg6ltat6sra, azok felkeresik a

hivatalt. Amikor a szoci6lis 6tkeztet6st 6s a hizi segits6gnyujt6st elindit6sra kertilt, minden
egyes ingatlanhoz eljuttat6sra keriilt atilekoztatis az ell6t6sokr6l, valamint azok ig6nyl6s6nek
m6dj616l.

Mivel tobb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pviselo-testi.ilet tagjait,
k5zfeltartflssal jelezz6k,ha az el6terjeszt6s szerint elfogadj6k a szociilis 6tkeztet6s szakmai
programj6t.

A kdpviselS-testiilet tagjai 5 igen szavazattal a szakmoi programot elfogadtdk, is az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kiia ig 0 n ko rmdnyzata Kipv ise t6-test iiletdnek
I 8/2019. (111.26.) KKL ltotdrozata

Kir6lyszentistv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete feliilvizsg6lta
6s az eloterjeszt6s szerint elfogadta az onkorminyzat 6ltal biztositott
szocirllis 6tkeztet6s szakmai programj 5t.

Felelos: K6szegi Ilona
Hat6rido: azonnal

4. AzonvosrUcyBlBrroirv,fu,rzAsAxlxurcrAncy,llAsa

K6szegi Ilona pol giirmester:
A r6szletes elote{eszt6st minden kepviselo megkapta. Ennek alapjrln 2019. januar l. napjit6l az
orvosi tigyeleti dij 43 Ft/lakos/h6 dsszegrdl 48 Ft/lakoVh6 risszegre v6ltozott. Emiatt az

<inkormanyzat kolts6gvet6s6t nem kell m6dositani, mert az elozetes targyalasok miatt mar a 48 Ft-os
<isszeg keriilt beepit6sre, de kdrte a T. kepvisel6-testtiletet hogy hatirozatban is fogadja el a

villtozirst.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a K6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart5ssal
jelezz5k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy 2019. janu6r 1. napj6t6l a h6ziorvosi
tigyeleti dij <isszeg 48 Ft/lakos/h6 osszeg legyen.

A kepvisel6-testiilet togjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfugadtdk, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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KirdlysTentktvtin Kiiu dg O n ko r mdnyzata Kdpvis elfilestiileline k
19/2019. U1.26.) KKt. hatdrozdto

Kir6lyszentistvrin Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviselS-testiilete ugy d6nt6tt,
hogy
1.. az alapellitishoz kapcsol6d6 hlziorvosi kdzponti iigyelet k6telez6

feladat5nak ell6t6s6ra 2019. janubr 1. napj6t6l 48 Ft x lakos x h6 anyagi
hozzitjitrrlisl biaosit, amely kiadris p6nziigyi fedezete az 6nkormSnyzat
2019. 6vi k<ilts6gvet6s6nek miik6desi kiad6si el6irinyzatai kdzott
biztositott;

2. az 1. pontban foglalt d<int6sre tekintettel k<iz<is megegyez6ssel

m6dositani kivinja 2019. janu6r 1. napjrira visszahat6 hat6llyal a

Balatonalm6di sz6khelyri k6zponti iigyelet k6z6s szervez6se 6s

mfik<idtet6se 6rdek6ben Balatonalm6di, Als66rs, Balatonakarattya,
Balatonlbkajrlr, Balatonfiizfb, Balatonkenese, Csaj69, Fels<i6rs, Kiing6s,
Lit6r, KirSlyszentistv6n, Papkeszi 6nkorm6nyzatai k6z6tt l6trej6tt,
hat6lyos keretszerz6d6st.

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkorm6nlzat K6pviselo-testiil ete felhalalmazza
a polg6rmestert, hogy a keretszerzod6s m6dosit6sit - az 6rintett telepiil6si
dnkormiinyzatok j6v6hagy6 hat6rozat6nak birtok6ban - alSi{a.

Felel6s: K6szegi Ilona
HatriLrid<i: 2019. mrircius 3 I .

HELyr VALAszl'Asr BrzorrsicsA porrAc MEcvAI-,lszrAsl

K6szeei Ilona poleirmester:

Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva jegyzbt, kivin-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva jesy6:
A Hell V6lasztrisi Bizottsdg egyik p6ttagia elk6lt6zdtt a telepiil6sr6l, igy 6 m6r nem lehet a

bizotts6g taga, eztrt rij p6ttagr6l kell gondoskodni, tekintettel a kozelgi v6lasztSsra. A
k6pvisel6{estiilet a p6ttagok megv6laszt6s6val biztositja, hogy meglegyen a Helyi V6laszt6si
Bizottsig jogszabiiy 6lral el6irt k6telez6 lltszflma akkor is, ha valamilyen nem viirt esem6ny

miatt valamely bizottsrigi tag nem tud r6szt venni a v6laszt6s lebonyolit6s6ban.
A Helyi V6lasztrisi Bizotts6g p6ttagjinak javasolta megv6lasztani T6nczos K6rolyn6t.

K6szegi Ilona pole6rmester:

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a K6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k, ha egyet6rtenek azzal a javaslallal, hogy T6nczos K6ro1yn6 a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g p6ttagia legyen.

A Mpvisel1testiilet tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadtdk, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztrik:
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Kirdlyszentistvrin Kiiuig On kormdnyzata Kipvisel6-tesliiletdne k
20/2 0 I 9. (I II. 26.) KKt. h atdrozat a

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6testiilete a Hell
V6lasztrisi Bizotts6g p6ttagjriv6 v6lasztotta T6nczos Karolynd
Kirrilyszentistvrin, R6zsadomb u. 19. sz6m alatti lakost.

A K6pvisel6-testilet megbizza a Jegyzo Asszonlt - a Helyi V6laszt6si Iroda
vezet6j6t -, hogy d6nt6s6r6l az 6rintettet 6rtesitse, 6s a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g [j tagja az eskiit tegye le.

Felel5s: Bencze Eva HVI vezet6
Hatririd6: 2019. m6jts 22.

6. A BALAToN RvrtRA MbpIA KFr. KI,RELM6,NEK MEGTARGYALASA

K6szegi Ilona polsirmester:

Az el6teq'esztest, 6s a Balaton Riviera Media Kft. kerelm6t mindor kepvisel6 megkapta. ,,klekb6l
fakad6 omamentikak" cimmel Makovecz Imrer6l szerehenek dokumentumfilrnet k6sziteni,

melyhez az Onkorminyzal tirnogatrisAt kerik.
Kerte a kepvisel6testiilet tag,ait, mondjrik el v6lemenyiiket tegyenek javaslatot!

Di6szesi Imola aloolsSrmester:
Csodiilkozott a k6relmen, mert tgy tudta, hogy nem is olyan r6gen k6sziilt Makovecz Imr6r6l
film. Elmondta, hogy fontos szem6lyis6g volt, de Kir6lyszentistv6non nincs 5'llala tervezelt
epiilet.

Szab6 M6rta k6pvisel6:
Megernlitette, hogy tudomdsa szerint Balatonflireden 6s Berhid6n van 6ltala tervezett 6piilet.

Di6szesi Imola alpoledrmester:
V6lem6nye szerint gydny6ni alkot6sai voltak, de Kir6lyszentistvrinnak nincs kdt6d6se hozz6.

Szab6 M6rta k6pvisel6:
Egyet6rtett az elotte sz6l6val, szerinte ahol letette a k6zjegydt, azok a telepiil6sek t6mogass6k
a r6la k6sziil6 filmet.

K<iszegi Mira kepvisel6:
Szerinte szem6lyis6ge 6s munk6ja hely6n van kezelve, a Korm6ny is elismerte munk6ss6g6t.

Betcze Eva jegyzo'.

Elmondta, hogy Lit6mek van Makovecz Imre 6ltal k6szitett terve az iskolira.

Di6szeei Imola alpolsdrmester:
Szerinte a telepiil6snek nincs kapcsol6d6sa Makovecz lmrdhez, 6s b5r elismeri 6s becsiili a

munk6ss6g6t, de v6lem6nye szerint a telepiil6s anyagi lehet6s6ge nem teszi lehet6v6 a film
trimogat6s6t.
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K6szeei Ilona pole6rmester:
Az elhangzottakat figyelernbe veve k6rte a k€pvisel6+estiilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezz6k,
ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzat k6pvisel<i-

testiilete nem tudja t6mogatni a Makovecz Imr6r6l k6sziil<i dokumentumfilmet.

A kepvisel6lesttilet logjoi 5 igen szdvazattal a jovaslatot elfogadtdk, is az aldbbi hatdrozatot
hozttik:

KirdlysTentistvti n Kbud g O n ko r mdnyzata Kipviself-testiiletinek
2l/2019. (n.26.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g 6nkormrfuyzat6nak Kepvisel6{estiilete
megtrirgyalta a Balaton Rivi6ra M6dia Kft. azon k6relm6t, melyben anyagi
temogat6st k6mek a Makovecz Imr6r<il k6sziil6 ,,L6lekb6l fakad6
omamentikiik" cimii dokumentumfi lm elk6szitesdhez. A k6pvisel6-testiilet
figy halirozotl, hogy anyagi lehet<is6gei nem teszik lehet6v6 a film
elk6szit6s6nek t6mogat6srit, igy a k6relmet elutasitotta.

A K6pviselS-testiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy d6nt6s6r6l 6rtesitse
k6relmez<it.

Felel6s: K6szegillonapolgrirmester
Hatririd<i: 2019. 6prilis 26.

7, Lrrpn-KrnllvszpxrrsrvAN reLsptrr.Esex xdzdTTr xrRExpAn[r EpirEso pAlvAzar
MEGVALOSiTASAHoZ KAPCSOL6DOAN KdZLEKEDI,SBIZTONSAGI AUDIT ELV6GZISE
rAncvu prlAolrox rLLArAsa rAncvAnlx sn6nxrzrrr ARArAxLA.rox
MEGTARGYALASA

K6szegi llona pol grirmester:

Elmondta, hogy a napirendhez tafioz6 el6terjeszt6st a k6pvisel6testiilet tagjai ut6lagosan
megkaptik. Ez el6terjeszt6s tartalmazza azon h6rom lrajinlatot, mely be6rkezett. Javasolta,
hogy a legkedvez6bb rirajanlatot benyujt6 UTERBO Kft-t bizza meg a k6pvisel6-testiilet a

munka elv6gz6s6vel.
Megk6rdezte Bencze Eva jegyz<it, kivrln-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva jegyo:
Elmondta, hogy Lit6r K6pvisel6+esti.ilete a holnapi nap fogja t6rgyalni a napirendi pontot.
Ti\lkoztatla a k6pvisel6testiilet tagjait, hogy az enged6lyez6si eU6rAsok rendben haladnak, a

kivitelez6s el6k6szit6se folyamatban van.

K6szegi Ilona pole6rmester:

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nern mertilt fel, k6rte a K6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltartdssal
jelezzbk, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy a legkedvez6bb 5raj6nlatot benyujt6
UTERBO Kft.{ bizzdk meg a kdzleked6sbiztons6gi audit elv6gz6s6vel kapcsolatos
feladatokkal.

A kdpvisel6+est let tagjai 5 igen szovazattal a javaslatot elfogadtdk, is az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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Kirdlysze ntistvtin Kduig 0 n kor mdnyzata Kipvise t6-les t iitetd n e k
2 2/2 0 1 9. (I II. 26.) Kkt. h at drozata

Kir6lyszentistvdn K6zs6g Onkormrin lzalinak K6pvisel6-testi.ilete meglirgyalta
a TOP-3.1.1-16-VEl Fenntarthat6 telepiil6si kdzleked6sfejleszt6s
piiyinati kiirds ,,Kerdkpdr t litesitdse Litdr-Kirdlyszentistvdn telepiilisek
kazafi" cimii projekt megval6sitris6hoz kapcsol6d6an a

kiizlekedisbiztonsdgi audit elvigzise t6rgyriban be6rkezett Srajrinlatokat, 6s

tgy hatitrozott, hogy a legkedvezobb raj nlatot benyujt6 UTERBO KFT-t
(8200 Veszpr6m, Gulyadombi s6t6ny 9.) bizza meg a fenti feladatok
ellAtasrival az irajinlatirban szerepl6 brutt6 508.000 forint ellen6ben.

A K6pvisel6testiilet felhatalmazza a polgbmestert a megbiz5si szerz6d6s
al6iritsira.

Felel<is: K6szegillonapolgirmester
Hat6rido: azonnal

8. Az OxxorurAxvzAr 2019. rvr r6zsnszrRztsl rr,nvfxpx nt,nocloAsl

K<iszegi Ilona pols6mester:
Elmondta, hogy a napirendhez tafiozb el<iterjeszt6st (kozbeszerzdsi tervet) a k6pvisel6-testiilet
tagjai ut6lagosan megkapt6k.
A kdzbeszerz6si terv az idei 6vben - az elozo 6vekkel ellent6tben - nem null6s, mivel a
kerekp|rlt pd.lyiuat keret6ben a kivitelez6sre kdzbeszerz€si elj6r6st kell lefolflatni.

Bencze Eva jeslz6:
Tdj6koztatta a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy dr. Horv6th Klaudia iigyv6d a kozbeszerz6s
el6k6szit6s6t megkezdte, v6rhat6an a II. negyed6vben, m6jusban szeretn6k inditani az eljirrist.

K6szegi Ilona pole6rmester:
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel<itestiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k, ha az el6teqeszt6s szerinti k6zbeszerz6si tervet elfogadj6k.

A kdpvisel6lesttilet tagjai 5 igen szavazattal a kdzbeszerzdsi tervet e$ogadtdk, is az qldbbi
hatdrozotot hoztdk:

Kirdtyszentistvtin Kiiuig On kormdnyzata Kipviselfi-test letinek
23/20 1 9. (III-26.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistvrin K6zs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete
megtrirgyalta, 6s jelen jegyz6k6nyv mell6klete szerint elfogadta
Kir6lyszentistvSn K6zs69 dnkormdnyzata 2019. 6vi kdzbeszerz6si tervdt.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

9



3. Vpcvrs trcvpx

K6szegi Ilona polg6rmester:
Megkerdezte a k6pvisel6-testtilet tagjait, kiv6n-e valaki vegyes tigyek keret6ben k6rd6st
feltenni.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel, hozzhsz6lirs nem hangzott el, ez5rt a polgrirmester a nllt testiileti
til6st l52a 6rakor bezirta.

*6"ffi^^
polgiirmester

$<.r*- 

- 

I

Bencze Eva
jegyzo

A jegyz6k6nyv hitelesit6k:
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Di6szegi Imola

k6pviselo
d,""

k6pvisel6
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Ki 16lyszentistvrin Kiizs69
Polgirmestere

MBcHivo

Kirdlyszentistviin K6zs6g 6nkorm Anyzatinak K6pvisel<i-testiil ete 2019. mr{rcius 26-dn
(kedden) 14!a 6rakor nllt kepviset6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Az lis helve: Kir6lyszentistvrin K6z6ss6gi Hitz, tfugyal6

Naoirendi iavaslat:

l. A Literi K<iziis Onkormrinyzati Hivatalnrll foglalkoztatott k6zszolg6lati tisztvisel<ik 2019.
6vi illetrnoryalapjrir6l sz6l6 15/2018. (XILI0.) tinkormanyzati randelet m6dositrisa

2. A szem6lyes gondoskodiis kdr6be tartoz6 eletAsok szem6lyi terit6si dijri.r6l sz6l6 rendelet
feltlvizsg6lata

3. Az Onkorminyzat illal biztositott szocidlis 6tkeztetes szaknai programjrinak
megtri.rgyal6sa

4. Az orvosi iigyeleti dij vdltozrisrinak megt6rgyalfsa
5. Helyi V6lasztrlsi BizottMgba p6ttag megvdlasztrisa
6. A Balaton Riviera Media Kft. kerelm6nek megt6rgyalasa
7. Vegyes tigyek

Meglelen6s6re felt6tleniil szrimitok!

Kir6lyszentistviin, 2019. februir 22.
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KrnAlvszENTISTvAN K6zsrc ONxoRvrANvzarn
8195 KrnALyszENTIStvAN, Fo u. 32-34.

JpTpNLETI iv
a k6pvisel6-testiilet 2019. mircius 26. napiln tartott

nyilt testiileti iil6s6n megielentekr6l

Koszegi Ilona

Di6szegi Imola

Kdszegi Mira

Szab6 Mdrta

Borka Lhszl6

BenczeEva

Zavada MihSlyn6

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pvisel6

kepvisel6

jegyzo

jegyzrikrinywezetb

f*h *
b"rt-- 

-( I
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Telefon: (88) 589-921, Telefon/Fax: 589-920
E-mail: kiszti@invitel.hu



Kepvise16-testtileti iil6s 2019. mlrcius 26

Er.(irBnlpszrEs
1.I.cIpTRBNDI PoNT

A Lit6ri Kiiziis 6nko rmdnyzati l{ivatalnf l foglal koztatott
kiizszolg{lati tisztvisel6k 2019 . 6vi illetm6nyalapj :{ 16 I sz6 16

LS 120 18. (XIf . I 0.) iinko rm 6 nl,zati rendelet m6 d osit{ sa

Ti sztelt K6pvisel<l-teshilet !

Lit€r 6s Kir6lyszentistv6n kdzs6gek kepvisel6-testirletei dont6se alapj6n Lit6r Kozs6g
Onkormdnyzata piiyiaatot nyrijtott be a Magyarorszilg20lg.6vi kozponti kolts6gvet6s6rdl
sz6l6 2018. 6vi I. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Kvtv.) 3. mell6klet I. 12. pont szerinti KiegyenlitS
bdrrendezdsi alap trlmogatrisra, a Litei K<iz<is dnkormanlzati Hivataln6l foglalkoztatott
k<iztisztvisel6k i lletrn6ny6nek emel6se 6rdek6b en.
D<int6stikben v6llalt6k, hogy pozitiv elbfrSl6s eset6n 2019. janu6r l-t6l a Lit6ri K6zos
dnkormanyzati Hivataln6l foglalkoztatott k6ztisztviselok illetmeny alapjht legal6bb
46.380,- Ft-ban dllapitjrik meg.

A pdlyiu;at pozitiv elbir6lisban rdszestilt, igy sztiks6gess6 v6lt a Lit6ri K<izos Onkormanyzati
Hivatalndl foglalkoztatott k<izszol gillati tisztvisel6k 2019.6vi illetm6nyalapj616l sz6l6 15/2018.
(X[.10.) <inkormrinyzati rendelet m6dositasa, jelen el6terjeszt6shez csatolt rendelet-tervezet
szerint.

Kerem a T. Kepvisel<itesti.ilet tagiait, hogy a rendelet-tervezetetelfogadni sziveskedjenek!

Kir6lyszentistvdn, 2019. marcius 2 1.

K6szegi Ilona
polg6rmester



K6pvisel6{estiileti iil6s 2019. m6rcius 26.

Ki rf lyszen tis tvf n Kiizs 69 0 n ko rm d n y zat Kfipvis el6 -tes tii let6n ek
. . ... I 20 19 . (11I.26.) ii nko rm d nyza ti ren d elete

a Lit6ri Kiizds 6nko rm r{nyzati Hivataln 6l foglalkoztatott
kiizszolg:ilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6nya Iapj d 16 I

Kir6lyszentistv6n Kozs6g dnkorminyzatulnak Kepvisel<i-testiilete a Magyarorszhg20lg. 6vi
kozponti kolts6gvetes6r6l sz6l6 2018. 6vi L. torv6ny 60. $ (6) bekezd6seben kapott
felhatalmaz6s alapj6n, az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatirozott
feladatkor6ben eljirva a kovetkez6ket rendeli el:

1 . $ A Litei K<iz<js 6nkorminyzatiHivatalkdzszolgilati tisztviselSinek illetun6nyalapjdt}}l9.
6vben 46.380.- Ft-ban 6llapitja meg.

2. $ (1) Ez arendelet}}l9. mrlrcius 26-in 17 6rakor lep hatSlyt a,6s2019. december 31. napj6n
hatdlyit vesziti.

(2) Jeler, rendeletben foglalt rendelkez6seket 2019. janurlr 01. napj6t6l kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatilyba lep6s6vel Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorminyz-at K6pvisel6-
test[ilet6nek I 5 12018. (KI. 1 0.) 6nkorm6nyzati rendelet e hatSlyit veszti.

K6szegi Ilona
polgdrmester

Bencze Eva
jegyz6



K6pvisel6-testilleti

Kirf lyszentistvdn Kiizs69 6 nko rmdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
a Lit6ri Kiiz0s Onkormdnyzati Hivatalnil foglalkoztatott

kdzszolgila ti tisztviseld k illetm 6ny a lapj 6 16 I sz6 16

. . . .. 120 19 . (111.26.) ii n ko rmd nyza ti ren d elet
indokldsa 6s hatfstanulmfnl,

AlralANos TNDoKLAS

Magyarorszirg 2018. 6vi k<izponti k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t<irveny 60. $ (6)
bekezd6sdben kapott felhatalmazis alapjan Lit6r Krizs6g Onkorminyzata m6dositotta a Lit6ri
K<izos Onkorm6nyzatiHivataln6l dolgoz6kdzszolgilati tisztviselok illetm6nyalapj6t.

RESZLETES INDOKLAS

A rendelet megalkotrlsa sztiks6ges annak ok6n, hogy a Kozos OnkormanyzatiHivatalt fenntart6
Onkormanyzatok a kiegyenlit<i bdrrendezlsi pilyizat bead6s6val v6llaltik a koztisztvisel6i
il letmdnyal ap 4 6.3 80, -Ft-ban tort6n6 meg6llapitas6t.

EL6 ZETES HATAs uzs GALAT
a jogalkotisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. t0rv6ny 17.$ (1) bekezd6se alapjin

A rendelet-tervezetcime: Kirilyszentistv6n K<izs6g Onkormanyzata K6pvisel6-
testiilet6nek ...12019. (......) onkormanyzati rendelete a

krizszolg6lati tisztvisel 6k 2019. 6vi illetrn6nyalapj 616l

Tiirsadalmi-gazdasigS halisa: A K6zos Hivatal mtik6d6 k6pess6g6nek fenntartfus4 a munkaer6

K6lts6gvet6si hatilsa :

elv6ndorlas csokkent6se.
A magasabb <isszegii illetm6nyalappal osszefiigg6 kiadasokat a

k6pvisel6{estiilet kolts6gvet6si rendelet6ben a miikdd6si
kiadrlsok kozcitt a szon6ll juttatdsok 6s munkaad6kat terhel6
j 6rul6k j o gcimen eredeti el6iranyzatk6nt biztositj a.

K<irnyezeti, egdszs6gi k6vetkezm6nyei : nincs
Adminiszhativ terheket befoly6sol6 hatas a : nincs
Egydb hat6sa: Nincs.
A rendelet megalkotiisr{nak sziiks6gess6ge: A kiegyenlit6 berrendezlsi pfulyinat felt6tel6nek

val6 megfelel6s, tov6bb6 a Krizos Hivatal szem6lyi
6llomriny6nak mcgf artasa.

A rendelet megalkotrlsa elmaradilsa eset6n vdrhat6 kdvetkezm6nyek: a rendolet mogalkotasanak
elmaradasa eset6n a pSlyazati feltetelek nem teljesiilnek, az
esetleges tr{mogatas meghiusul.

- szem6lyi: nincs
- szervezeti: nincs
- trirgyr: nincs
- penziigyi: forras biztosit{sa

A rendelet alkalmazas6hoz sziiks6ges felt6telek:



Kirrilyszentistv:in Kiizs6g Onkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
312019. (111.26.\ iinkorminyzati rendelete

a Lit6ri Kiiziis 6nkorminyzati Hivataln6l foglalkoztatott
kiizszolgrilati tisztvisel6k 2019. 6vi illetm6nyalapj:i16l

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak Kepvisel6{estiilete a Magyarorszig 2019. 6vi
k6zponti k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rveny 60. $ (6) bekezd6s6ben kapott
felhatalmaz6s alapj n, az Alaptiirv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj6ban meghatarozott
feladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

1. g A Literi Kitzds 6nkorm6nyzati Hivatal kiizszolg6lati tisztvisel6inek illetm6nyalapj6t 2019.
6vben 46.380.- Ft-ban 6llapida meg.

2. g (1) Ez a rendelet 2019. mrircius 26-6n 17 6rakor lep hat6lyba, es 2019. decernber 31. napj6n
hat6ly6t vesziti.

(2) Jelen rendeletben foglalt rendelkez6seket 2019. janu6Lr 01. napj6t6l kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hat6lyba lep6s6vel Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-
testiilet6nek 1512018. (X[.10.) dnkormiinyzati rendelete hatrlly6t veszti.

d.*-
Kriszepf Ilona
polg6rmester
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Bencze Eva

jegyz6



Kirrilyszentistv:in Kiizs6g Onko rm ny zat K6pvisel6-testiilet6nek
a Lit6ri Kiizds Onkorminyzati Hivataln:il foglalkoztatott

kiizszolgf lati tisztvisel6k illetm6ny alapj616l sz616

3 12019. (111.26.) iinkorminyzati rendelet
indokl6sa 6s hat6stanulmiiny

AITAIANOS INDOKLAS

Magyarorsz6g 2018. 6vi k<izponti k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 60. $ (6)
bekezd6s6ben kapott felhatalmazSs alapjdn Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata m6dositotta a Litdri
Kdz6s 6nkorm6nyzati Hivatalniil dol9oz6 k6zszolg6lati tisztvisel6k illetm6nyalapj6t.

RESZLETES INDOKLAS

A rendelet megalkot6sa sziiks6ges annak ok6n, hogy a Kdz6s 6nko rmloyzali Hivatalt fenntart6

dnkorm6nyzatok a kiegyenlito b6rrendez6si plly|zat beadris6val v6llaltrik a k6ztisztvisel6i
illetm6nyalap 46.380,- Ft-ban tdrt6n<i megrillapit6s6t.

ELoZETES HATASVIZSGALAT
a jogalkot6sr6l szriltf 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny f7.$ (1) bekezd6se alapjdn

A rendelet-tervezet cime: Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-
testiilet6nek .../2019. (......) dnkormiinyzati rendelete a
kdzszol96lati tisztvisel<ik 2019. 6vi illetm6nyalapj616l

Tiirsadalmi-gazdas6gi hat6sa: A K6z6s Hivatal mrik6d6 k6pess6g6nek fenntart6sa, a munkaer6

Kdlts6gvet6si hatiisa:
elv6ndorlSs cs6kkent6se.
A magasabb 6sszegri illetm6nyalappal dsszefiigg<i kiad5sokat a

k6pvisel6testiilet k6lts6gvet6si rendelet6ben a mrik6d6si
kiadSsok k6z6tt a szem6lyi juttat6sok 6s munkaad6kat terhel6
j6rul6k jogcimen eredeti el6ir6nyzatk6nt biztositja.

K6myezeti, eg6szs6gi k6vetkezm6nyei: nincs
Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sa: nincs
Egy6b hat6sa:

A rendelet megalkot6siinak sziiks6gess6ge: A kiegyenlit6 b6rrendez6si p lyiaat feltetel6nek
va[6 megfelel6s, tov6bb6 a K6zds Hivatal szem6lyi
6llom6nyrinak megtart6sa.

Arendeletmegarkot6saermaradiisaeset6nv6rhat6ilJfrI#I,",ff[:,,"?i":*i:fr:liilTfl:I

A rendelet alkalmazrlsihoz sziiks6ges felt6telek: - szon6lyi: nincs
- szervezeti: nincs
- t6rgyi: nincs
- p6nziigyi: forr6s biztosit6sa



K6pvisel6-testiileti iil6s 2019. m6rcius 26.

ElornnrBszres
2. naprRBNDI PoNT

A szem6lyes gondoskodis kiir6be tartoz6 elldtisok
szem 6lyi t6rf t6s i dij { n6,l sz6l6 ren d elet feliilvizs gflata

Tisztelt K6pvisel6-testiilet !

A hizi segits6gnyujtas eset6ben Balatonalm6di V6ros K6pvisel6-testtilete elfogadta a

Balatonalmridi Szoci6lis Trlrsulas SzociSlis Alapszolg6ltat6si Kozpontja 6ltal a hdzi
segitsdgnyujtds ell6tSsrira kalkul6lt <inkolts6geket 6s az intdzmenyi t6rit6si dijakat.
A 2019. 6vre kalkulSlt intflzmdny t6rit6si dijak a k<ivetkez6k: hiai segits6gnyujt6s/szoci6lis
segit6s eset6ben: 1.540,- FU6ra, mely 5,- Ft-tal alacsonyabb a 2018. evi intezn6nyi t6rit6si
dijnill, mig a hrizi segits6gnyujtris/szemdlyr gondoz6s eset6ben az int€zrndnyi terit6si dij a

kalkul6ci6 szerint - rigy mint tavaly - 0 Ft/6ra.

A szocidlis 6tkeztet6st biztosit6 Susog6 Team Kft. (8184 Balatonfiizfb, Bugyog6forras u. 12.)
jelezte,hogy 20 FGtal magasabb egys6garon tudja biztositani az 6tkeztet6st.

Fentiek alapjin az Onkorminyzat szem6lyes gondoskodas kor6be tartoz6 ellStasok szem6lyi
terit6si dijar6l sz6l6 rendelet6t m6dositani szflks6ges.

K6rem, hogy a T. Kepvisel6-testiiletet, hogy az ellterjeszt6shez csatolt rendelet-tervezetet
megvitatni 6s elfogadni sziveskedjen!

Kiriilyszentistvrln, 2019 . mircius 22.

K6szegi Ilona
polgirmester



K6nvisel<i-testi.ileti iiles 20l9.mirciw26.

Kirf lyszen t istvf n Kiizs 69 O n ko rm{ n :'zata K6pvisel6-testilet6nek
....12019. (I[.......) Onkormf nyzati rendelete

a szem6lyes gondoskodis kiir6be tartoz6
ell{tfsok szem6lyi t6rit6si dijf 16l

Kirillyszentistv6n Kozs6g OnkormanyzatfunakK6pviselo-testiilete Magyarorszig Alaptorv6nye
32. clkke (1) bekezd6s a.) pontj6ban 6s a (2)bekezdbs6ben, valamint a szoci6lis igazgatrlsr6l 6s

szoci6lis ellitrlsokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny (tov6bbiakban Szt.) 92. $ (1)-(2)
bekezd6s6ben kapott felhatalmazils alapjrin, Magyarorszitg hely onkormanyzatair6l sz6l6
2011. evl cLxxxrx. Torv6ny
13 $. (1) bekezd6s 8. pontjriban megltatfurozott feladatkor6ben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el.

l. $ (1) A szoci6lis 6tkeztetes 6nk<ilts6ge 800,- Ft/nap.

@ A szoci6lis 6tkeztet6s int6zrn6nyi t6rit6si dija 580,- Ft/nap.
(3)A szoci6lis 6tkeztet6st ig6nybe vev6 j6vedelmi viszonyai alapjan a szem6lyi t6rit6si

dij m6rt6k6t az l. mell6klet tartalmazza.

2. $. (1) Ahtzi segits6gpyujtast ig6nybe vev<i jovedelmi viszonyai alapjr[n a szem6lyi

t6rit6si
dij m6rt6k6t a 2. mell6kl"11411slrnezza.

3. $. Mentestil tov6bbrl a szem6lyi t6rit6si dij fizet6se al61 a 70 6v feletti hazi segits6gnyujtast
ig6nybe vev6 gondozott.

4. g A szem6lyi t6rit6si dijat, az ig6nybevett id6szak utani h6nap 8. napjSig kell befizetni.

5. $ (l) E rendelet 2019. m6jus 1. napjan l6phat6lyta.
(2) HatilySt vesziti Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormanyzata Kepvisel6-testirlet6nek a

szem6lyes gondoskodas kor6be tartoz6 ell6t{sok szem6lyi t€rit6si dijar6l sr-ol6 412018. (II.28.)
onkormanyzati rendelete.

K6szegi Ilona
polgrirmester

Bencze Eva
jegyz6



K6pvisel6-testiileti iil6s 2019. marcius 26.

1 . melldklet a . . ../2019. (IU. . ....) onkorm inyzati rendelethez

Szoci6lis 6tkeztet6s szem6lyi tdrit6si dijak

H6zi segits6gnyujtas szem6lyi t6rit6si dijak

Sor-
szbm

Egy f6re es6jovedelem
(a mindenkori <iregs6gi

nyugdijminimum
%o-fiban)

Szoci6lis 6tkeztet6s szemdlyi tdritdsi dijak

Fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij
(szolgiltat6si onkoltsdg 6s a

normativ 611arri hozzAj 5ru16s

krl ldnbozet6nek % - 6b an)

Fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij
(szolg6ltatasi onkolts6g 6s a
normativ 6llami hozzij 6ru16s

kiilonbozete Ft-ban)
A B C

I 50 %o alatt 0

2. 50 - 100 %okozott 30 o/o 175,-

J. 100 - 200 o/ok6z6tt t0% 405,-

4. 200 - 300 o/oklzdtt 90% 520,-

5. 300 % felett 100 v, 580,-

Sor-
sz-[m

Egy f6re es6 j6vedelem (a
mindenkori 6regs6gi

nyugdij minimu m %- 6b an)

H6zi segits6gpyujtSs szem6lyi t6rit6si dijai

Fizetend6 szemdlyi t6ritesi dij
(a meg6llapitott int6zm6nyi t6rit6si

dii%-6ban

Fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij
(Ft/f6/6ra)

szoci6lis scgitds
szemdlyi
eondozls

szoci6lis seg[t6s
szem6lyi
gondozis

A B C D E
I <250 Yo 0% 0% 0,- 0,-
2. 250 -350 0/o 50% 50% 770,- 0,-
3. 100% 100 % 1.540,- 0,-

2. mell5klet a ....12019. GfI......) rinkormSnyzati rendelethez



K 6nvisel6-testiileti iil6s 2019. m5rcius 26

Kirf lyszentistvin Kiizs69 Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
a szem6lyes gondoskodis kiir6be tartozd ell6tdsok szem6lyi t6rft6si dij1116,l

sz6l6 ...... /2019. (I[... ....) iinkorminyzati rendclct6nek indokolisa

ALTALANOS INDOKOLAS

Kirdlyszentistv6n K<izs6g dnkormrinyzatfunakK6pvisel6-testtilete Magyarorszhg Alaptorv6nye
32. cll<ke (1) bekezdds a) pontjriban 6s a (2)bekezd6s6ben, valamint a szoci6lis igazgat6sr6l 6s

szoci6lis ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny (tov6bbiakban Szt.) 92. $ (l)-(2)
bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin, Magyarorsziry helyr 6nkorm6nyzatair6l s2616

20Il.6vi CLXXXIX. Torv6ny 13 $. (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghatiirozott feladatkor6ben
eljdrvafeliilvizsg6lta a szem6lyes gondoskodas k<ir6be tartoz6 elletasok szem6lyi t6rit6si dij6r6l
sz6l6 rendelet6t.

RESZLETES INDOKOLAS

A szoci6lis igazgatrisr6l 6s szociSlis ell6trisokr6l sz6l6 tobbszor m6dositott 1993. evi IIL
t<irv6ny (a tov6bbiakban: Szt.) 114. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a szem6lyes gondoskodrlst
nyujt6 ell6tasok6rt t6rit6si dijat kell ftze:ui, kiv6ve a ll5lA. $ (1) bekezd6s6ben foglalt
ell6tr[sokat.

A szoci6lis ell6t6sok t6rit6si dija (int6zrn6nyi t6rit6si dij) a szolg6ltatrisi <inkolts6g 6s az rillami
feladatfinanszirozits egy f6re jut6 6sszeg6nek kii16nb6zete.

Az Szt.92. $ (l) bekezddse 6rtelm6ben a szem6lyes gondoskoddst nyujt6 ell6t6sokr6l, azok
igdnybevdtel€r0l, valamint aflzetendl t6rlt6si d{jakr6l, ha a fenntart6 dnkorm6nyzat t6rsul6s,
vagy tdbbc6hi kist6rs6gi tarsulas, akkor a tarsulisi meg6llapodasban eme kijelolt teleptil6si
<inkorm6nyzat a tilrsul6si meg6llapodrlsban meghatrlrozottak szerint rendeletet alkot.

Kiritlyszentistvan a szoci6lis 6tkeztet6st vrisarolt szolgSltatassal, a hazi segits6gnyujtast a

Balatonalm 6di Szociirlis T6rsulison keresztiil l6tja el.
A szoci6lis 6tkeztet6s tekintet6ben a Szolg6ltat6 jelezte az onkorminyzat fe16, hogy 20 Ft-tal
magasabb egysdgdron tudja biZositani az 6tkeztet6st. A hazi segits6gnyujtas/szocirllis segites
intdan6ny t6rft6si dija a2018. 6ihez kepest 5 FU6ra osszeggel alacsonyabb szinten kertilt
megillapitflsra" mfg a hazi segits6gnyujtas/szem6lyi gondoz6s int6zrn6nyi t6rit6si dija
v Sltozatlanul nulla forint.
Fentiek miatt Kir6lyszentistvrln Kozs6g Onkormanyzat Kepisel6-testfilete feltilvizsgilta a

szem6lyes gondoskodris k6r6be tartoz6 ellStasok szem6lyi t6rft6si dij6r6l sz6l6 rendelet6t.



K6pvisel6-testiileti iil6s 2019. m5rcius 26-

HATASVIZSGALAT

A hatisvizsgrilat sor6n vizsg{lva volt:

Tirsad a lmi, gazdas:{gi, kii lts6gvet6si hatr{s :
T6rsadalmi hatrisa a rendeletnek nincs.
Gazdasigl hat6sa a rendeletnek minimilis. A szociiilis etkeztetes t6ritesi dij6nak emel6se a 3 ff
szocirilis 6tkeztet6st ig6nybe vevot minim6lis, havi mintegy 400 Ft szemdlyi t6rit6si dij
n<jveked6ssel 6rinti. Ahazi segitsegnyirjt6sra ig6ny az elmrilt dvekben nem mutatkozott, igy
elmondhat6, hogy avdltozitsjelenleg egyetlen kir6lyszentistviini lakost sern 6rint.

Kiirnyezet-6s eg6szs6giigyi hatisa:
A rendelet feltilvizsg6latrinak k<irnyezeti 6s eg6szs6gtigyi hatrisa nincs.

Adminisztrativ terheket befolydsol6 hatds:
A rendele;t feltilvizsgdlata, minim6lis adminisztrativ terhet 16 a koz6s onkormanyzati hivatal
dolgoz6ira.

Jogszabily megalkotisfnak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaradisfnak virhat6
kiivetkezm6nye:
Az onkorminyzat a jogszab6lyi felhatalmazls, 6s a Szolg6ltat6 jelz6se alapj6n vizsgillta feliil a

szem6lyes gondoskodrls krir6be tartozl ell6tisok szem6lyi tdrit6si dijrir6l sz6l6 rendelet6t.

Szem6lyi, szervezeti, trlrryi 6s p6nziiryi felt6telei:
A rendelet alkalmazrisi{hoz sztiks6ges szern6lyt, szervezeti 6s tdrgyi felt6telek adottak.



Kirilyszentistvin Kiizseg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4l2ll9.(III.2S.) 6nkorm{nyzati rendelete
a szem6lyes gondoskodis kiir6be tartoz6

ellitrisok szem6lyi t6rit6si dij{16l

Kir6lyszentistv6n Krizs6g Onkorminyzatilnak K6pviselotesttilete Magyarorsz6g Alapt<irv5nye 32.
cikke (1) bekezd6s a.) pontj6ban 6s a (2) bekezd6s6ben, valamint a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis

ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. ttirv6ny (tov5bbiakban Sa.) 92. $ (l)-(2) bekezddsdben kapott

felhatalmazis alapj6n, Magyarorsz6g helyi onkorm5nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. T<irv6ny

l3 g. (l) bekezd6s 8. pontj6ban meghatdrozott feladatkrir6ben eljirva a k6vetkez6ket rendeli el.

l. $ (1) A szoci6lis 6tkeztet6s rinkolts6ge 800,- Ft/nap.
(2) A szociillis 6tkeztet6s int6zm6nyi teritesi dija 580,- Ft/nap.
(3) A szoci6lis 6tkeztet6st ig6nybe vevo jrivedelmi viszonyai alapj6n a szem6lyi t6rit6si

dij m6rt6k6t az l. mell6klettartalmazza.

2. $.(l) Ahdzi segits6gnyujt6st ig6nybe vevo jovedelmi viszonyai alapjan a szem6lyi t6rit6si
dij m6rt6k6t a 2. melldklettarlalmazza.

3. g. Mentestil tov6bb6 a szem6lyi tdrit6si dij fizet6se al6la70 6v feletti h6zi segits6gnyijt6st ig6nybe

vev6 gondozott.

4. g A szemdlyi t6rit6si dijat, az ig6nybevett id6szak utSni h6nap 8. napj6ig kell befizetni.

5. S (1) E rendelet 2019. m6jus 1. napj6n lep hat6lyba.
(2) Hatillyit vesziti Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek a szemdlyes

gondoskod6s k<ir6be tmtoz6 ell6t6sok szem6lyi tdrit6si dij6r6l sz6l6 412018. (II.28.) <inkorm6nyzati

rendelete.

d"*rr
Koszegfllona
polg6rmester

.....-,-\. .,j.::a:.lN

.'',. 1.)
:.,.\ Hi
t' J ,tl

,"'. ::.:r::-:f,

&<...- ---J
Bencze Eva

jegyz6



1 . melleklet a 412019. (III.28.) <inkorm6nyzati rendelethez

Szoci6lis 6tkeztet6s szem6lyi t6rit6si dijak

2. melldklet a 4 12019. (1II.28.) onkorm6nyzati rendelethez

H6zi segits6gnyujt6s szem6lyi t6rit6si dijak

Sor-
sz5,m

Egy fore es6 jovedelem
(a mindenkori oregs6gi

nyugdijminimum
o/.-6ban)

Szoci6lis 6tkeztet6s szem6lyi t6rit6si dijak

Fizetend6 szemdlyi t6rit6si dij
(szolg6ltat6si onkolts6g 6s a

normativ 6llami hozz6j6rul6s
kii lonbo zet6n ek oh 

- 6b an)

Fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij
(szolgiltatasi onkolts6g 6s a

normativ 6llami hozz6j 6ru16s

kiilonbozete Ft-ban)

A B C

1 50 Yo alatt 0

2. 50 - 100 Yokozott 30% 175,-

3. 100 - 200 Yokozott 70% 405,-

4. 200 * 300 ohkozott 90% 520,-

5. 300 % felett 100 % 580,-

Sor-
sz6m

Egy f6re es6 jovedelem (a

mindenkori ciregs6gi
nvugdiiminimum oZ-6han)

H6zi segits6gnyirjt6s szemdlyi tdritesi dijai

Fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij
(a meg6llapitott int6zm6nyi t6rit6si

dii o/,-Aban

Fizetend6 szem6lyi teritdsi dij
(Filfol6ra)

szoci6lis segit6s
szem6lyi
gondoz6s szoci6lis segit6s

szem6lyi
gondoz6s

A B C D E

1 < 250 y, 0% 0% 0.- 0,-

2. 250 -350 % 50% s0% 770,- 0.-

3. t00% 100% 1.540,- 0,-



Kirdlyszentisfvin Kiizs6g 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
a szem6lyes gondoskod:is ktir6be tartozri ellitisok szem6lyi t6rit6si diji16l

sz6l6 412019. (III.28.) iinkorminyzati rendelet6nek indoko16sa

Alrar-ANos rNDoKoLAs

Ki16lyszentistvdn K6zs6g Onkormrinlzat6nak K6pvisel6-testiilete Magyarorsz69 Alaptdrvenye
32. cikke (1) bekezd6s a) pond6ban 6s a (2) bekezd6s6ben, valamint a szoci6lis igazgat6sr6l 6s

szoci6lis ell6tSsokr6l sz6l6 1993.6vi IIL tdrv6ny (tov6bbiakban Szt.) 92. $ (1)-(2) bekezd6s6ben

kapott felhatalm azis alap1in, MagyarorszSg hell 6nkorm6nyzatai6l sz6l6 201 1. 6vi
CLXXXX. T6rv6ny 13 $. (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghatdrozott feladatk6r6ben elj6rva
feliilvizsg6lta a szem6lyes gondoskodris kdrdbe tartoz6 ellitrisok szem6lyi t6rit6si dij616l s2616

rendelet6t.

RESZLETES INDOKOLAS

A szoci6lis igazgat6sr6l6s szoci6lis ell6t5sokr6l sz616 t6bbsz6r m6dositott 1993. 6vi III. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Szt.) 114. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a szem6lyes gondoskod6st nytjt6
ell6t6sok6rt t6rit6si dijat kell fizetni, kiv6ve a 115/A. $ (l) bekezd6s6ben foglalt ell6t6sokat.

A szoci6lis ell6tdsok t6rit6si dija (int6zm6nyi t6rit6si dij) a szolg6ltat6si 6nk61ts6g 6s az iilani
feladatfi nansziroz6s egy ftire jut6 <isszeg6nek kiil6nb6zete.

Az Szt. 92. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a szem6lyes gondoskod6st nytjt6 el16t6sok6l, azok
ig6nybev6tel6r6l, valamint a fizetend6 t6rit6si dijak6l, ha a fenntart6 6nkorm6nyzat t5rsul6s,

vagy tdbbc6hi kist6rs6gi trirsul6s, akkor a tiirsul6si meg6llapod6sban erre kije161t telepiil6si
dnkorm6nyzat a t6rsul6si meg6llapodisban meghatrirozottak szerint rendeletet alkot.

Kir6lyszentistv6n a szoci6lis 6tkeztet6st v6sarolt szolgdltat6ssal, a h6zi segits6gnyrijt6st a
Balatonalm6di Szoci6lis T6rsulison keresztiil l6tja el.
A szoci6lis 6tkeztet6s tekintet6ben a Szolg6ltat6 jelezte az 6nkorm6nlzat fel6, hogy 20 Fltal
magasabb egys6garon tudja biztositani az 6tkeztet6st. A hriai segits6gnyrijt6s/szoci6lis segit6s

intdzm6nl t6rit6si dija a 2018.6vihez k6pest 5 Ft/6ra dsszeggel alacsonyabb szinten keriilt
meg6llapit6sra, mig a hiai segits6gnyujt6s/szem6lyi gondozSs intbzm6ny t6rit6si dija
v6ltozatlanul nulla forint.
Fentiek miatt Kirrilyszentistvrin K6zs6g dnkormdnyzat K6pvisel6testiilete feliilvizsg6lta a

szem6lyes gondoskod6s k6r6be tartoz6 ell6t6sok szem6lyi t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet6t.



HATASVIZSGALAT

A hat:isvizsgrilat sorin vizsgdlva volt:

T:irsadalmi, gazdas:igi, kiilts6gvet6si hatds:
Tdrsadalmi hat6sa a rendeletnek nincs.
Gazdas6gi hat6sa a rendeletnek minimdlis. A szociiilis 6tkeztet6s t6rit6si dij6nak emel6se a 3 f<i

szoci6lis 6tkeztet6st ig6nybe vev6t minim6lis, havi mintegy 400 Ft szem6lyi t6rit6si dij
n6veked6ssel 6rinti. A hrizi segits6gnyujt6sra ig6ny az elmult 6vekben nem mutatkozott, igy
elmondhat6, hogy a v6ltoz6s jelenleg egyetlen kir6lyszentistv6ni lakost sem 6rint.

Kiirnyezet-6s eg6szs6giigyi hat6sa:
A rendelet feliilvizsg6latrinak kdmyezeti 6s eg6szs6giigyi hat6sa nincs.

Adminisztrativ terheket befolyisol6 hat6s:
A rendelet feliilvizsg6lata, minim6lis adminisztrativ terhet 16 a kdz6s dnkorm LnTzati hivatal
dolgoz6ira.

Jogszab6ly megalkot6s6nak sziiks6gess6ge, a jogalkotds elmaradisdnak v6rhatt6
kiivetkezm6nye:
Az 6nkorm6nyzat ajogszab6lyi felhatalmazds, 6s a Szolg6ltat6 jelz6se alapj6n vizsgdlta feliil a

szem6lyes gondoskod6s k<ir6be tartoz6 elLitrisok szem6lyi t6rit6si dijrir6l sz6l6 rendelet6t.

Szem6lyi, szervezeti, t6rryi 6s p6nziiryi felt6telei:
A rendelet alkalmazdsirhoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti 6s tdrgyi felt6telek adottak.



K6pviselS-testtleti iil6s 2019. marcius 26.

ElorBnmszrES
3. NaTIRBNDI PoNT

Az 6 nkorm Snyzat 6 lta I b iztositott szociflis 6tkeztet6s
szakmai programjdnak megtdrryal:{sa

Tisztelt K6pvisekl-testiilet !

Kiriilyszentistv6n K<izs6g Onkormrinyzat k6pvisel6-testtrlete utolj6ra 2016. februdr 9-i iil6s6n
vizsgSltafeliil 6s fogadta el912016. (II.09.) KKt. hat6rozatiwalaz <inkormdnyzatilltalbiztositott
szoci6lis 6tkeztet6s szakmai programj6t.
A feliilvizsg6lat soriin apr6bb m6dositdsokat javasolunk a programban, illetve mell6kleteiben,
melyek kiemel6sre keriiltek az el6terjesztes mell6 csatolt programban.
Ezen m6dositr{sok koziil a legielent6sebb, hogy belekerfrlt a szolg6ltatfisi elern fogalom, illetue
az,hogy a szolgiltatrlsi elemek koztil melyre vonatkozik a szakmai program.
Apr6bb m6dosit6sok koz6 tartozik tdbbek kozott, hogy az ellitottjogi k6pvise16 neve 6s

el6rhet6sdge az Orszlgos Betegiogi, Ell6tasjogi 6s Dokumentaci6s K<izpont honlapja helyett az
IntegrSlt Jogv6delmi Szolg6lat honlapjrln 6rhet6 el, bar a 2016. 6vi szakmai programban
szerepll cim beirrisakor a rendszer automatikusan Stteszi a keres6t azij cimre.

K6rem a Tisztelt k6pvisel6{estiilet tagtrait, hogy a szakmai programot Sttanulmilnyozni 6s

megvitatni sziveskedj enek !

Kir illyszentistvin, 20 1 9 . mir cius 22.

K6szegi Ilona
polg6rmester

Hatfuozati javaslat

Kirdlys zentistvtin Kd a dg O n ko r mdnyzata Kdpvis el6-tes t iiletdnek
.../2019. U1.26.) KKL hatdrozata

Kirdlyszentistviin Kozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete feltilvizsg6lta
6s az eldterjeszt6s szerint elfogadta az rjnkorrrSnyzat6ltal biztositott szoci6lis
6tkeztet6s s zakrnai pro gramj 6t.

Felel6s: K6szegi Ilona
Hat6rid6: azoraral



Szlxvrar PRoGRAM

Kir:i lyszentis tvi n Kiizs 69 6 nko rm 5 n y zatinak
szociflis 6tkeztet6s6re

2019



Fenntart6:

A fcladatot elldt6 szerv neve:

Sz6khelye:

Telephelye:

A fenntart6 ellitr{si teriilete: Kir6lyszentistvrin kozigazgat6si teriilete

A szoci{lis 6tkeztet6s c6lja, feladata

A program konkr6t bemutat{sa, a l6trejiiv6 kapacitfsok, nyfjtott
szolgfiltatis elem ek, tev6kenys 6gek lefrdsa

A szociSlis igazgatflsr6l 6s szoci6lis ell6tisola6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6nyben foglaltak

alaplan <inkormrinyzatunk szoci6lis ltkertetls keret6ben legalSbb egyszeri napi meleg 6te1t

biztosit azoknak a szociSlisan niszorultaknak, akak azt onmaguknak, illetve eltartottjaik

rdsz5re tart6san vagy 6trneneti jelleggel nem k6pesek biztositani.

Ennek megfelel6en az onkorminyzat lehet6s6get biztosit az 6tkeztet6s ig6nybev6tel6re

ktildndsen azoknak, akik koruk (65 6v felett), eg6szs6gi 6llapotuk, fogyatdkoss6guk,

pszichi6triai betegs6giik, szenved6lybetegs6giik vagy hajl6ktalans6guk miatt 6tkez6stila6l

nem k6pesek miis m6don gondoskodni. A szoci6lis raszorults6g felteteleinek fenn61l6s6t

hriziorvosi igazolassal, szakorvosi v6lem6nnyel, szemllyazonosit6 igazolv6nnyal, vagy

lakcimigazolvrinnyal kell igazolni.

Az ellfitls lCr6lyszentistvfur Kdzseg Onkonnfurlzata Kepvisel6-testiiletdnek rendelet6beu

meghatr{ro zott tfiitlsi dij ellen6ben t6rt6nik.

Az <inkorminyzat ktkin elj6nls n6lkiil, haladdktalanul k<iteles 6tkez6st biztositani annak a

r6szorul6nak, akinek 6let6t, testi eps6gfit vagy eg6szs6gi 6llapot6t az ellfutis elmaradasa

veszfllyezteti.

Az <inkorminyzat a szoci6lis 6tkeztet6s keret6be,n gondoskodik a napi egyszeri meleg 6tel

h{vhoz szdllitflsir6l.

Azig6nyekkiel6git6s6t az <inkormtryzatvasrirolt szolg6ltatdssal biztositja.

Kir6lyszentistv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata

Kirdlyszentistv6n Kozs6g dnkorm6nyzata

8195 Kir6lyszentistvdn, F6 u. 32-34.

I.

rl1.

HzJ€000i,(l:1J.,SzGsM'iendelet (Szaknai rendelet) rendelet 2.: $ 1) $skeZdesben foglaltak

szerint szolg{ltatlisi elcm: a szakmai prograrnban a szolgaltatds rdszek6nt rnegjclen6

rel/eKenysegeK 0$szessege.

esct6ben szolc6ltatasi:elemk6nt a Szakniai reirdelet 2.



r/2. M{s int6zm6nyekkel tiirt6n6 egyiittmiikii d 6s m6dj a

Az ell{tdst igenybevev6k eg6szs6gi 6llapotrinak meg6rz6se, javitasa c6lj5b6l kapcsolatot tarhrnk

az alapellirt6st biztosft6 haziorvosi szolg6lattal, sztiksdg eset6n szakell6tassal, illetve korhizzal.

A mentrilis fllapot meg6rz6se, javitiisa, egy6b segits6gnyujtis c6lj6b6l kapcsolatot tartunk a

B endo la Csal6dsegitri 6s Gyermekj 61 6ti S zolgdlattal (csal6dsegit6s).

II. Ell:ltandt6c6lcsoportjellemz6i

A n6pess6g el6reged6se, a csaliidi struktur5k viltozisai, valamint a lakoss6g anyagl

helyzetdnek romliisa k<ivetkezt6ben megn6tt az ig6ny a szem6lyes gondoskod6si formak ir6nt.

A munkahelyek folyamatos

megsziin6se miatt megfigyelhet6 a fiatalok elvdndorlasa. Tobbek koz<jtt ennek is kosz6nhet6,

hogy ma m6r kev6ss6 jellemzl a tdbb gener6ci6 egyiitt6l6se, ami megneheziti az onmaguk

ell6t6s6ban segits6gre szorul6 id6skoruak gondozasSt. Emiatt egyre novekszik azok aritnya,

akik id6sen egyedil 6lnek. Emellett n<ivekv6 tendenci6t mutat azok sz[ma is, akik kiilonboz6

testi, szellemi valamint szoci6lis probl6m6kkal kiizdenek 6s emiatt segits6gre szorulnak.

Ez6rt szoci6lis alapszolgSltatas keret6ben KirSlyszentistvan Kozs6g OnkormdnTrzata a

kozigazgatrisi ter[1et6n lak6hellyel rendelkez6 r6szorul6k r6sz6re biztositja a szoci6lis

6tkeztet6st, ktildnosen azoknak, akik

o id6skoruak (65 6v felettiek),

. eg6szs6gl 6llapotuk miatt raszorul6k,

. fogyat6k*a1 616 szem6lyek, pszichi6triai betegek,

. szenved6lybetegek,

. hajl6ktalanok.

A telepiil6s demogrffini mutat6i:
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Az 6tkez6st ig6nybevevrik jellemz6en rossz eg6szs6gi 6llapotfak, valamint az id6skoruak

kor6b6l kertilnek ki, akik krir6ben korukb6l ad6d6an is jellemzo a degenerativ iztileti

elv Sltozlsok okozta mozgSsfogyat6koss6g.

Az 6tkeztet6s biztosit6sdval, mint a segits6gnyujt6snak ezzel a formSj6val el6rhet6, hogy a

telepiilmen 616 id6s 6s megromlott eg6szs6gi 6llapotu emberek nem k6nyszerfilnek feladni <in6ll6

6leMteliike! es min6l k6s<lbbre tol6dik a bentlakasos ellStr{sra vonatkoz6 ig6nyek megjelenese.

ilI. A feladatellitris szakmai tartalma, m6dja, a biztositott szolgiltatisok formii,
kiire, rendszeress6ge

Az <inkorminyzat az 6tkertet6st v6s6rolt szolgiltatas ritjan val6sitja meg.

A Szolg6ltat6 vend6gl6t6 egyslge a kir6lyszentistv6ni lak6hellyel rendelkez6 - szociilis

6tkezet6sben r6szesiil<i - gondozottak r6sz6re napi egyszeri meleg etkeztetest (ebedet) biztosit.

A Szolgiltat6 a megrendelt 6telt egyszer haszn6latos (eldobhat6) mtianyag ed6nyben

ki adago lva hii:ho z szilllitj a.

A szillitasra - mely ktilon t6rit6si dij ellen6ben tort6nik - szervezetten, elSre tervezett m6don

keriil sor, szem el6tt tartva azt, hogy a raszorul6k az 6telt lehet6s6g szerint mindig

ugyanabban az id6pontban, fogyasztasra alkalmas h6fokon kapj6k meg.

Az ellfutottak az 6hendr6l folyamatosan tijlkoztatiist kapnak az 6frend papiros formSban

t<irt6n6 6tadas6val.

Az ellfutottak A 6s B menii k6ziil v6laszthatrak, illetve cukorbetegek eset6ben lehet6s6g van

sziimukra megfelel6 6trend biztositasara is.

Az ebdkiszillitdsi ideje: I lm 6s 1230 6rakriz6 esik.

A szociflis 6tkeztet6st 0,25 tb szoci6lis segit6 foglalkoztat6s6val litjuk el, - akinek a

szakkepesitdse megfelel a szem6lyes gondoskodast nyujt6 szociflis int6zm6nyek szakmai

feladatair6l6s miik6d6siik felt6teleir6l sz6l6ll2000. (I.7.) SZCSM rendeletben el6irtaknak.

iltffv*iiEi'[ttal":biztositotl 'napi eivs7-ei{{fimeleA "€telfe ielenleg';idlrnk

ftcrlotol-pcnt;kig) varr igeny. A szolgdltal6s bizlositdsa kizfr6lag hdzlrozsz6llit6ssal tortdnik.
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IV. Az ellftis ig6nybev6tel6nck mridja

Ml. K6relem,csatoland6 dokumentumok

A szolg5ltatis igdnybevdtele dnkdntes, az ellit st ig6nyl6, illetve t6rv6nyes k6pvisel5je

k6relm6re, inditvAnydra t6rt6nik. A kdrelmet irisban, az erre a c6lra rendszeresitett

formanyomtatv6nyon Iehet benytjtani.

A k6relem benyujt6sinak helye: Lit6ri K<iz<is Onkormrinyzati Hivatal Kir6lyszentistv6ni

Kirendelts6ge (8195 Kinilyszentistvrin, F6 u. 32-34.)

Az alapszolghltatLlst igenyl6 a k6relem benyujtds6val p6rhuzamosan irSsban nyilatkozlk arr61,

hogy ig6n16e vesz-e miis szolglrltat6nitl, int6zm6nyn6l valamilyen alapszolg tat6st.

A kerelem el6terjeszt6sekor be kell nyr:jtani a szemdlyes gondoskod6st nyujt6 szocirilis

ell6trisok ig6nybev6tel6r6l sz6l6 911999. (X1.24.) SzCsM rendelet 1. szrimti mell6klet II. r6sze

szerinti j6vedelemnyilatkozatot is, valamint a szoci6lis r6szorultsigot igazol6

dokumentumokat. A jogviszony l6tesit6s6r6l 6truh6zott hatriskdrben a polgiirmester d6nt aki

amennyiben a felt6telek fennrillnah az ellStoual a szolg6ltat 6s megkezd6sekor megrfllapod6st

kdt" es ezzel egyidejiileg 6rtesiti a szem6lyi teritesi dij m6rt6ker6l.

Az 5keztet{sre vonatkoz6 igorybev6teli napl6t a szociiflis segit6 vezeti, az l/2000. (1. 7.)

SzCsM. rendelet 4. szimi mell6klete szerinti form6ban es tartalommal. Feladata tov6bb6 a

dokumentumok h6v1g7lezlrisa, a t6nylegesen ig6nybe vett 6teladagok szimrhak iisszesitese,

anri alapj6t k5pezi a szern6lyi t6rit6si dij akhr6lis havi megillapitds6nak. Amennyiben az

igenybe vev6 valamilyen el6re l6that6 ok miatt az etkezest nem kiv6nja igdnybe venni, a

sz[neteltet6s idejere vonatkoz6 ker6s6t a szoci6lis segit6n6l jelentheti bg aki err61 a

polg6rmestert 6s a Szolgr4ltat6t folyamatosan trij6koztatja.

IYIZ. Az eljirds mencte a kdrclcm bcnyijt{sft ktivct6cn

A polgirmester, mint a sz.olgfltat 6 vezetfrje, va;y a?, r{ltala meghizott hivatali dolgozo a

szolgltatfusra vonatkoz6 ig€nyt az erkez6s6nek napjan nyilv6ntartr{sba veszi. A nyilv6ntart6s

vezet6sdnek c€lja a szoclr{tlis igazgatdsr6l 6s szocirflis ell6tisolo6l sz6l6 1993. 6vi IIL

tiirv6nyben (tov6bbiakban: Szt.) meghatirozott jogok 6rv6nyestil6senek el6segitdse.
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A polg6rmester az etkeztetes nyujtrsAnak megkezd6s6t megel6zrlen (valamint a terit6si dij

feliilvizsgrilatakor) megvizsgrilja az ellfltitst ig,6nyl6 havi j<ivedelm6t.

A szocirilis 6tkeztetesre val6 jogosultsrlgot 6truh6zott hatrisk6rben a polg6rmester halirozattal

iilapitja meg. A fenntart6 a szociiilis r6szomltsSg fennrillSsrit vagy annak hiinyAt r'dgziti a

nllv6ntartdsban. A szoci6lisan raszorult ig6nyl6t inisban t6j6koztatja a szolg6ltatris

kezdetdrll, valamint a szern6ll terit6si dij 6sszeg6r6l. Amennyiben a szociSlis r6szorults6g

feltetelei nem rillnak fenn, arr6l szint6n irSsban 6rtesiti az igdnyl6t, mely az elutasitds indoka

mellett tartalmazza a jogoloslat lehet6s6g6t 6s m6dj6t is.

Az |tkeztet6sre val6 jogosults6g meg6llapitis6t kiivetden polg6rmester 6s a jogosult

meg6llapodast k6t, melynek tartalma az S^. 941C. $-a szerint el6iris figyelembe v6tel6vel

kertilt kidolgozSsra, 6s jelen szakmai program melldkletet kopezi.

A szolgf,ltatisirt t6rit6si dijat kell fizetni. A t6rit6si dij tutalmazza a hinhoz sz{llitirs

k6lts6geit is. Az intdzn&ryt t6rit6si dijat 6s a j6vedelems6vokhoz kapcsol6d6 szem6lyi t6rit6si

dijakat Kirilyszentistvrln K6zs6g 6nkorm inyzatAnak K6pvisel6{estiilete 6vente rendeletben

hatArozza meg mely alapjrin k6relmez6 jdvedelm6t figyelembe v6ve a polgrirmester dllapitja

meg irfish{zotlhat6sk6rben a szemelyi tdritesi dijat, melyr6l az ell6tottat inisban 6rtesiti.

A szem6ll t6itesi dij isszege az ig6n1,bevev6 j6vedelm6nek 30%-6t nem haladhatja meg,

melyet havonta ut6lag, a tirgyh6napot k6vet6 h6nap 8. Dapjlig kell megfizetni.

A k6rhazi, vagy egyib ok miatt t6rt6n6 sziineteltetest I munkanappal kor6bban kell

bejelenteni. Amennyiben az ellatitsl ig6nybe vev6 igaznlhat6 m6don bejelent6si

k6telezetts6g6nek nem tett, illetve nem tesz eleget, a tdrit6si dij megfizet6s6nek kdtelezetts6ge

al6l a t6volmaradris kezdet6t6l szdmitott 3. munkanapt6l mentes . A k6telezett a

trivolmsrodas idejerc mcntcsffl a t6ritcsi dij mcglizct6adnck k6tclczctlsdgc al6l.

A szolgiltat{s, illetve az azffi. fizetendb szern6lyi teritesi dlj figy6ben t6rt6nt d6nt6s ellen az

ig6nybevev6 az irteslt&til sz6mitott 8 napon belfil a fenntart6hoz fordulhat.
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V. A szolgdllat:isrril sz6l6 t6j6koztat:is hel1,i mrSdja

Ilelyben szokiisos m6don, az 6nkorm6nyzat hirdet6tSbl6jrin kozzbl€ve, valamint az

Onkormrinyzat honlapjan (www.kiralvszentistvan.hu) az 6nkormdnyzat rendeletei

megtekinthet6k. A szocirilis 6tkeztet6s ig6nybev6tel6vel kapcsolatban ti4lkoztatist a Lit€i
K<iz<js dnkormdnyzati Hivatal kir6lyszentistvSni iigyint6z6je ad (szem6lyesen:

Kir6lyszentistv6n, F6 r. 32-34. sz6m alatt, telefonon: 881589-921 sz6mon).

Az cll{tottak 6s a szolg{llat{st v6gz6k jogainak v6dclm6vel kapcsolatos szab6lyok

Az etkezi.et6st ig6nybevev6k, illet6leg a szolg6ltat6st nyrijt6 szem6lyek szem6lyisegi jogainak

vddelme a hat6lyos jogszab6lyok (igy kiliin6sen a Polgdri T6rv6nykdnyv, az Adatvedelmi

T6rv6ny (Infotv.), valamint Szoci6lis igazgatisr6l 6s a szociSlis ell6tasokr6l sz6l6 t6rv6ny

(Szv.) ) rendelkez6sei alapj6n t6rt6nik.

VIi1. A szolgiltatrist ig6nybevevdk jogai

A szolg6ltatdst ig6nybevev6nek joga van szocialis helyzete, eg6szs6giigyi 6llapota,

speci6lis helyzete 6s egy6ni sziiks6gletei alaplin az egy6nre szabott speci6iis

szolg6ltatis ig6nybev6tel&e. Az alapszolgAltatitsban r6szesiil6 szitmlra irz igEnybe vett

ell6tishoz kapcsol6d6, az Sd-ben meghat6rozott 6ltalinos vagy speci6lis jogokat is

biztositani kell.

A szocirflis szolg6ltatrisok biAositrisa sori{n az egyenl6 bdn6sm6d k6vetelm6ny6t meg

kell tartani. Az e116t6st ig6nybe vev6 j6vedelmi helyzet6t csak a t6rvenlben, illetve a

tiirv6ny felhatalmaz6sa alapj6n k6sziilt konuri-uyrendeletben meghatiirozott esetekben

6s felt6telek mellett lehet vizsgdlni.

Az ellfltist ig6nybe vevdnek joga van a szolgeltat6s miikiid6sdvel, gazdilkodisdval

kapcsolatos legfontosabb adatok megismer6s6hez.

A szolg6lltatfs nyujtrisa figyelemmel kell leruri az ellfitottat megillet6 alkotrn6nyos 6s

ernberi jogok maradektalan 6s teljes k6n1 tiszteletben tart6s6ra.

A szolgiltatilst ig6nytre vev6t megilleti szem6lyes adatainak v6delrne, valamint a

magrin6letdvel kapcsolatos titokvedelem. Az ig,lnybevlteli eljdtis sor6n kiildnds

figyelmet kell forditani arra, hogy az eLl{tAst igenyl6 adataihoz csak M arra jogosult

szem5ly ek f,fi enek hozzL.
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YI/2. Az ellftott-jogi k6pvisel6 ig6nybev6tele

A szolgeltat6st ig6nybevev5 jogai gyakorldsa 6rdek6ben az elletott-jogi kepvisel5h<iz

fordulhat. Az ell6tott-jogi k6pvisel6 a szem6lyes gondoskoddst nyujt6 alap- 6s szakositott

ell6t6st biztosit6 iridzmbnyt elhelyezdst ig6nybevevS, illetve a szolg6ltatrisban r6szesiil6

r6sz6re nyijt segits6get jogai gyakorlis6ban. Miik6d6se sor6n tekintettel van a szern6lyes

adatok kezel6s6nil €s vedelm6r6l sz6l6 1997 .6vi XLVIL tdrvdny rendelkez6seire.

Az clkitott jogi k6pvisel6

- hjekoztat az alapjogokr6l, az intdzm5ny kdtelezetts6geir6l, 6s az ell6t6st ig6nybe

vev6ket 6rint6 _jogok6l,

- segit az ell6trissal kapcsolatos k6rd6sek, konfliktr-rsok megoldris6ban, pana^szok

megfogalmazds6ban 6s kivizsg6l6s6ban,

- seglt a panasz megfogalmazisriban, kezdem6nyezheti annak kivizsg6Lls6t a

fenntart6n6l,

- segits6get nyujt a hat6s6gokhoz benyujtand6 kerelmek, beadvrinyok

megfogalmazls6ban,

- int6zkedest kezdern6nyezhet a ferurtart6n6l a jogszab6lys6rt6 gyakorlat

megszihtet6s6re.

Amennyiben hat6rid6ben nem int6zkedik,

vary a pajoasztev6 nern ert egyet az int6zked6ssel, az ii,:tl€zked;1s keiltezveLerclil szdmitott

nyolc napon belffl a Kir6lyszentisWan K6zs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6testtilet6hez

fordulhat jogorvoslattal.

:1. Azellfltistvdgz6kjogai

A szoci6lis igazatbm foglalkoztatottak, illetve muokaviszonytan 6116 szem6lyek r{szere a

munkAltat6 k6teles megfelel6 munkav6gz6si k6rtilm6nyeket biztositani. Ugyelni kell emberi

m6lt6s6guk 6s szem6lyis6gi jogaik tiszteletben tartrisr{ra valamint joguk van ahhoz is, hogy a

mur/ravegzeshez kapcsol6d6 megb ecsiil6st megkapj 6k.
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Mell6kletek:

- K6relem a szociiilis 6lkeztet6s ig6nybev6tel6hez

- Rriszorults6gotigazol6dokumentum

- J<ivedelemnyilatkozat a szocidlis 6tkeztet6s ig6nybev6tel6hez

- Nllatkozat

- Megrillapodris

- Etkeztet6sre vonatkoz6 ig6nybev6teli napl6

K i r 6 I y s z e n t i s tv ri a, 2019. mlrcius22.
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l. sz. mell6klet

KrnBr.rtr
a szern5lyes gondoskodSst nyujt6 szoci6lis ell6t6s

(6tkeztet6s) i g6nybevdt el5hez

A k6relem beadis{nak id6pontja: ..........

Az ell:dtist ig6nybe vev6 adatai:

N6v:

Sziilet6si n6v:

Anyja neve:

Sziilet6si hely, ideje:

Lak6helye:

'tart6zkodisi helye:

Ailampolgdrsiga:

Cselekv<ik6pessdg m6rt6ke:

B eviindorolt, letelepedett vagy m enektilt j o gdllasa :

Tiirsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:

Telefonsziima:

Tartdsra k{iteles szem6ly

Neve: Sz0let6si helye, ideje:

Any:a neve: Telefonsz6ma: ....

Lakcime: Erteslt6si clme:

Lcgkiizclchbi hotzitnrtoz6j 6n ak (tiirv6nycs kdpviscldj 6nck)

Neve: Sz0let6si helye, ideje:

Anyja neve: Telefonsz6ma: ....

Lakcfme: Ertesft6si cime:



2. A szem6lyes gondoskodist nyrijtri szocir{lis cllftrls (szocirilis 6tkeztet6s) ig6nybc-

v6tcl6re vonatkozri adatok:

Milyen id6pontt6l k6ri a szolg6ltatris biztositris6t:

Milyen gyakoris6ggal k6ri a szolgAltates biztosit6s6t:

Az 9tkeztet6s m6dja: Kiz rolagkiszirllitfssal tdrt6nik

Az 6tkez6s tipusa*: (Normril Di6tris 6tkeztet6s)

+ A megGlel6 alt{hrlzand6 !

3. Nyilatkozom, hogy:

az ellftis ininti k6relem benyrijt{sakor m{s szolg:iltat6ndl, int6zm6nyn6l

alapszolgdltat6s(oka)t

r igenybe veszek, ... .. .. . .. .

. nem veszek ig6nybe

tart6s i/iirii kl6s i szerz6d6ssel

. rendelkezcm,

. nem rendelkezern.

Kirrilyszentistvdn,

az ell6trist ig6nybevev6

(t6rv6nyes kepvisel6) al6ir6sa
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2. sz. melleklet

I. EGESZSEGI ALLAPOTRA VONATKOZO IGAZOL^S

T. EGESZSEGI ALLAPOTRA VONATKOZO IGAZOLAS
(a h:iziorvos, kezel6orvos tiilti ki)

N6r, (sztilet6si n€v):

Sziiletdsi hely, id6:

T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jel:

l.IJ6zi segits6gnylijtrls, jelz6rendszeres hrizi segits6gnytijtis, timogat6 szolgdltatis 6s nappali
ell6t6s (id6s, fogyat6kos, demens szem6lyek r6szbre) ig6nybev6tele eset6n

(hizi segitsflgnyijtits, jelz6rendszeres h6zi segits6gnyujtSs eset6ben az l.l. pontot nem kell kitolteni):
I .7 . onellfitflsra vonatkoz6 meg6llapitr{sok:

iinell6trisra k6pes n reszben k6pes u segitseggel k6pes n
1.2. szenved-e kr6nikus betegs6gben: ... ......
i.3. fogyat6kossiig tipusa (halLiss6rtilt, l6tass6nilt, mozgdss6riiLlt, 6rtelmi s6riilt) 6s m6rt6ke:

1.4. rendszeres onosi ellen6rz6s sziiks6ges-e: ......
1 .5. gy6gys zerek adagol6srlnak ellen6rz6se sztiks6ges-e: . . . . . . . . .

1.6. szenvedett-e fert6z6 betegs6gben 6 h6napon beltil: .

1.7 - egydb megjegyz6sek .. .

4. A hiziorvos (kezel6orvos) egy6b megiegyzesei: . . . .......

Dritum:
(sztil<seg esetdn ktikin melldklet aatolhatd az igazoliishoz)



3. sz. rnell6klet
r T. JOVE DE LEMNYILA TKOZAT

Az ellftrist k6relmezS szem6lyre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

Szriletdsi nev: ............

Anyja neve: ..........

Sz0let6si hely, id6:

Lak6hely:

Tart6zkoddsi hely:

(ilt azt a lal{cimet kell rnegjelolni, ahol a kdrelnrczd dletvitelszeriien tartdzkodik)

Telefonszim (nem k<itelezo megadni):

Az 1993.6vi III. tiirv6ny ll7fB. $-a szerint a mindenkori int6zm6nyi t6rit6si dijjal azonos
szem6lyi t6rftesi dij megfizet6silt az ell6t{st ig6nyl6 yagy a t6ritesi dijat megfizet6 mis szem6ly
vdllalja-e (a rovat kitdltese nem min6siil t6nyleges v6llal6snak):

o igen - ebben az esetben a jrivedelemnyilatkozat tov6bbi r6sz6t 6s a ,,I[. Vagyonnfilatkozat"
nyomtatv6nl nem kell kit<ilteni,
n nem

Az ell6ft6rt k6relmezi szem6lyre vonatkoz6 j6vedelmi adatok:

A iiivedelem tipusa Nett6 iisszeee
Mrurkaviszonyb6l 6s rruis foglalko rtati.s,i jogviszonyb6l
sz6rmaz6
Tiirsas 6s egy6ni v6llalkozisb6l, 6sterrneloi, szellemi 6s m6s
<in6ll6 tev6kenys6gb 6l szirmaz6
Tfpp6nz, gyermekgondozasi tSmogatrlsok
Nyugell6t6s 6s egy6b nyugdijszert rendszeres szocidlis
ell6t6sok
Onkormdnyzat 6s munkarigyi szervck 6ltal foly6sftott
ell6tdsok

Btintet6jogi felel6ss6gem tudatdban kijelentenr, hory a k<izrilt adatok a val6s6gnak megfelelnek. A
tdrftdsi dij megSllapit{slhoz sziiks6ges jovedelmet igazol6 bizonylatokat egyidejffleg csatoltam.
Hoz,nj{rulok a k6relemben szereplS adatoknak az ehj|rbs sor6n tdrt6n6 felhaszn6l6sahoz.

DftUm; ..r..!rr,rrrrrr..r..r...................0......

Az elldtdst ig6nybe vev6
(tdrv6nyes k6pvisel6) aldirdsa
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4. sz. mell6klet

MEGALLAPODAS

mely l6trejritt
egyr6szrol: Kirdlyszentistr,6n Krizs6g dnkorm6nyzata (Kir6lyszentistv5n, Fo u. 32-34.) a fenntart6
kepvisel6je: Koszegi Ilona polg6nnester,

m6s16sz16l
N6v: Sztil. n6v:

Sziil.hely, ido

Lakcim: TAJ sz6m:

Allampolg6rsiig: .

Telefon:
koz<itt a szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis ell6tis (6tkeztet6s) biztosit6s6ra.

T<irv6nyes K6pvisel6:

Lakcime: kozdtt szem6lyes gondoskod6st

nyujt6 szoci6lis ell6t6s - 6tkeztetfls - biztosit6s6ra.

Kirillyszenti stv6n Kriz s6g Onkorm6n yzata n6v : resz5re szoci6lis
6tkeztet6s ell6t6st

biztosida 20.....6v h6nap nap{61hatirozatlan id6re,

vagy hat6ro zott idotartamra, melynek

kezdo id6pontja: .......6v. .....h6. ........nap
zSrlidlpontja: .......6v. .. h6. .......nap

Az 6tkeztet6st - k6relmez6 ig6nye szerint - az <inkormfinyzat h6tfbt6l p6ntekig, heti 5 napon

:::::::l::i::11: 
*:i':ii::l:':,xffilH"o1"',,:,,'?l.;ffr''i<ir'[6nik Az6'let e166r,i'l5sa a

Az 5tkeztetdst az dnkorm6nyzati az alilbbi m6dokon nyujtja:

Szolg6ltat6 a megrendelt 6telt egyszer haszn6latos (eldobhat6) mrianyag ed6nyben
kiadagolva szillitja hizhoz, 1 1 

30 6s 1230 6ra kozott.

Az 6tkeztet6s napi egyszeri meleg etel - eb6d- biztosit6s6tlartalmazza.

Az ell6tfls6rt t6rit6si dijat kell frzetni, melynek 6sszege a szoci6lis igazgathsr6l 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. t<irv6ny 116.$.(3) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben nem
hal adhatj a meg az ell6tott j 6vedelm6nek 3 0 %- 6t 6tkeztet6s eset6ben.



A t6rit6si dij a 29/1993. (lI.l7.) Korm. rendelet a szem6lyes gondoskodiist nyrijt6 szocirllis
ell6t6sok t6ritdsi dijair6l, illetve a szociSlis ell6trisok helyi szabrilyair6l s2616 ...................
sz6mir rendelete alapjrin keriil megfiatirozisra.

Az 6tkeztet6s int6zrn6nyi terit6si dija nem haladhatja meg az egy ellAtottra ju16 szolgAltatAsi
dnk<ilts6g 6s a t6rgy6vi normativ 6llami hoz.zitl{rulils kiil<inbs6gdnek egy naprajut6 <isszeg6t.

A szem6lyi t6rit6si dij meg:{llapft6sdnak fizet6s6nek szab6lyai:

A szem6ll t6rit6si dij <isszeg6r6l az or*orm{nyzat hatarozatban 6rtesiti az ig6nybe vev6t,
vagy tdrv6nyes k6pvisel6j6t. A szem6ll terit6si dij nem haladhatja meg az int€zmbnyi t6rit6si
dij 6sszeget.
A szem6ll t6rit6si dij dsszege a megrillapitas id6pontjdt6l fiiggetleniil 6vente k6t alkalommal
izsgiihat6 feliil 6s vdltoztathat6 meg. A t6rit6si dij feliilvizsgAlata soriiLn meg6llapitott rij
szemdlyi t6rit6si dij megfizet6s6nek id6pondar6l a ferurtart6 rendelkezik, azzal a felt|tellel,
hogy az rij teritesi dij megfizetesere a k6telezett nern kdtelezhet6 a feliilvizsg6latot megel6z<i
id6szakra.

Ha az ellfltitst ig6nybe vev6, vagy t6rv6nyes kepvisel6je a szem6lyi teritesi dij 6sszeg6t
itat14 eszrevt*el6vel 8 napon beliil Kir6lyszentistvrin Kdzseg dnkormanyzata Kepvisel6-
testiilet6hez fordulhat.

A havi t6rit6si dijat kazplnzben kell befizetni a Lit6ri Kdzris Onkormrinyzati Hivatal
Kirdlyszentistvrini Kirendelts6gen a trLrgyh6napot k<ivet6 h6nap 8. napj6ig.

Ha az ell t{st betegs6g, vagy mris ok miatt nem kivinja ig6nybe venni, a trivolmaradast a
Lit6ri Kdzds Onkormrlnyzati Hivatal kirdlyszentistviini iigyint6z6j6nek legal6bb egy
munkanappal a t6volmaradrist megel6z6en inisban, vagy sz6ban (88/589-921 telefonszimon)
be kell jelentenie. Ennek elmulasztrisa eset6n a k6telezett a t6rit6si dij megfizet6s6nek
k6telezetts6ge al6l a trivolmarad 5s kezdet5tbl sz6mitott 3. munkanapt6l mentesiil. A kiitelezett
a t6volmaradris idejere mentestl a teritesi dij megfizetes6nek k6telezetts6ge a161.

Ha az ellitAst igdnybe vev6 dijfizet6si kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget Feket6n6 N6meth
Ibolya (a fenntad6 6ltal megbizott szem6ly) 15 napos hat6rid6 megje1616s6ve1 irrisban felhivja
a kdtelezettet az elmandt t6rit6si dij megfizetdsere. Ha a hallrid6 lejdrt eredm6ny n6lkiil,
6rtesiti a h6tral61a6l ahivatalvezetbt, aki megteszi a jogszabaly adta t6rvdnyes keretek k6zdtt
a szfiks6ges int6zkedest.

Az int&m6.nyi jogyiszouy megszff n6s6nek m6djai:

A jogviszony megszfinik:
1 . a smlgiitatA-s megszfintetesdvel ,
2. a jogosult hal6l6val,
3. hatrirozott idejfl ellAtis esetdn a megieldlt id6tartam lejrirt6val,
4. a jogosul! vagy a tiirv6nyes kepvisel6je kezdem6nyez6s6re.
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Az ellft5st ig6nybc vev6 tfj6koztatdsa:

Az elldtdsl igdnybe vevd tudomasul veszi:
- a biztositott elLit6s tartalmrlr6l, felt6teleir<il
- az 6nkormrinyzat eh vezetett nyilviinlart6sokr6l
- a panaszjog gyakorl6siinak m6djdr6l
- az ell6tris megszrin6s6nek eseteir6l
- a frzeLendo t6rit6si dijr6l, teljesit6si feltdtelek6l, tov6bb6 a mulasztis

kdvetkezm6nyei 161 sz6l6 tdj dkoztu r ds t.

Az ellditist ig6ni,te vev6 a hozzitartozola drdekeinek megs6rt6se miatt panaszt te4'eszthet el6
a szolgaltatlst nyi4t6 szervezet k6pvisel6j6hez (Kir6lyszentistvrin k6zs6g polg6rmester6hez).
A panasz elbirdkis6ra jogosult 15 napon belnl t6jdkoztatja a panaszt tev6t int6zked6s6r6l. Ha a
panasz1 tev6 az int6zked6ssel nern 6rt egyet, vagy parlaszttra int6zked6s nem t6rtenik a
fenntart6hoz (Kir6lyszentistvdn K6zseg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilet6hez) fordulhat.

Az ellitAst igenybe vev6 jogai gyakorl6s6ban az ell6tott-jogi kepvisel6 is segitsdget nyujt.

Az elliltflst ig6nybe vev6 kijelenti:
- adatokat szolgAltat az ellitissal 6sszefligg6 jogszabSly szerinti nyilvrintartisokhoz
- hogy adataiban, jdvedelmi helyzet6ben, valamint az ell tlsra vonatkoz6 jogosults6g

felt6teleiben val6 vSltozisr6l halad6ktalanul tijdkoztatja az drnkorm6nyzatot.

Jelen meg6llapodrisban nem szabalyozott kerd6seke a PTK. 201 3. 6vi V. tv. el6irrisai
vonatkoznak.

A felek jelen megiillapoddst elolvasds es 6rtelmez6s utiln -mint akaratukkal mindenben
megegyez6t - j6vihagy6lag igi*. a16'

CV h6nap nap)o

Ell6t ist ig6nybe vev6 T6rv6nyes kepvisel6je Polgrlrmester
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Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onko;m6nyzara
8195 Kir6lyszentistv6n, F6 u. 3i-34.

5. sz. me116klet

Etkeztet6sre vonatkoz6 ig6nybev6teli nap16

Ell{tott neve
tl213l4lslolzla Osszesenztl z2l ztl zq 25 26 27 ) 281 ze 30 31

0sszesen

Kit6ltasi 6t6utet6: Az cll6tott ncvc mcllcti osdopba r-ct kcll tcnni slhoz 6 mpt6ri flaphoz, amclyiken az &k ztctest igenyba vette. Az utols6 sorban

szfumal kcll 6sszcsltsri az .gy lapra jut6 4tkcz6ket.
A t6bl6rtnsl h6rom tlpustt kcll naponta vczctni. Kdl6n t,blAzatban kcll veut a hclybcn, az clvitcllel es a kisze iAssal 6tkez6k€t.
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K6pvisel6-testiileti iil6s 2019. mbrcius 26.

ElornnrnszrEs
4. NIpTRBNDI PoNT

Az orvosi iiryeleti dij vfltoz6s:{nak megtrirryalfsa

Ti sztelt K6pvisel<i-testiilet !

Az eglszsbgugyr alapell6tasr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. t<irv6ny 5. o/o-a szerint a telepiildsi
<inkorm6nyzat kotelez6 feladata az alapellirtilshoz kapcsol6d6 haziorvosi iigyeleti ell6t6sr6l
val6 gondoskodiis. Ezen onkorminyzati feladat k<izos ellSt6si tirgyihan - Balatonalm6di
sz6khelyii kozponti {igyelet koz<is szervez,lse 6s miikodtetese drdekeben Als6<irs,
Balatonakarattya, Balatonfiikaj6r, Balatonfiizfb, Balatonkenese, Csaj6g, Fels6<irs, Kiing<is,
LiteL Kirhlyszentistv6n, Papkeszi 6s Balatonalm6di teleptil6sek tinkorm6nyzatai kozott keret-
meg6llapodds (a tov6bbiakb an Kerctszerzod6s) van hatalyban.

A kdzponti tigyeleti ell6tris biztositasa a Keretszerz6d6st al5ir5 6nkorm6nyzatok h6ziorvosai
ritjdn val6sul meg, akiknek tigyeleti ell6t6s6ban val6 k<itelezetts6ge a praxisjogukkal 6rintett
<inkorm6nyzatokkal kotott feladat-ell6tisi szerzod6seiken alapul.

A k<izponti iigyeleti ell6tris mrikodtet6si (operativ) feladatait Balatonalm6di Kist6rs6gi
Eg6szs6giigy Kdzpont Nonprofit Kft. l6da el feladat-ell6tisi szerz6d6s alapj6n, aki az
ell6tasban r6sztvev6 h6ziorvosokkal kozremtikod6i szerzbdlst kotott, amelyben a felek
meg6llapo dtak az tigyeleti d{j azisr6l is.

A ko4ponti iigyelet k<izris miikddtet6s6nek penzuglr, felt6teleir6l az onkorm6nyzatok a
Keretszerz6d6s 5. pond6ban rigy 6llapodta meg, a tarsadalombiztositrisi finansziro zilst6l
figglert, ezen finanszirozitsonfeltil a kdzponti iigyeletre jut6 kdlts6gek (szem61yi kiadasok, b6r
6s kozterhei, dologi kiadrisok) ktiz6s finarszirozrisrira anyagi hozzfujirullstnyujtanak, amelynek
6sszeg6t [tt/lakos/h6 bonklsbal uriudel Lelcptilcsre azurus rn€rt€kberr fllapitjrlk rncg. A
fizetend6 <isszeget a minden ev janu6r 1-6n 6rv6nyes, a KSH Sltal k6z61t lak6ndpessdg sz6m 6s
a megillapitott Ft/folh6 osszeg szorzata adja. A hozzijfuruhis osszeg6t 6vente, de 1egk6s6bb
minden 6v m6jus 3l-ig feliil kell vizsg6lni, feliilvizsgilthozzdjirulis emelt vagy csokkentett
<isszeg6t az adott 6v januar 1-t6l december 31-ig kell alkalmazsi. aznjhozzdjirulasi osszeg a
tcl cpri I 6s i on konndnyza tok cl fo ga d6 hatirozatfv al v 6l i k h atal yo s s 6.

A feladat elliltisihoz az 6rintett teleptl6sek jelenleg a NEAK finanszirozas feliil
lakossdgarfuiyosan 43 Ftx lak s x h6 dsszeggel jrirulnak hozz6.

20lg-janu6r 23-in egyeztetb megbesz6l6st tartottak a Keretszerz6d6ssel $rintett telepiil6sek
polgdrmesterei a ktizponti iigyelet mtikodtet6s6vel kopcsolatosan. An Ev eleji egyez,tet6s oka az
volt, hogy egyes hiizorvosok onkormanlzataik polg6rmesterein6l jelezt1k nem kiv6nnak r6szt
venni a kci4ponti tigyeleti ell6t6sban.
A polgrirmesterek k<iz6tt konszenzus alakult ki arra ndzve,hogy a jelenlegi keret-meg6llapodas
kereteit20l9.6vbenfentkfv6nj6ktartani, azaznernm6dositjrikahr{ziorvo-saik&alkOtOttdadat-
ell6trisi szerufidat ezet idlszakra vonatkoz6at a h6ziorvosaik r6szt vesznek az iigyeleti
ell6tr{sban.



K6pvisel6-testiileti iil6s 2019. marcius 26.

Ugyanekkor a polg6rmesterek meg6llapodtak: annak 6rdek6ben, hogy az iigyeleti ell6t6sban
rdszt vevo h6ziorvosok i.igyeleti dijazisa novelhet6 legyen, k6pvisel6-testiileteik el6 terjesztik
aKeretszerz6dls 2019. janu6r l. napjhra visszahat6 hat6llyal-, koz<is megegyez€ssel tort6n6
m6dositrls6t, amellyel az onkormiinyzati hozzhjfurulits <isszeg6t 5 Ft-tal megemelik. A kiad6s
noveked6s6nek fedezete Kirdlyszentistv6n K<izs6g Onkormrinyzata2019. evi k<ilts6gvet6s6ben
rendelkezlsre 6ll.

A keretszerzod6s fenti m6dositrls6nak valamennyi 6rintett <inkormrlnyzat ekalj elfogadasa
eseten azEgeszsl,gugyr Kozpont Non-profit Kft-vel is rij meg6llapodrist kell k<itni, valamint a
Kft-nek mtikoddsi enged6lye, ill. finanszirozisi szerzod6se m6dositrlsdt kell kezdem1nyeznie.

Kir Slyszentistv6n, 2019 . mircius 22.

Koszegi Ilona
polgSrmestere

Hatfirozatijavaslat

Kirdlyszentistvdn Kdadg dnkormdnyzata Kipviseld-tesfiletdnek
..J2019. (111.26.) KKL hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izsdg dnkormrlnyata Kepvisel6-testiilete rigy drint<itt,
hogy
1. az alapell6t6shoz kapcsol6d6 hiiziorvosi k6zponti tigyelet kotelez6

feladatanak ellfutisfuazolg.januar l. napj6t6l 4g Ft x lakos x h6 anyagi
hozzdjar"tilList biztosit, amely kiadas p6nztigr fedezete az <inkorm dnyzat
2019. 6vi k<ilts6gvetes6nek miik<id6si kiad6si ellirinyzatai kozott
biztositott;

2. az 1. pontban foglalt d6nt6sre tekintettel k6z<is megegyezdssel m6dositani
kivdda 2019. januar l. napjdra visszahat6 hat5llyal a Balatonalmddi
sz6khelyii k6zponti iigyelet k<iz<is szervezlse 6s miikcidtet6se 6rdek6ben
B alatonalm6di, Als6<irs, B alatonak ar a ra, B alatonf6kaj ar, B alato nflu:fr ,
Balatonkenese, csaj6g, Fels6ors, Kiing6s, Liter, Kir6lyszentistv6n,
Papkeszi 6nkormrinlz atai k6z6tt16hej6tt, hat6lyos keretszerz6d6st.

Kinilyszentistvrin K6zs6g OnkormanyzatKepvisel6-testiilete felhatalm azza a
go]S6rm9stert, hogy a keretszerz6d6s m6dosftris6t - az ffintett tele,piil6si
6nkorm6npatok j6v6hagy6hatiroz.atinakbirtok6ban-alfu qa

Felel6s: K6szegi Ilona
Hatind6: 2019. mrircius 31.



K6nvisel6-test[leti iil6s 2019. m6rcius 26.

Elorun"lBszrrs
5. xaprRBNDr PoNT

Helyi V:{lasztisi Bizottsr{ gba pdttag megv{lasztds a

Ti sztelt K6pviselo-testtilet !

Kiriilyszentistv6n Krjzs6g dnkormrlnyzat K6pvisel6-test{ilete 1312018. (II.27.) KKt.
hatirozatiwal megvSlasztotta a Helyi V6lasztasi Bizottsig tagjait.
Szuj6n6 Nagy Erika p6ttag elk6ltozoff a teleptildsr6l, igy helyette rij p6ttag megvillasztiisav6lt
sziiks6gess6.
Javaslom, hogy a Helyi V6lasztasi Bizotts6g p6ttagi6vS v6lassza meg a kepvisel6-testiilet
Tiinczos Krlrolyn6 Kirdlyszentistv6n, R6zsadomb u. 19. szdm alatti lakost.

K6rem a K6pvisel6-testilet tagiait, hogy a javaslatot megvitatni 6s elfogadni sziveskedjenek.

Kirily szenti stv6n, 20 I 9 . milr cius 22.

BenczeEva
jegyzS

Hatitrozati javaslat

Kirdtyszentistvdn KAa dg 0 nkormdnyzata Kipvbelf+estiiletdnek
..../20 1 9. QfI.26.) KKL hatdrozata

Kir6lyszentistvan K<izs6g Onkormrin yzatinak K6pvisel6-testiilete a Helyi
v61asztu{si Bizotts6g p6ttagl6v6 v6lasztotta Tdnczos K6rolyn6
Kir6lyszentistviin, R6zsadomb u. 19. sz6m alatti lakost.

A K6pvisel6-testiilet negbizza a Jegyz6 Asszonyt - a Helyi V6lasztasi hoda
vezetbjfit -, hogy d6nt6s6r6l az lintettet 6rtesftse, 6s a Helyi v6lasztasi
tsizottsdg uj tagia az cskiit tcgyc lc.

Felel6s: Bencze Eva HVI vezetb
Hatarid6: 2019. miljus 22.



K6pvisel6-testiileti til6s 2019. m6rcius 26.

El6rorueszlEs
6. NaprRrnDr PoNT

A Balaton Rivi6ra Media Kft k6relm6nek megtfrryalSsa

Tisztelt Kdpvisel<i-testiilet !

A Balaton Rivi6ra Media Kft. azzal a k6r6ssel fordult Kir6lyszentistv6n Kozs6g
dnkormrinyzatiltoz, hogy a Makovecz Imrer6l k6szitendS, ,,Lrlekb6l fakad6 omamentik6k"
cim[i dokumentumfilm elk6szit6s6hez tirnogatast nyujtson. (A kerelem az eloteqeszt6shez
csatolasra kertilt.)

K6rem a T. K6pvisel6-testtilet tagiait, hogy a k6relmet megvitatni sziveskedjenek!

Kir Slyszentistv6n, 20 I 9 . mfu cius 22.

K6szegi llona
polgirmester



Tisztelt polg6rmester Asszony!

Mell6kelem a Makoveczlmredokumentumfilm,,L6lekb6l fakad6 ornamentik6k,, cimii
szinopszis6t 6s r<ivid szakmai 6n6letrajzom.

{6-t:llogl lne.ulyrben fontosnak tartjak az egyetemes magryar epitlszetegyrk legnagyobb
alakjir6l sz6l6 dokumentumfi lm elkeszit6s6! t6mogat6k6nt 3 00 

"r"r, 
uz* hiomsz1zezer

forinttal hozzdj aralhatnak a magyarors zigs hely szinek forgat 6sihoz.
Term6szetesen a dokumentumfilm els6 30 perces st6blist6J6t k<jvetcien megjelennek,
megielenik atirmogat6k list6ja: Kir6lyszentistvrin cimere,;'Kir6lyrr"ntistvi'n" felirattal, mint a
magyarorsz'g|helyszinek forgatisainak t6mogat6j4 valamint a fihnben 90 masodperc
terjedelemben elmondja a polgrlrmester, hogy mi6rt tartotta fontosnak a film l6hejott6t.y "]": 

ha1111c perces r6sz bemutatoj6t2olg. szeptember h6napra tervezzik,a mrisodik r6sz
2019 6v v5gdi 2020 tavaszSigkdszil el, akkor k6si anyag gal vlSi*trirgyalisokat orsz6gos
TV bemutat6kra.

Bizvartlnogatrlsukban, tisztelettel 6s krisz<inettel:

* fu*-a

Kird lyszentistvf n Kiizs dg 6nko rm6n yzata

Kirdlyszentisv{n, F6 u. 32.

8195

K6szegi Ilona polgdrmester Asszony r6sz6rel

fi"ie-w{a"ao

Balaton ffrl6ra Hfla lfit
8193 S6ly. Kosflrft u.62.
Ad6szAm: 1 490068G1-1 9



Makov e,cz d okum entum fi I m

L6lekb6l fakadri orn amentik{k

,,Amagyar szerves epitdszet feladata, hogy szolgiija az Eur6pai Kozdp ezoterikus l6tet." -
Makovecz

A mester lelkivil6grinak, szakr6lis-6s proflin szimbolikarendszer6nek, a fenyek jelent6s6g6nek
bemutatiisa a veliink 6lci 6piileteken ds lelkekben.
Helyszinek: Budapest : Makovecz fi a, Erd 6lyo rszirg, Milleniumi tanplom Csikszereda,
Magyarorsz6g Soml6-h"gy, V6rkapitriny Pinc6szet, Balatonfiizfti, Kir6lyszentistvrin, (Herend
?), Egyrptom: The Christiann Coptic Orthodox Churc Alexandria 6s Taposiris Magna,
hely szini inte{ rikkal.
Idftartam: max. 60 perc, 2x30 perc
Operat6r-vdg6: Aa'im Jdnos EsL6szl6 Gyorgy
Kiils6 szak&6: dr. Lir;zl6 P6ter miiv6szett<irt6ndsz-muzeol6gus
Osi magyar zene: Szini.nszki J6zsef
+ 2 szakertd-asszisztens (azutaz6 stdb iry 4 szem6ly)
Ut6szinkron: Kolti Helga szinmiivesz
Digit6lis ut6munk6latok: Vesqpr6m TV
Rendez6-producer: Beke G. L1szl6 (Kor6bban rendezett f6bb alkotrisok: 56-os 6letutak,
Danika egy napja, Pannon Yirszinhaztril6gia etc.)

Forgat6si id6 dsszesen: 3 h6t

DigitSlis ut6munk6latok, v6gds, hang, ut6szinkro L) zene: egy h6t

A film v{rhat6 befejezese 2019. 6v v6ge-2020 tavasr4 az els6 30 perc

Az erdllyr forgatAs tervezeff id6pontj a: 2}lg . m6jus 1 I - I 5.



Riivid szakmai dletrajz
Beke G. Lriszl6

1985-90. KiSllit6sok tervez6se, kivitelez6se a MAHIR-on kereszriil, teljes arculattervez6s a
HOKEV 6s a HMFKV r6sz6re.
1989-ben jelent meg: Magyarorszig orthodox templomai 6s ikonosztizai cimii k6nyv. (Dr.
Ruzsa Gydrgy kandid6tus-egyetemi tan6r 6s Dr. Berki Feriz esperes adminisztrdtor
Iekorril6s6val), magyar, n6met, angol, orosz nyelven. Folyamatban van: Gr{b6c,
Magyarorszf.g utolsrl szerb orthodox szerzetese cimii tanulm6ny-kutat6munka, valamint: Az
ikonfest6szet 6si gydkerei.

Festmdnyeimb6l, grafi k6imb6l t<ibb ki6llit6s volt.

F6bb szervez6sek;
- k6z6s munkr4k Sa6[ir Mikl6ssal a '80-as 6vek elej6n a K6brinyai Filmstudi6 tagl6val.
- e1 "\" sTryatsz6kdr megalapitrisa (Budapest, Magyar K6bel Miivek) I984_bei, majd, " Az
embereket lel<ivik ugye?', cimii darab premierje uten a betilt6s.
- Els6 Veszpr6mi Divatfesztiv6l, 1992. jrinius 13-14. Teljes szeryezls.
- Eglptomi Kultur6lis hetelq 1993. december 4- l g. Teljes szervez6st6l a kivitelez6sig.
- 1995-1998. Miiveszetek v6lgye, riportok stb. k6szit6se. Leadott miisorid6 anyagok:1 x 90 perc.
operut6r: R6d6czy Csaba. T6bb orsz6gos TV rillomr{s (is) 6rvett r6szanyagokai, i nuna tv
6lland6 kiils6 munkati{rsa.
- Szrimos k6zcins6gtal6lkoz6, k6nyvbemutat6 szewezlse llszaiJoli n6niver.
- 1996. okt6ber 8- l6 k6zott orm6nyorsz6g, fjs6gft6s, kultur6ris 6s dokumentarista riportok
k6szit6se, term6szetfilm az orsz6gr6l, az <irm6nyt6r<ik, 6rm6ny-irrini hatdr:n61. A .ryeis*yug
SVHS-re k6sailt. operat6r: Beke G6za, aki kor6bban a Mry Hirad6 Zara megyei tud6siiojak6nt
dolgozott. R6szanyagokat tdbb TV rdrsas6g is 6wett, t<ibbek kriz6tt a Du.rA Tv, referens: Ga6l
P6ter 6s Bodzsoni Istv6n.

F6bb pilviaatok:
- 1986. Budapest, Liget Gal6.,4 underground csoportos fotomontiezs ki6llit6s. 6rdekess6ge, hogy
P.J. Jacob New Yorkb6l szervezte.
- 1987. Els6 6n6ll6 kirillitrisom, Budapest, Br{stya Galdria
- 1987. Budapest, Ikonfest6 Mrihely megalapitisa (I. keruret Bem rakpart Miivel6d6si h6z)- 1988, J6zus 6lete cimii tdrsasj6t6k fcstcs - ilrusztr6oi6, amery k6s6bb mrgt"pt" u.l?.. par
pdpai 6ldAsdt.
- 1990. Balazs B6la strrdi6 n{rr firrgat6kdnyv paLylzathn,ken6 szinopszissal bekeriiltern alegtrobb t[z lnv{las7tofi kdz6. Referens: Ourst CyOigy.
- 1992. A Veszpr6mi lkonfest6 Mrihely megalapitdia.
-1992' Kleinsassen, N6metorsziig nemzetkizi fest6t6bor 2g orsz6gb6r, haz6nkat kettenkfu viselt[k, p6l yezil fitiitr.
- 1993' Franldrrt, video-dokumentum firra kdszit6s a Modem Miiv.szetek Muzcum6ban.
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- .993'Egvtptom 6s Magvarorsr6;k;;fi;;;'t"r".Ti,lie", 
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(Szinopszist6l a megval6sithat6s6gig. . .)
2012. Balatoni impresszi6k cimmel nllt fot6ib6l ki6llit6s Tihanyban.
2012. A Mds-K6p-Vil6g cimii k<inyv fekete-feh6r fot6inak 6s el6szavinak szerz6je.
2012-ben a washingtoni sz6khelyii NAT GEO szerkesztcis6ge tobb term6szeti fot6j6t vette 6t.
2012. okt6ber 2-t61a washingtoni NAT GEO ,,The Daily Shoot" eur6pai, kiils6s munkat6rsai
koz6hivtbkmeg.
2013. lanu6rjit6l a havi rendszeress6ggel megielen6 Csopaki Hirek felel6s szerkeszt6je.
Fot6i, irSsai, illusztr6ci6i megszriml6lhatatlan balatoni kiadvanyban, napt6rban k<iszonnek vissza.
Fot6imb6l nyflt ki6llft6s Kir6lyszentisrv6non 6s S6lyban.
201,4. A tavalyi 6vhez hasonlSan azid6n is kiad6sra kerdlt a ny6ri,,Minden, ami ny6r" cimti
csopaki, nyari rijs6g, N3-as forrn6tumban. Megielent a K6p-M5s-Vil6g cimii kcinyv, tijra
fekete-feh6r fot6im illusztr6ci6ival. Fot6imb6l nllt ki6llit6s Csopakon. Naptarakhoz,
kiadvanyokh oz, nyomtatott 6s internetes form6ban. Balatonalm5diban a vasf tARTj 5 16
ki6llitlson hrirom,,dr6nos", l6gi felv6teliink szerepel, amit T6thZoltetrtal egytitt k6szitettiink.
Ebben az 6vben is tribb sz.azirlteqi, tud6sft6s, tobb ezer fot6 6s k6pgal6ri6t k6szitett a
www.balaton.vehir.hu hirport6l szitmfra, amelyek kdziil nagyon sokat az orsz6gos m6diuok
6tvettek. A nemzetktizileg is elismert www.websiteoutlok szerint a www.balaton.vehir.hu a
legn5pszerfibb balatoni hirportSllf n6tte ki maght az elrnirlt idciszakban.
2015. Sziimos ft{s 6s fot6 publik6las.
2016. elk6sziilt a Mfs-K6p-ViL[g til6g]aharmadik k<itete. Czak6 Bal6s fot6s ki6llitrls6nak
megnyitSsa Tihanytan. On6ll6 ki6llitasok Tihanybaq Balatonahnidiban, Csopakon 6s
Als6cirs<in. Tov6bbi sz6mos fot6 megjelenit6se, 6tv6tele egydb kiadvanyokban.
20fi. jilius6t6l ayww.bestbalaton.hu elindit6sa. Meghivisos, 6n6116 fot6ki6l1it6s Salzburgban.
20l7.-u;uuou'e'ffiaHatiirtalanulcimiidokumenfumfiImeke1k6szit6s6re.
Tovdbbi sz6mos illuszh6ci6 k6sztilt a fot6imb6l, p6ld6ul Balatonfiireden a FINA VB boros
plakitjata kenilt a,,Felh6kpoh6rban" cimii fot6m 6s a BAHART plakStjaira a Szigligeti
srill6fesaivdl ,,Csend6let" cimii 6s egy m6sik fot6m. Az ,,Angyilr*(or,, cimii l2oldalas
N3-as, fekete-feh6r, szemdlyi indittatrlsf fot6k&al 6s szovegtor"dek"kk"t november k6sziilt el 6s
a2018-as ,,b1g6el" balatoni fot6ib6l k6sziilt raptir.Azt senki sem turdta, hogy mindegyikb6l csak
10-10 p5ldany k6sziilt, amit dedik6ltam. Ebben az lvbenfot6kirflllit6st nem 
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kovetkez1 6vben--. 2017-benis rengeteg cikk 6s fot6 jelziittl6ttinket a Balatonn6l.
2018-ban tovSbbi rengeteg 1bt6 6s ir6s megielen6se. ioror dr6nfelv6telek k6szit6se Marci
fiamtnal. Tanulm6nyul-9T* szurt6ns6gbu.igy mr{r k6zel <itven orszdgot jirtam be. Ki6[it6st
ebben az 6vben sem v6llaltam.
2019 -ben a,,B alatoni gaszhokalandok,, cimti video sorozat elkezd6se.
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Lit6r-Kir:ilyszentistvfn teleptil6sek kdziiff i ker6kpd rrit 6pit6se

pd,ly 6zat megval6sit flsfihoz kapcsoldd6an
KOzLEKEDEsBTzToNSAGT AUDrr ELvEGZEsE tdrryf

feladatok ellftisa tirryiba n be6rkezett 6raj dnlatok megtirgyal{sa

Tis zte lt Kdpvis e l6-te s t ii I e t !
A Kir6lyszentistviin 6s Lit6r Ktizs6g Onkormrinyzatinak TOP-3.1.1-16-VE1 - Fenntarthat6
teleptil6si k<izleked6sfejlesztes pilydizati kiir6s alapjrin ,,Kerdlrpdrilt ldtes[tdse Litdr-
Kirdlyszentistvdn telepiilisek kiz1tt" cimti projekt megval6sitisrihoz kapcsol6d6an a projekt
koordin6tor Pro Veszpr6m Nonprofit Kft. aj6nlatokat k6rt be a kdzlekeddsbiztonsdgi audit
elvigzise titrryitbffi.

A be6rkezett ajanlatok:

Intelligens Utak M6rniikiroda Kft. (Erd) 533 400 Ft
Trenecon Kft. (Budapest) 669 290 Ft
Uterbo Kft. (Veszpr6m) 508 000 Ft

Javaslom, hogya legkedvez<ibb riraj6nlatotbenyujt6 Uterbo Kft-tbizzameg ak6pvisel6-testiilet a
k6zl eked6sb iztottsilg audit elv6gzes6vel.

MelI6kIet:
- Bontisijeglz6k<inyv.

Kir6lyszentistv6n, 2019. mirctus 26.

Kdszegi Ilona
polg6rmester

Kirdlys zentis tvtin Kiia ig O n ko rmdnyzata Kdpvis e l6-test iiletin ek
......J2019. glf.26.) Kkt hatdrozata

Kinillszentistv6n K6zs6g OnkorminyzatanakKepvisel6testiilete megtargyalta
a TOP-3.1.1-16-VEl - Fenntarthat6 telepiil6si kdzleked6sfejleszt6s pillyizati
kiir6s,J{e r d lq dr fi t l d t e s it d s e L it dr - Ki r d ly s z e nt i s tv dn t el ep til d s e k ki z 6 t t" cimu
projekt megval6sitSsihoz kapcsol6d6an a khzlekeddsbiztonstigi oudit
elvdgzise tirgyiban be6rkezett araj6nlatokat, 6s rigy hatarozott, hogy a
legkedvez6bb arajrlnlatot benyujt6 urERBo KFT-t (g200 veszpr6m,
Gulyadombi s6triny 9.) bizza meg a fenti feladatok ell6tris6val az
arajinlatilban szerepl6 brutt6 508.000 forint ellen6ben.

A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgrirmestert a rnegbizasi szerz6d6s
al6irisfira.

Felel6s: K6szegi Ilona polgiirmester
Hat6rid6: azonnal

A i d n I attevf megneyezis e Aidnlati dr ftr.)
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8200 \'d'szpr€m,.paiba{s6e i6r 15. tl. emelct, A Prpvcszprem
Nonprq{it Kfi, i"rbd6ja

Me1Jg-keli jelenldti irrszerint. i 
.

' il
TqP-3. t . 1-1 6-\rE I r20 I 7-0000 I 8 ktid szdiiiri",,I€r6kp6ru I dtesitdse

Ut6r-ftal1.',.,tish,aoteIeptil'eSekkgzot,t',,c.Projekt
,,Kiir]ek. d 6s b iz.to n 5 56 a d i t Jefohta tisg:' t[Tgyu aj anl af,tet el i

ILI h i{6sra dr'Kczeti aj rffi atok bohtdsa

Bonids

:" Azrajtrnlatkrir6r1'tpl'isq.l-ctr5bcn Egrun"oy Gdbor Zo 'irr-ko zo tottc a,uiegielcntbket, eglut{il
pegallapi,ufra kertilt, "hog) az Ajdn"lattevoli el6ze cs jelzd qk nl:q1nuq Jicm Jcipviseltetilc

-rg"fai a.-bontilspn. i Si,lofuttev6 nlrijtoqt be ajaniatoi a targlban jcirlit bB uesrc.

AZajriurlatok a kiirdsf.reLmegfele]cieh l:eriiltek ben.wjtfura kdi ajiniatad6 esei6ben sze 6lyes,

i i ,gglarejgriiatad6 esctdben gyorsposrai rn6don. Az,AjAriialev6k egyrnxi6l v46 fiiggetignsegene

, ,.p?qg{lata a bontast ft-egeiOzdcn mcgtdrtdnt 6d megdliapit6sra kbriili, hogy nincs
1.":+isbzeferhelg{ensde'azAja4lattel'dk,lbzrin

AnAj anlatcft bQpr tdsa uti$t, tz al:ib b iak k6riil tck mcgrtl lapf t{ ; ra :

' 3 d'rvdnyes Aj6nlat tq.r-tt benyiljiasra qzraTdbbiak'szeRnt.

Kft

.D::uttg aj{ntati dr:
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rrnAlyszENTrsrvAN KOzsEG ONronivrANyzArA
2019. 6vi ktizbes zerzisi terve

2019. II. neqyeddv 2019. IV. negycddv

Kir6lyszentistvdn,

Az 6ves kdzbeszerzlsi ten'et elfogadta Kirflyszentistv6n Kdzsdg 6nkorm6nyzatfunakK6pvisel6-testtilete a .,./20L9. (m....) Kt,hatirozatdval

K6szegi Ilona
polgdrwester

t Az a.l6nlatk6r6nek a -egalibb az i6nyalo egyszeni kozbeszerz6si 6rt6khat6rt e16r6,

k6zbeszerzdsi k6rbe tartczi kdzbeszerzilsekne is.
2Hamhr kor5bban sor keriilt. az erre t6rtenf pontos hivatkoz6s is megjel<ilend6.
3 Peldaul a kdzpontositotr kdzbeszerzdsi kdrbe ltrtrtoz' k6zbeszerz6s eset6n.

Bencze Eva
jegzd

kiv6telnek nem min6siil6 kozbeszerz6seit kell feltrintetnie, utalva a kozpontositott

szcrzridds teli csf tdsdneli
vrirhat6 iddpont.ia vaglr a

szcrz6dds idcitartanta

Sor keriil-e yag_y s0r
keriilt-c az arlott
hiizbeszerz6ssel
iisszefiiggisben

cl6zetes lisszesitett
tdjdkoztatd

liOzzdt6telire2?

nem


