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JEGYZOKONYV

K6sziilt: Kir6lyszentistv6n Fahthiz Szinhiuterm6ben 2019. m6jus 21-6n megtartott
k6zmeghallgat6s16l

Jelen vannak: K6szegi Ilona polgirmester

Di6szegi Imola Katalin alpolg6rmester

K6szegi Mira k6pvisel6

Szab6 M6rta k6pvisel6

Borka L6szl6 k6pvisel6

Bencze Eva jegWb

Zavada Mlhiiyn6 kir.vezet6, jkv .-vezetb

A k6pvisel6{estiilet iil6s6t K6szegi Ilona polg6rmester vezette, 1800 6rakor megnftotta.

K6szeei Ilona ool s6rmester
K6sz6nt6tte a megjelent k6pvisel<i h6lgyeket 6s urakat, Bencze Eva jegyz6 asszonyt, Zavada
Mih6lyn6 kirendelts6g-vezet6t, valamint a megielent kir6lyszentistv6ni 6llampolg6rokat
(12 f6), akik megtisztelt6k jelenl6tiikkel az iil6st.

Meg6llapitotta, hogy a testiilet hatarozatkdpes, mivel az 5 k6pvisel6b6l mind az 5 fii jelen
van.

A napirendre az al6bbiak szerint tett javaslatot:

1. Az 6nkormri,nyzat 2018. 6vi gazdrilkod6srinak ismertet6se

2. Az dnkormanyzat 2019.6vi fejleszt6si tervei

3. Vegyes iigyek, lakoss6gi k6rd6sek

A jeglz6k6nyv vezet6j6nek Zavada Mlhilyn6 kirendelts6g-vezetbt, Szab6 M6rta 6s Borka
Lriszl6 kepvisel<iket javasolta.

Megk6rdezte a kdpvisel6-testiilet tagjait, van-e a napirenddel kapcsolatban 6szrev6teliik.

K6rte a K6pvisel6testiilet tagjait, hogy amomlben egyet6rtenek a napirendi pontokkal,
valamint a jegyz6k6nywezet6 es a hitelesit6k szem6ryeve\ aztk€zfeltartassal jelezz6k.

A kdpvisel6-testiilet 5 igen szdvazattal elfugadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegtzdkdnyvvezetd ds a hiteles[tdk szemilydt.



NAPIREND TARGYALASA

Az OxxonlrANyz,lr 208. 6vr cazoalxooAsANax rsNmnrsrEsel.

K6szesi Ilona polgiirmester:

Elmondta, hogy a K6pvisel6+estiilet a mai napon megtartott testiileti iil6s6n fogadta el az
Onkormiinyzat 20t 8. 6vi zdrszirmadlsirt 459.87 5.624 Ft bev6teli 6s kiad6si fodsszeggel. Ez az
<isszeg tartalmazza az ehyerl,6s folyamatban lev6 p6lyrizatok dsszeg6t is. A p6lyazatok
n6lkiil 2018. 6vben 105.191.507,- Ft volt az ijnkormitryzat bev6tele, ,6s 66.233.147,- Ft a
kiadiisa.
A 105.191 eFt bev6telb6l 2.529 eFt volt az iilam 6ltal feladatelLltrisra nyrijtott trlmogat5s,
melybril 1.800 eFt-ot kultur6lis feladatokra, pl. a k6nyvt6r fenntart6s6ra kapott az
Onkorm6nyzat, 6s a marad6k dsszeget fordithatt6k az egy6b feladatokra (kdzviligit6s,
temet6fenntart6s, stb).
A kdzhatalmi bev6telek soron mintegy 48.176 eFt dsszeget realiziitak, mely az ad6 jellegri
bev6teleket jelenti.
Jelenleg k6tf6le helyi ad6 kivet6s6r6l d6nt<itt az 6nkormSnyzat, az egyik az €pitmlnyado, a

m{sik az.ipariz6si ad6, valamint a talajterhel6si dijb6l befoly6 6sszeggel is rendelkezik a

testiilet. Epitm6nyad6b6l szirmaz| bevercl 15.124.074 Ft (100 %-os teljesitds) volt, az
ipariiz6si ad6b6l 3l .105.013 Ft realizdl6dott (100 %-os teljesiil6s).
A talajterhel6si dijb6l sz6rmaz6 bev6tel 48.199 Frot tett ki, birs6gokb6l sz6rmaz6 bev6telk6nt
17.532Ft-ot, k6sedelmi p6tl6kkdnt pedig 85.145 Ft keriilt elsz6mol6sra.
A g6pj6rmiiad6 teljesit6se 1.795.582 Ft volt. 2013. januar 1-t6l a g6pj6rmriad6 40Yo-a marad
az dnkorminyzatnil, 60%o a Magyar Allamkincstar g6pj6rmri beszed6si szrimlSjrira kertil
5tuta16sra, igy a k6lts6gvet6sben csak a 4070 szerepel.

Az ad6bev6telek teljesiil6sei kedvezSen alakultak, az elmrilt 6vekhez k6pest jarul6 tendenci6t
mutat a fizet6si mor6l, mely k6szdnheto a Hivatal elmrilt id6szakban folytatott behajt6si
tev6kenys6g6nek is. A kolts6gvet6si el6irrlnlzat teljesiilt.
A k6lts6gvet6si 6vben 880.000,- Ft miik6d6si c6hi 6tvett p,€rlzeszkdz flrkezetT az

6nkorm6nyzathoz az augusztus 20-i rendezv,Enyek t6rnogat6s6ra, olyan civil szervezetekt6l 6s

vrlllalkoz6sokt6l melyek a telepiil6s 6let6ben tev6kenyen r6szt vettek.

2018. 6vben minden feladatot ell6ttak, 6s a lakossrig r6sz6re tov6bbra is biztositani tudtrik a

megszokott trimogatSsok jelent<is resz6t, ugy, hogy a gazAasigj stabilitasukat rij, a lakoss6got
terhel6 ad6nemek bevezetese n61kii1 sikerti{t fenntartani.
6nkorm6nyzatn6l a bels6 ellen6rz6s a Balatonalmridi kist6rs6gen keresztiil biztositott. A
k6telez6 k6zoktat6si feladatokat Lit6rrel egyiittmrikddve keriilt biztositiisra.
A csal6dsegit6st, 6s a gyermekj6l6ti feladatokat a Bendola Csal6dsegit<i Szolgrilat 16tja el a

k6zs6gben, d,e 2016. januiir l. napj6t6l nem Kir6lyszentistv6n K6zs6g OnkormdLnyzata 6ll a
szolg6ltat6val szerz<id6sben, hanem a kdz6s dnkorminyzati hivatal sz6khelye szerinti
telepiil6s, Lit6r. A h6ziorvosnak a helyis6g biztositott, annak k<ilts6geit (frites, vil6git6s,
takarit6s) az 6nkormrinyzat 6llta az elmrilt 6vben. A vedtin6i szolg6latot Lit6rrel egyiitt
oldottiik meg.
Az orvosi iigyeleti el16t6st a Balatonalm6di Eg6szsegiigl Kdzpont K6zhasznri Non-profit
Kft-vel kdtdtt szerz<id6s alapj6n biztositja az 6nkorm6nyzat.
A telepiil6si szil6rd hullad6k 6sszegyrijt6s6re, elszillit6siira 6s kezel6s6re a Nernzeti
Hulladdkgazdilkod6si Zrt.-vel kdtdtt kdzszolgriltat6i szerz6dest az 6nkormrinyzat.
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A h6rom kdzs6g 6ltal 2O02-ben l6trehozott Lit6r-Kir6lyszentistvin-S6ly Szennyvizcsatoma
Tulajdonk6z6ss6g 2007 -ben kib6viilt Vilonya k6zs6ggel. P6nziigl, vagyoni nyilvdntart6sa
Lit6r dnkorm6nyzat vagyonm6rleg6ben jelenik meg. A tulajdonk6z6ss6g gondoskodik a
zav artalan iizemeltet6s megval6sit6s6r6l.
A Tulajdonk6z6ss6g a szennyvizcsatoma iizemeltet6s6vel a Bakonykarszt Zrl.-tbizta meg.
A heiyi vizi-k<izmiivek iizemeltet€s6t, a vizi-koztuemi tevekenyseg k<ir6ben a telepiiles iv6viz
ell6t6s6t a Bakonykarszt Zrl.l6tja el.

Az 6nkorm6nyz at tagsa a Teleptilesi Onkormilnyzatok Orszigos Sz6vets6g6nek 6s a Szent
Kir6ly Sz6vets6gnek, tovribb6, aklzigazgatisi v6ltozrisokat k6vet6en a Kelet-Balatoni T6rs6g
dnkormrinyzati TiirsulSsinak.
A k6npt6ri ell6t6st a Veszprdm Megyei E6tv6s Karoly megyei kdnlMSrral egyiittmtkddve
biztositott6k, ennek sor6n t6bb programra is pSlyazhattak, melyet a k6nyrtir szervezett.
K6zoktatasi alapfoku oktatasi feladatok ell6t{sa tekintet6ben a kir6lyszentistv6ni gyerekeknek
kritelez6 felv6telt biztosit6 int6zrn6nyek a Balatonfiizbi Irinyi Jrinos AltaliLnos Iskola es Alapfoku
Mriveszeti Iskola, mely rillami fenntartrisf es vil6gn6zetileg sonleges oktatdst biztosit, illetve a
Lit6ri Reform6tus Altal6nos Iskolq mely nem 6llami fenntartasf es kereszteny vilign6zeti
oktat6st folytat.
A gyermekek iskol6ba, illetve 6vod6ba juttatas6t iskolabusz szolgiltat6s segiti, melyet Liter
Krizs6g Onkorm6nyzata mrikddtet.

Az Onkormiinyzat kiad6si oldal6n az al5bbiakat emlitette meg:
Szoci6lis juttat6sok 6s egy6b ell6t6sok soron 3.466 eFt ker0lt kifizet6sre 2018. 6vben.
Az 6nkorm6ntz at az ,6w6nybert l6v6 tdrv6nyek, kormriny 6s egy6b 6gazati rendeletek,
valamint a hell rendeletek 6rtelm6ben biztositotta a szoci6lpolitikai ell6t6sokat,6s egy6b
juttalSsokat. A tdmogat6sokban a kir6lyszentistv6ni lakosok r6szesiiltek.
Az Onkormanyzatk tan6vkezdesi tamogatast nyrijtott a k6z6p es fels<ifoku tanint6zlenybe j6r6
gyermekeknelg biztositotta az ig,tnylik reszere a szocialis 6tkeztet6st, valamint a szocirilis
rendelet6ben foglaltak szerint a sziilesi, ternetesi es 6trneneti seg6lf, tov6bb6 a nyugdijasok
kanicsonyi iinnepektrez kapcsolod6 tirnogatiiMt.
A k6pvisel6+esttilet igyekezett temogat6st nyrijtani a telepiilds minden lak6janak, igy a

lakosstlg r6szdre a 36.712 Ftlfvlhiatart6s szern6tsz6llitisi dij 75 %o-os t6mogatesAt tov6bbra is
biztositotta.

A Kdzds 6nkormdnyzati Hivatal zavartalan milkdd6s6h ez, az orkormhnyzatok a
finansziroz6si i.itemnek megfelel6en biztositottrik a p,lnzngyl, fedezetet, melynek keret6ben az
el6ir6nyzatnak megfelel6en 6.297 .000 Ft keriilt 6tad6sra.

A lit6ri iskolaba, illetve 6vod6ban jrir6 gyermekek ut6n dsszesen mintegy 3.300.000,- Ft-tal
jdrdt hozzh Kir6lyszentistvSn az intlzmbnyek mrik6dtet6s6hez 201 8. 6vben.
Fentiek alapjrin elmondhat6, hogy 6nkormanlzat mindent megtett annak erdek6ben, hogy a
trimogatasoka a megfelel6 dsszeget biztositsa.

Az elhanezottak ut6n Polg6rmester Asszony r6t6rt a felhalmozrlsi kiad6sok ismertet6s6re:
2018. 6vben fbk6nt felirjit6sokra, 6s eszkdzbeszerz6sre forditot per-r;l az Onkormiinyzat.
Az Onkorm6nyzat kaz6njainak karbantart6sdra 668 eFt-ot forditottak. A szinhizTerem karzalit
tj burkolattal lSttak el, melynek anyagkdlts6ge mintegy 140.000,- Ft volt. A munk6t
t6rsadalmi munk6ban egy helyi v6llalkoz6 v|gezle el, akinek ezirton is megkdszdnte a

munk6j6t. A Faluh6zban 6s a kdzdss6gi hiaban a vizesblokkok javitdsara, fehijit6s6ra
megkdzelit6leg 100 eFt keriilt kifizet6sre.
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A Faluhiiz melletti z6ldteriilet szeg6lyez6se, parkositisa 6s pihen6pad 6s hulladdkgyi.iLjto
ed6nyzet kihelyezdse megk<izelitoleg 253 eFt-ba keriilt.
Tavaly decemberben a telepiil6sr<il k6sziilt kdpekkel ell6tott falinapt6rt k6szittetett a
k6pvisel6ttestiilet 230 eFt ert6kben, 140 p6ldrinyban, hogy minden hintartis r1szdre
biztositani tudjrik. Sajn6lattal vett6k tudom6sul, hogy az ingatlan tulajdonosoknak csupSn
l/3-a 6lt a lehet6s6ggel, 6s vitte el a naptbrj t.

2018. 6vben elsz6molt6k az ad6ssiigkonszolid6ci6ban nem r6szesi.ilt 6nkorm6nyzatok r6sz6re
kiirt piiyivalot nyert 6sszeget, melynek keret6ben hosszas el6k6szit<i 6s egyeztetri munk6t
k6vet6en elk6sziilt a tavall 6vben a telepiil6s rij rendez6si terve 6s Helyi Epit6si Szabdlyzata.
igy a jogszabiiyi v6ltoz6sokat kdvetoen a telepiil6s arculat6val 6s epit6si szabitlyzatival
kapcsolatban jelenleg a kdvetkez<i szab6lyoz6sok vannak hat6lyban:

1. Telepiil6si arculati k6zik<inyv
2. Telepiii6sk6pi rendelet
3. Helyi Epit6si Szab6lyzat
4. Telepiil6srendez6si terv

Az elmrilt 6vbet az Emberi Erdfon6s Operativ Program piiyLzat keret6ben mentorilisra
keriiltek a telepiil6sen 616 r6szorul6k, r6sziikre - t6bbek kdzdtt - k6pz6sek voltak szervezve.
A lak6k6myezet 6lhet6bb6 teteleert a De6k Ferenc utca v6g6n 26 db facsemete keriilt
eliiltet6sre. A piiy6zat keret6ben eszkdzbeszerz6s is megval6sult, megkcizelit6leg 840 eFt
6rt6kben hangosit6 berendez6st keriilt beszerzdsre, valamint e piiyAzat keret6ben a
szinhdzterem, illetve a folyos6 kifest6sre keriilt, melyre 750 eFt-ot fizettek ki. A telepiil6s
lak6inak eg6szs6gmeg6rz6se c6lj5b6l kiil<inb<iz6 foglalkoz6sokat biztositottak, pl. rekre6ci6s
toma foglalkozrisok, illetve Nordic Walking foglalkoz6sok, tovribbri a kriz<iss6gepit6s c6lj6b6l
egy6b rendezv6nyeket is tartottak.

Osszefoglalva elmondta, hogy a k6pvisel6testtilet az <inkorm6nyzati vagyonnal j6l
gazd6lkodott. A kdtelez6en ell5tand6, 6s egy6b feladatokat hitelfelvetel nelkiil sikeriilt elletni.
A telepiilds hosszri id6 6ta kiegyensirlyozott, kisziimithat6, felel6s gazd6lkodSst folytat. Ezt az
irrinyt k6vett6k 2018-ban is, nem k<iltekeztek felel6tleniil, igyekeztek a neh6z gazdas|g;r

helyzetben tovribbra is fenntartani az dnkormSnyzat stabil helyzet€t, 6s kiegyensrilyozott,
racionrilis gazd6lkod6s folyat6sa mellett tov6bb fejleszteni a telepiil6st.

K6szeei Ilona ool gfumester:
Fentiek ut6n 6tt6rve a mdsodik napirendi pontra a 2019. 6vi feladatokr6l besz6lt.

Elmondta, hogy az dnkorm6nyzat alapvet6 feladata, hogy 2017. 6vben is biztositsa a
k6z6ss6gi intlzm5nyhii6zat folyamatos 6s zdkken<imentes miikddtet6s6t, valamint az

dnkormdnyzatokra hrirul6 k6telez6 6s 6nk6nt v6llalhat6 feladatokat min6l sz6lesebb k6rben
ell6ssa, a korribbi 6vekhez hasonl6, racion6lis gazd6lkodSs mellett. F<i c6lkitriz6siik a
fejleszt6s, 6s a kdzdss6g6pit6s, mely beruhiiz6sokkal, illetve a kdz6ss6gi programok mind
sz6lesebb k6ni biztosit6s6val val6sithat6 meg.

A2019.,6vi feladatok kdzil a k6vetkez6 beruhtnisokat, fejleszt6seket emelte ki:
o Pilyiualot ny$tottak be a Kossuth utcai z6ldfeliilet parkositrlsara, mintegy 4.400.000,- Ft

6rt6kben, melynek keret6ben t6bbek k6z6tt elhelyez6sre keriilne 2 t6ml6s pad, 2 sakk-

2. Az dxxonllixvzAr 2019. tvr F r,rr,rszrr,sr rsnvtr
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malom j6t6kasztal iil6paddal, 2 kiiilti asztal-pad gamitura (mint a Leader parkban)
valamint 1 db Kneip tapos6.
A piiyAzat pozitiv elbir6l6s6t kdvet6en a kivitelez6s v6rhat6an 2019. osz6n kezd6dhet
meg. A palyLzat 100 %-os tiimogatrisi intenzitiisri.

Az idei 6vben piiydzatot nyijtottak be a Magyar Falvak programon beliil a nemzeti 6s

hell identit5studat er<isit6se alprogramra, melynek keret6ben a k6zdss6gi t6r 6s

k6z6ss6gi programok megval6sit6s6t segitri eszk6zbeszerzesre, 6s a kdz6ss6gi 6letet
meghatriroz6 programok megval6sit6s6hoz ig6nyeltek tAmogat6st kdzel k6tmilli6
forint 6rt6kben.

o Kir6lyszentisfviin K6zs6g Onkorm6nyzata Lit6r K6zs6g Onkorm6nyzatival
konzorciumban ,,Ker6kprirut l6tesit6se Lit6r-Kir6lyszentistv6n telepiildsek kdzdtt"
cimmel pfllyizati kdrelmet n1rijtott be 6s nyert el t6mogat6st a TOP-3.1 .1-16-VE1
Fenntarthat6 telepiil6si k6zleked6s fejleszt6s elnevez6sii p6ly6zati felhiv6s kereteben.
A piiyLzat c6lja, hogy Kir6lyszentistv6nr6l ker6kp6ron megk6zelitheto legyen a
megyesz6khely, a lehet<i legrdvidebb riton, ugyanakkor el6rhet6v6 vSlik a Balaton is.
A piiyizat nyomvonala a Sz6chenyi fiti buszmegrill6t6l indul, a F<i utca dszaki r6sz6n
felfest6sre ker[il a nyomvonala, felhiwa az aut6sok figyelm6t a kdzleked5kre, majd a

kozigazgatisi helys6gn6v jelz6 t6blet6l 6n6ll6 nyomvonal keriil ki6pit6sre az OVIT-ig.
Ott az 6nkorminyzati riton halad 6t a lit6ri als6bus zmegiil6nii tal6lhat6 zetrdig
szint6n felfestdssel 6s ritttik6r meger<isit6ssel, majd r6csatlakozlk a mir ki6pitett
ker6kprirutra, melyen el6rhetciv6 viilik Veszpr6m, m5sr6szt a Balaton.
A pilyiuat pozitiv elbinilasban reszesiilt, jelenleg a k6zbeszerz6s eldk6szit6se es a
nyomvonal hrlajdonjog rendezesg sziiksdg esetan kisaj6titrisi eljSrasa van folyamatban. A
p|lyinat megval6sit6sdra elnyert dsszeg mintegy 280.500.000,- Ft. A p6lyazatnak
Kir6lyszentistvSn a gesztora.

o A szennwizcsatoma-h6l6zati tulajdonk<izoss6g telepiil6sei, azaz Kir6lyszentistvin,
S6ly, Vilonya 6s Lit6r k6zs6gek <ir6m6re 2016. jfilius 11-6n al6ir6sra keriilt a

t6mogatSsi szerz6d6s a KEHOP-2.2.2- l5-2016-00065 projekt el6keszit6s6re 6s

megval6sit6s6ra, amellyel sor keriil a KirilyszentistvSn k6zpontu agglomer6ci6
szennyviztisztitits6nak fejleszt6s6re. A szennyvizkezel6ssel kapcsolatos fejleszt6s
keret6ben a Lit6r K<izs6g Onkormrinyzata tulajdoniiban l6v<i hidraulikailag tulterhelt
szennyviztisztit6 telep kapacit6sb<ivit6se tdrt6nik meg.

Elmondta, hogy 2019. mrircius h6napban fasitdsi akci6t szervezett az Onkorm6nyzat, melynek
sor6n a lak6k az o*ormhnyzat Altal beszerzett a f5kat, illetve cse{6ket az el6ttiik lev6
k6ztertileten eliiltett6k.

Tij€koztatta a meglelenteket, hogy az dnkorm6nyzat dolgoz6ja elk6szitette a jittsz6t6r ij
kerit6s6t, ami igen sok idej6be 6s munk6j6ba keriilt, 6s nem kev6s anyagi r5fordit6st is
ig6nyelt. A kerit6s cser6je sor6n kiildn h5ts6 bej6rat is kialakit6sra keriilt. Sajn6lattal emlitette
meg, hogy m6g egy h6t sem telt el a h6l6 felrak6s6t kdvet6en, 6s m6r valaki vagy valakik
letapost6k az rij kerit6st.
Nagyon k6rt mindenkit, hogy figyeljenek a kdzds 6rt6kekre, 6s ha ilyesmit tapasztalnak,
figyelmeztess6k az illet6t!

Elmondta, hogy a telepildsen nagy problan6t jelent a kamionok 6s teheraut6k megn6vekedett
forgalma, mivel telefonon t<ibbsz6r erkezett panasz Onkormrinyzatunkhoz, hogy a j6rda

mellett - nem a megengedett sebesseggel ha1ad6 teheraut6k - kis hijdn a gyerekeket is
lesodort6k a j6rd6r6l.
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Fentiek miatt felvett6k a kapcsolatot a Balatonalmridi Rend<irkapit6nysiggal, valamint a
Magyar K6zrit Nonprofit Kft-vel, hogy van-e valamilyen m6d a kamion 6s teheraut6 forgalom
korlitozdsdra a F6 utciin, mely dllami k6zrit, illetve van-e lehet6seg az Onkormrinyzattal
k6zds tehervisel6ssel - sebess6grn6r6, vagy lassit6 sziget elhelyez6s6re.
A Balatonalm6di Rend<irkapit6nysiig jelezte, hogy a jdv6ben m6g siinibben fognak m6mi a
telepiil6sen, illetve ellenorizni a teheraut6 forgalmat.
A lassit6-szigetek elhelyez6se, illetve gyalog6tkel<i-hely l6tesit6se t6rgyriban az egyeztetlsek
folyamatban vannak.

V6gezetiil thjdkoztatta a megielenteket a k<ivetkez6kr6l:

l.) Az avar- 6s kerti hullad6k 6get6s6t rendeletben szabtiyozta a k6pvisel6-testiilet, mely
rendelet Kir6lyszentistv6n honlapjrin megtekintheto:
Egetni szepternber 1. 6s mrijus 31. k6zdtt, sz6lcsendes iddben:
a) h6tfibt6l pdntekig 6.00-9.00 6ra k6zdtt 6s 18.00 6r6t6l 21.00 6r6ig, 6s

b) szombaton 18.00 6r6t6l 20.00 6r6ig lehet 6getni.
A telepiil6s teljes kdzigazgat6si teriilet6n vas6map 6s iinnepnap tilos a kerti hullad6k 6getese.
Ktilteriileti ingatlanok eset6ben, amennlben nincs tiizgytjt6si tilalom, rigy az 6get6st
el6zetesen enged6lyeztetni sziiks6ges a trizv6delmi hat6s6ggal.

2.) Elmondta, hogy a k6zteriiletek rendj6nek 6s tisztasSg6Lnak megdrz6se 6rdek6ben a
lomtalanit6st nem el6re meghirdetett napokon van, hanem egy6nileg a szolg6itat6val
egyezlretetetl id6pontban. A lomtalanit6st a Balatonalmridi Kommun6lis Nonprofit Kft.
iigyf6lszolg6lat6val kell egyeztetni.

3.) Tbjikozlatta a megielenteket, hogy a k6m6nyseprds rendje megv6ltozott. A lakoss6gi
ingatlanok eset6ben a k6m6nysepr6st a Katasztr6fav6delem l6tja el, 2U7. efiitl. A,

k6m6nysepr6st a lak6knak egy6nileg kell a Katasztr6fav6delemt6l megrendelni.
(honlapjukon)
Amennyiben az ingatlanra vrillalkoz6s vagy egy6b szervezet van bejelentve a kern6nysepr6st
ezen tev6kenys6ggel foglalkoz6 szolg6ltat6kt6l kell megrendelni, 6s t6rit6s k6teles a

szol961tat6s.

4.) A k6zvll6gst6ssal kapcsolatos meghibrisodSst az Onkorm6nyzat fel6 kell jelenteni, es a
Hivatal int6zkedik.

LAKossAcr KERpEsEK

K6szegi Ilona pol efumester:
K6rte a jelenl6v6ket, tegy6k fel k6rd6seiket.

N6methn6 T6nczos Katalin kirSlyszentistv6ni lak6:
Elmondta" hogy pr6b6lnak olyan bar6ti tirsas6.got, k6myezetiik sz6pit6s66rt tenni akar6
kdzdss6get megszervezni, amely segitene az O*orminyzat munk6j6ban (pl. ndv6nyek
iiltet6s6ben, a Szent Istv6n Park karbantartas6ban), illetve felajanlotta kert6szeti szak6rtelm6t a
ndv6nyek beszerz6s6ben.

K6szegi Ilona ooleiirmester:
Biztositotta a fel sz6lal6t,hogy az Onkormrinyzat 6riil minden lakoss6gi segits6gnek.
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N6methn6 T6nczos Katalin kir6lyszentistv6ni lak6 :

Felvetette, hogy a telepiil6sen elszaporodtak a r6k6k 6s a nyestek. Avadilsztarsas6g ti$6koztatta,
hogy lakott tertileten nem lehet az illlatokat kil6ni, ez&. felvetette, hogy nem lehetne-e
csapdSkat kihelyezni, vagy ezek kihelyez6s6vel kapcsolatos el6adSsokat tartani a lakoss6gnak.

Koszeei Ilona pol g6rmester:

Elmondta, hogy tovribbitja a k6rd6st avadilsztirsas6g fel6.

N6methn6 Trlnczos Katalin kir6lyszentistv6ni lak6 :

Megk6rdezte, hogy mikor lesznek rij utc6k nyitva a telepiil6sen.

Kdszegi Ilona polgSrmester:
Jelenleg nincs p6nze az onkormitnyzatnak irj utcak nyit6s6ra, de a ciklusprogramban mindig
tervezik, es amennyiben az anyagi forr6sok rendelkez6sre 6llnak, a k6pviselS-testtilet nem
zark6zik el a teleptil6s b6vit6s6tol.

N6methn6 T6nczos Katalin kir6lyszentistv6ni lak6 :

Nem lehet a ftild tulajdonosokkal 6s befektetSkkel t6rsulva a fejleszt6st megval6sitani?

K6sze gi Ilona pol g6rmester:

Ha a tulajdonosnak ez erdeke,6s van olyan ismer6se, aki finanszirozni a telkek kialakit6s6t,
akkor onrill6an is megtehetik ezt.

Trlnczos Srlndom6 kiriilyszentistv6ni lak6 :

A R6zsadomb utca mikor lesz rendezve, mert jelenleg o az l. sz6m alatt lakik, de hivatalosan
el6tte nincs koztertilet.

K6szeei Ilona polg6rmester:

Az l. szirwr:io h{a mitr kozel 100 6ve ott itll, az el6tte lev6 tertilet pedig magrlntulajdon.
Szok6sjog alapjan haszniljik az utat az ott lak6k.

TSnczos S6ndom6 kir6lyszentistvSni lak6:
Mi6rt nem csinSl utat az onkorminyzat erre a teriiletre. K& az onkormanyzatot, hogy
foglalkozzanak a ker6s6vel, mivel nem csak ot 6rinti.

Szaeuer Anik6 kirrilyszentistvilni 1ak6:

Meg kellene vizsg6lni, hogy annak idej6n hogy keriilt ez ardsz magrintulajdonba.

K6szeei Ilona pol g6rmester:

V6lem6nye szerint az al<kor hat6lyos jogszab6lyok szerint.

R6dl J6zsefir6 kirdlyszentistv6ni lak6 :

Elmondta, hogy az 6 csalldj66 a fold, 6s belteriiletbe van vonva.

Di6szegi Imola alpol g6rmester:
Elmondta, hogy az rit hivatalosan a Szent Istv6n Park elej6igtart, ugyanakkor a Szent Istvan
Parkot kriveto r6sz szll5rr tt2csap van telepitve a mag6ntertiletre.

Szab6 Lajosn6 kir6lvszentistv6ni 1ak6:

Elmondta, hogy az egyhiz Fo utcai telk6t igy nem tudja megosilani, pedig lenne 16 vev6. A
jelenlegi rlllapotban csak osztatlan kozos udvark6nt tudnak a telek h6ts6 r6sz6t 6rt6kesiteni.
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Di6szegi Imola alpol g6rmester:
Elmondta, hogy 6k lenn6nek a vev5k, nekik 6pitkez6s szernpontj6b6l a k<iz<is telek nem
elony<is, viszont 6r szempontj6b6l igen, mert igy sokkal kevesebbet 6r azingatlan.

Koszeei Ilona pol eermester:
Ahhoz, hogy ott rit legyen l6tesithet6, eloszor a tulajdonosnak ki kell meretnie a teriiletet, ki kell
vonni amezbgazdasrigi ftldek koztil. Ezt k6vetoen az Onkorminyzatnakmeg kellene v6s6rolni,
meglerveztetni azutat, majd meg6pittetni, hiriba van most egy szok6sjog szerint haszniilt irt.
El6szor is k6rd6s, hogy a tulajdonos szeretne-e kolteni 16, 6s az is k6rd6ses, hogy az
rinkorm6nyzatnak lenne-e forr6sa minderre.

T6nczos S6ndom6 kir6lyszentistvrlni lak6:
Az onkorminyzat is kifizethetn6 a kim6r6s koltsegeit.

K6szesi Ferenc kir6lyszentistviini lak6 :

V6lem6nye szerint annak kell a kolts6geket viselni, akinek kell az irt.

Di6szeei Imola alpol g6rrnester:
tJgy l6tja, hogy kialakultak bizonyos szok6sjogok, 6s az irj jogszab6lyokkal neh6z ezeket
<isszeegyeztetni.

Szauer Anik6 kirrllyszentistvrlni lak6:
K6rd6se: k6rt tesz-e azzal, ha a kerit6sen a k<iztertiletre kil6g6 flgakat,levSgja. Vannak olyan
jirda szakaszok, ahol ez probl6m irt okoz.

K6szeei Ilona pol germester:
Mindenkinek magilnak kell rendben tartania az ingatlana elotti k<iztertiletet, ha probl6rnatle\
akkor az onkorm6nyzat fel6 kell jelezni.

Trinczos S6ndorn6 kir6lyszentistv6ni lak6:
Szerda reggel fekete fiist gomolygott a hamvaszt6 k6m6ny6n, 6s btidds volt a hegyen.

Kdszegi Ilona pol e6rrnester:
A k<irnyezetvedelmi hat6sigok rendszeresen ellenorzik a hamvaszt6 mtikdd6s6t,
szab illytalansSgot nem tal illtak.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nan hangzott el, polg6rmester asszony megk<isz<inte a
megielenteknek a r6szt v6telt, 6s a k<izmeghallgat6st l84s 6rakor bezirta.

k.m.f.

$ettt, u
Bencze Eva
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Borka Liszl6
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