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JEGYZOKoNyv

K6sziilt: Kir6lyszentistvrin K6zdss6gi Hiiz tiirgyal6term6ben 2019. m6jus 21-6n
tartott nyilt k6pvisel<i-testiileti iil6sr6l.

Jelen vannak: K6szegi Ilona
K6szegi Mira
Szab6 M6rta
Borka L6szl6

Bencze Eva
ZavadaMlhl.lynd

polgdrmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6

jeeyzo
kir.v ezeto, jkv. -v ezeto

Papp Csongor r.alezredes Balatonalmidi Rend6rkapitanys6g

A k6pvisel6{esttilet iil6s6t K<iszegi Ilona polgrirmester vezette, 1400 6rakor megnyitotta.

K6szeei Ilona pol gSrmester:
Kdszdnt6tte a megjelent kepvisel6 h6lgyeket 6s urat, a Balatonalm6di Rend6rkapit6nys6g
k6pviselet6ben jelen l6v6 Papp Csongor r.alezredest, tov6bb6 a K6zds Hivatal dolgoz6it.

Megdllapitotta, hogy a testiilet hatarozatkdpes, mivel az 5 kepvise16b61 4 fti jelen van.
Di6szegi Imola alpolgrirmester igazoltan van trivol.

A napirendre a meghiv6val megegyezrien tettjavaslatot.
Napirendi javaslat:

1. A Balatonalm5di Rend<irkapit6nysrig kdzbiztons6gi beszrirnol6janak meglingyalasa
2. Beszamol6 a 2018. 6vben v6gzett csal6dsegit6 es gyermekvedelmi feladatok ell6trisar6l

(Bendola Csal6dsegit6 Szolg6lat)
3. Beszdmol6 a 2018. 6vben v6gzett gyermekj6l6ti es gyermekvedelmi feladatok ell6tAsar6l
4. Besziimol6 a Kulturiilis 6s Szocialis Bizotts6g 2018. 6vi tev6kenys6gerril
5. A Kir6lyszentistvrinon 2018. 6vben nyujtott KSZR szolgiiltatdsok6l kesziilt besz6mol6

megt6rgyalasa
6. Beszlmol6 a Literi K6zds Onkormiinyzati Hivatal 2018. 6vi tev6kenys6ger6l
7. Beszrimol6 a Litdri Koz<is 6nkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi k6lts6gvet6senek

v6grehajtasar6l
8. Besz6mol6 az 5nkorminyzat 2018. 6vi kdlts6gvet6senek v6grehajtds6r6l
9. A 201 8. 6vi bels6ellen6rzesi jelent6s megt{rgyalisa
10. A Lit6ri k6zds Onkormr{nyzati Hivatal 201 9. 6vi k6lts6gvet6s6nek 1 . sz. m6dositasa
1 1 . Az Onkormanyzat 2019. 6vi kdlts6gvetes6nek I . sz. m6dositiisa
1 2. T<irvenyess6gi felhivris megtargyalisa
13. VP6-19.2.1.-7-2-17 I*ader p lyiuat benyujtasar6l, 6s a fejleszt6s megval6sitas6r6l s2616

hatitozat meghozatala
14. D6nt6s testv6rtelepiilesi ta16lkoz6 k6lts6geinek biztositasar6l
15. D6ntes a Szent Kir6ly Sz6vets6g tal61koz6jrln val6 r6szt v6tel k6lts6geinek biaositrlsar6l
1 6. D<intes tan6vkezdesi t6mogatas biztosit6sar6l
17. Vegyes iigyek

A jeglz6k6nyv vezet6j6nek Zavada Mih6lyr6 kirendelts6g-vezet6t, hitelesit6knek Szab6
MriLrta 6s Borka Ldszl6 k6pvisel6ket javasolta.
K6rte a K6pvisel6{estiilet tagiait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valarrint a jegTzbk6n),rryezet6 es a hitelesi(lk szem6lydvel, aztkizfeltarLissal jelezz6k.
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A kipvisel1lesttilet 4 igen szovazattal elfogadta a napirendi javaslatot, yalomint a
jegtzdkdnywezetd ds a hitelesit6k szemilydt.

NAPIREND TARGYALASA

l. A Blt,nroN,qr,N,rAor npxn6nKAprrANysAc xdzsrzroNsAcl nEszAN4or-6.rAxax
MEGT/iRGYALASA

K<iszesi Ilona ool g6rmester:

A Balatonalm6di Rend6rkapitrinys69 az idei 6vben is elk6szitette k6zbiztons6gi besz5mol6jrit,
melyet minden kepvisel<i megkapott.
Megkdrdezte Papp Csongort, a Balatonalm6di Rend6rkapit6nys6g koll6grij6t, kiv5n-e sz6beli
kieg6szit6st tenni.

PaDD Csongor r.alezredes:
Elmondta, hogy 2018. 6vben 3 brincselekm6ny tdrt6nt a telepiil6sen, melyb6l egy esetben az
aut6n m6s rendszAm volt felszerelve, egy tartis elmulasztiisa, illetve egy k6zleked6si baleset
volt. A lakoss6g biztons6gdrzet6t veszllyezteto eset, illetve vagyon elleni biincselekm6ny nem
tdrt6nt. Trij6koztatta tovSbb5 a jelenl6v6ket, hogy rendszeres sebessdgm6r6st v6geznek a
telepiil6sen, nem csak rend<iraut6b6l, de civil g6pj6rmrib6l is m6mek. Rendszeresen
ellenorzik tov6bb6 a kamionokat 6s teherg6pj6rmiiveket is, de a vilonyai murvab6nya, illetve
a peremartoni iizemek miatt nem lehet 6ket kitiltani a falub6l.

Szab6 M6rta k6pvisel6:
MegSegyezte, hogy a murvrit szrillit6 j6rmiivek miatt jelent6s a por is a telepiil6sen.

Papo Csongor r.alezredes:
Megemlitette, hogy a h6tv6gi balatonkenesei ker6kp6ros verseny miatt ritlez6rSsok vrirhat6ak,
majd kdszdnet6t fejezte ki a Kirrilyszentistvrini Polg6r6r Egyesiiletnek, akik trimogatjik a
munkSjukat.

K6szegi Ilona polg6rmester:

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
k6zfeltart6ssal jelezz€k, ha elfogadj6k a k<izbiztons6gi besz6mol6t.

A kdpvisel6+esttilet togiai I igen szavazattal a hatdrozati javaslatot elfugadtdk, ds az atdbbi
hatdrozalol hoztdk:

Kirdlyszentistvri n Kduig On kormti nyzata Kdpvisel6-testiiletinek
24/2019. (V.21.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g dnkorm6nyzata K6pvisel<i{estiilete megt6rgyalta
6s elfogadta a Balatonalm6di Rend6rkapit6nysrig 6ltal, a telepiil6s
k6zrendj6161 6s kdzbiztons6gSr6l k6szitett bes zitmol6t.

A k6pvisel6+estilet megbizza a polg6rmestert, hogy d6nt6ser6l 6rtesitse a
Balatonalmidi Rend6rkapit5nys69ot.

Felel6s: K6szegillonapolgiirmester
HatSrid6: azonnal

3



Koszeqi Ilona pol gSrmester:
Megkosztinte a Balatonalm6di Rendorkapit6nysdg munkij6t.

Papp Csongor 14la rirakor tfrvozott.

2. BnszAruolo I 2018. rvsBN vfcznrr csllAosnciro ns cynnl,rcxvnorll.rr
ppr,lolrox rllArAsAnol (BeNoola CsalAospciro SzolcAlar)

Koszegi Ilona pol giirmester:
A besziimol6t minden k6pviselo megkapta. K6rte a jelenl6v6ket, tegy6k fel k6rd6seiket. Mivel
k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezzdk,
ha a besz6mol6t elfogadj6k.

A kdpviselSlestillet tagiai 4 igen szavazattal elfogadtdk a beszdmol6t, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kduig 0 nkormdnyzata Kipvisel1-testiiletdnek
25/2019. (V.21.) KKt. hatdrozoto

Kir6lyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testtilete
meglilrgyalta, 6s jelen jegyz6kdnyv mell6klete szerint elfogadta a 2018.
6vben vegzett csalldsegito 6s gyermekv6delmi feladatok ell5t6s6r6l
k6sziilt besz6mol6t.

Felel6s: K5szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

3. BrszAruolo 12018. svnnN vEcznrr cvrRMBKJor,Err Es cynRMrKvEopr,Nrr
FELADATOK ELLATASAROL

K5szegi Ilona polg6rmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy Kir6lyszentistvSnon 2018.
6vben senki nem ig6nyelte gyermekv6delmi kedvezm6ny meg6llapitiis6t, 6s sziinidei
gyermek6tkeztetds ir6nt sem adott be senki k6relmet.
Megk6rdezte Zavada Mih6lyn6 kirendelts6 gvezetot, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Zavada Mihdlyn6 kirendelts6gvezetri:
Nem kiv5nt sz6beli kieg6szit6st tenni, de k6rd6sekre szivesen vilaszol.

KSszesi Ilona polgirmester:
K6rte a jelenl6v<iket, tegy6k fel k6rd6seiket. Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a
k6pviseltitesttilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezz5k,ha abeszimol6t elfogadjak.

A kdpviselS+esttilet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk a beszdmol\t, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:
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K i r dlys ze n t is tv ti n K 6zs i g 0 n k o r m ti nyzat a Kipv i s e I 6-t es t ii I et d n e k
26/2019, (V21.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzatilnak K6pvisel6-testiilete
meglfugyalta,6s jelen jegyzSk<inyv mell6klete szerint elfogadta a 2018.
6vben v6gzett gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatok ell6t6sir6l
k6sziilt besz6mol6t.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azonnal

4. BEszAMoLo A KULTURALTS ES SzocrAl-rs BrzorrsAc 2018. Evt TEV6KENYSEGER6L

K<lszesi Ilona polq6rmester:

Az ekiterjeszt6st minden kdpvisel6 megkapta. Megk6rdezte Kriszegi Mir6t, a Kultur6lis 6s
Szoci6lis Bizotts6g eln6k6t, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

K6szegi Mira Kulturiilis 6s SzociSlis Bizotts6e elnoke:
Elmondta, hogy a Bizottsdg programjaival igyekszik mindenkorosztdlyt megsz6litani,
szoci6lis k6relmet nem kellett fedezethi6ny miatt elutasitani. Egyuttal megragadta az
alkalmat, 6s megkdsz<inte a k6pvisel6k 6s a bizotts6gi kiiltag mrilt 6vi munkdj6t, valamint a
kirendelts6gvezet6 segits6get.

K6szeei Ilona pqlgiirmgslgr:
K6rte a jelenl6v<iket, tegy6k fel k6rd6seiket. Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a
k6pviselS-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz6k, ha a beszSmol6t elfogadj6k.

A kipviselftestiilet tagjdi 4 igen szavazattal elfogadtdk a beszdmol6t, is az atdbbi
haldrozatot hozt/tk:

Kirdly s zen t istvdn Kd zsig A n ko r md q) zat a Kdpv is e l6-t es t ii t eld n e k
2 7/20 I 9. (V. 2 I.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta,
6s az eltite{eszt6s szerint elfogadta a Kulturiilis 6s Szoci5lis Bizotts6g 2018.
6vi tev6kenys6g6r<il k6sziilt besz6mol6t.

Felel6s: K<iszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

5. A KrR {LyszENrrsrvANoN 2018. EVBEN Ny0Jrorr KSZR szoLGALrATAsoKR6L
xrszi,r lr roszAnrolo rr.mcrAncy,q.lAsl

K6szegi Ilona ool g6rmester:

Az el<iterjeszt6st minden k6pvisel<i megkapta. K6rte a T. K6pvisel<i+estiilet tagjait, hogy a
besz6mol6t megvitatni sziveskedj enek !

Mivel kerd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz6k, ha a besz6mol6t elfogadj6k.
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A kpvisel6-testiilet tdgidi I igen szavazattal elfugadtdk a beszamolht, ds az alabbi
haldrozatot hozldk:

Kirdtyszentistvtin Kdudg Onkormdnyzala Kdpviselfl-testiiletdnek
28/2019. (V.21.) KKL hotdrozata

Kiriilyszentistv6n Kdzsdg dnkorm6nyzatrinak K6pvisel6{estiilete
meg|fugyalta,6s jelen jegyz<ik6nyv mell6klete szerint elfogadta az E6tv<is
Karoly Megyei K6nyrtrir riltal a Kir6lyszentistv6non 2018. 6vben nlujtott
KSZR szolg6ltat6sokr6l k6szilt besz6mol6t.

Felel6s: K<iszegllonapolgirmester
Hatririd6: azonnal

6. BESZAMoL6 A LrrERr KOzOs 6NKoRMANyZATT HrvATAL2018.6vr
TEVEKENYSI,GIR6L

K6szeei Ilona pol grirmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Megk6rdezte Bencze 6va jegyzot kivin-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva jeeyo'.
Nem kivrint sz6beli kieg6szit6st tenni.

K6szegi Ilona pols6rmester:

Megk6sz6nte a hivatal dolgoz6inak a mrilt 6vi munkij6t.
K6rte a T. K6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a besz6mol6t megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltartrissal
jelezz6k, ha a besz6mol6t elfogadjSk.

A kepvisel6+estiilet lagiai 4 igen szavazattal elfugadtak a beszamolit, ds az aldbbi
hatdrozalot hoztlrk:

Ki rd ly s ze n t is tv ti n Kdu d g 0 n k o r md ny za t a Kdpv is e l6-t est iil etdn e k
2 9/2 0 I 9. (V. 2 1.) KI1. h atdrozata

Kir6lyszentistvdn K6zs6g Onkormrinlzata Kepvisel<itestiilete megtrirgyalta,
6s az el6terjesa6s szerint elfogadta a Lit6ri K6zds dnkormanyzati Hivatal
201 8. 6vi tev6kenys6g6r6l k6sztlt beszimol6t.

Felel6s: BenczeEvajegyzb
Hat6rid6: azowtal

7. Brszinolo ,t Llrfnl K6zOs OxxoruuArwz.trr Hlvlru- 2018. tvr
rolrs6cvrrtsoxrx vEcnrs.rrAsinol

K6szegi Ilona pole6rmester:

Az el6te{eszt6st minden kepviselS megkapta. Megk6rdezte Bencze 6va jeglz6t kivan-e
sz6beli kieg6szit6st tenni.
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Bencze bva jegyz6:
Nem kiv6nt sz6beli kieg6szit€st tenni.

K6szeqi Ilona polgArmester:

K6rte a T. K6pvisel6-testiilet tagiait, hogy a besz5mol6t megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hanpott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz€k, ha a besz6mol6t elfogadjrlk.

A kdpvisel1lesttilet tagjai 4 igen szavazattal efogadtiik a Litdri K<)zAs Onkormdnyzati
Hivatal 2018. dvi k()llsdgvetdsdnek vdgrehajtasardl kisziilt beszdmol1t, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentislvrin KdTsdg On kormdnyzoto Kdpvisel6-testiiletdnek
30/2019. (V21.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistvrln K6zs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testilete
megtdrg.yalta, 6s jelen jegyz6kdnyv mell6klete szerint elfogadta Lit6ri
K6z<is Onkorminyzati Hivatal 20 1 8. 6vi k6lts6gvet6s6nek v6grehajt6s6r6l
k6sztlt besz6mol6t.

Felel<is: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: azorrtal

K6szesi Ilona oolg6rmester:
A zirszfimaddsban szerepl6 bev6teli 6s kiad6si <isszegek (459.87 5.624,- Ft) tartalmazzlk a
piiyAzatokta elnyert <isszegek forgalm6t is (ker6kprffit mintegy 258 milli6 Ft, plusz az EFOP
pilyiaat el6legk6nt leig6nyelt 6sszeg6t). Ezek az dsszegek az inkormfinyzat k6lts6gvet6si
yiml|jira 6rkeztek be, de jogszabiiyi v ltozis miatt 2018. m6jusit6l a Magyar
Allamkincstrim6l megnyitott sz6m16n k6telez6 tartani a piiyiuati p6nzeket, 6s onnan t<irt6nik
a kifizet6s is.

Elrnondta, hogy 2018. 6vben a k6telez6 feladatok ell6tls6ra kapott szereny bev6telek melleft is
marad6ktalanul ell6ttrik feladataikat.
Fentiek alapj6n elmondhat6, hogy az 6nkorm6nyzat 2018. 6vben megfontolt, takar6kos
gazd6lkod6st folytatott annak 6rdek6ben, hogy a nehdz gazdas g;r helyzetben is meg6izze a
stabil gazdas6gi helyzetdt, ugyanakkor n6velje a k<izs6g vagyon6t.
K6rte a T. Kepvisel6-testiilet tagiait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel kerd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltartrissal
jelezz€k, ha a beszrimol6t elfogadj6k.

A kepvisel6+estiilet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk az Onkormdnyzat 2018. dvi
kaltsdgvetdsdnek vdgrehajtdsdr6l kesz lt beszdmolit, is az aldbbi rendeletet alkottdk:

8. BnszAlrolo lz dxxonlrAnyz,lr 2018. fvr xdlrsscvrrtsnxBxvrcnosurAsAn6r-
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Kirdtyszentistvrin Kd7sdg ()n kormtinyzata Kdpvisel -test letdnek
5/2019. U30.) 6nkormdnyzati rendelet

Kir6lyszentistviin K<izs6g Onkormdnyzatrinak K6pvisel6-testiilete
megtdrgyalta, 6s jelen jegyz0konyv mell6klete szerint elfogadta az
Onkormdnyzat 2018. 6vi k6lts6gvet6sdnek v6grehajtisar6l k6szilt
besz6mol6t.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal

9. A 2018. 6vr BETsoELLENORzEst JELENTfS MEcTARGyAL,{sA

K6szegi Ilona pols6rmester:

Az elote4eszt6s mell6kletek6nt a r6szletes bels<iellen6rzdsi jelent6st minden k6pvisel6
megkapta. Megk6rdezte Bencze bva jegyzot kiv5n-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Ber,cze Eva jesy6:
Csak apr6bb korrekci6k v6ltak sztiks6gess6, melyek elv6gz6sre keriiltek. Elmondta, hogy a
MAK is tltvild,gitotta a hivatalt, a kert int6zked6sek, szab6lyzatok novemberig elk6sziiltek,
jelenleg vri.q'rik az elfogad6sukr6l a jegyz6k6nyvet.

K6szegi Ilona pol g6rmester:
K6rte a T. K6pvisel6-testiilet tagjait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6testiilet taglait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k, ha a bels6ellen6rz6si jelent6st elfogadj6k.

A Mpvisel1-testiilet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk a 2018. dvi belsdellendrzdsi jelentist,
6s az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvti n Kdudg O n ko rmti nyzo to Kdpviselfi-test iitetdne k
31/2019. (Y.21.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvise16-testiilete megt6rgyalta
6s jelen jegyz<ikdnyv mell6klete szerint elfogadta a 2018. 6vi
bels6ellen6rz6sr<il kdsziilt beszrimol6t.
A k6pvisel6testiilet megbizza a polg6rmestert, hogy a besz6mol6 honlapon
t6rt6n6 megielentet6s6r6l gondoskodjon.

Felel<is: K6szegillonapolgSrmester
Hat6rid6: azonnal
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10. A LITtru Kdzds Oxxoni.rAxyzlrr Hrv.lr.ql- 2019. Evl xdlrsfcvnrEs6xnx 1. sz,
ru6oosirisl

K<iszegi Ilona oolgdrmester:
Az el6te4'esztdst minden k6pvisel6 megkapta. A m6dositris tartalmazza a vilaszt6sra kapott
p6nz6sszeget, illetve vadk6rhoz kapcsol6d6 elj6r6ssal kapcsolatos 6sszegeket. Megkdrdezte
Bencze Eva jegyz<it kivrln-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva jegyzo:
MegSegyezte, hogy mindeglk m6dosit6s valamilyen kiils6 beavatkozds miatt t6rt6nt.

K5szegi Ilona plgillqeslle(
K6rte a T. K6pvisel6+estiilet tagiait, hogy a m6dosit6si javaslatot megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet taglait, k6zfeltart6ssal

lelezz€k, ha a m6dositdst elfogadj6k.

A Mpviseli+esttilel togjai 4 igen szovazattol elfogadtdk a m1dositds, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

KirdtysTenlistvti n KAu ig O n ko r m d nyza ta Kdpviself-test iiletdnek
32/2019. (V.21-) KKt hotdrozata

Kir6lyszentistvrin K6zs6g 6nkormrinyzat6nak Kepvisel<i-testiilete
megt6rgyalta, 6s jelen jegyz6k<inyv melldklete szerint elfogadta Lit6ri
Kdzcis Onkorminyzati Hivatal 2019. 6vi k6lts6gvet6s6nek 1. sz.
m6dosit6s6t. k6sziilt besz6mol6t.

Felelos: BenczeBvajegyzo
Hat6rid6: azonnal

11. Az dxxoruuAxvzar 2019. fvr x<ilrsbcvrrf s6,Nr,x 1. sz. u6nosirAsl

K6szegi Ilona oolq6rmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. A m6dosit6s az <inkorm6nyzatok mrikdd6si
tdmogat6sainak kompenzSci6j6t, illetve az EFOP p6ly6zattal kapcsolatos bev6teleket 6s
kiadrisokat tartalmazza.
K6rte a T. K6pvisel6testi.ilet tagiait, hogy a m6dosit6si javaslatot megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a kepvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k, ha a m6dosit6st elfogadj6k.

A kipvisel6+esttilet tagjai 4 igen szavazattal efogadtdk q mddos{tds, ds az aldbbi rendeletet
alkattdk:

Kirdlysze ntistvti n Kiiudg O n ko rmd nyza to Kdpviselfl-test iiletine k
6/2019. U30.) dnkormdnyzati rendelet

Kir6lyszentistv6n K6zseg 6nkormrinyzat6nak K6pvisel6-testiilete
megt6rgyalta, 6s jelen jegyz6kdnyv mell6klete szerint elfogadta az
Onkorm6nyzat 2019. 6vi k6lts6gvet6s6nek 1 . sz. m6dositas6t.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid6 : azorutal
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12. T6RvBxrcssf cr per-HivAs ruocrAncyalAsa

K6szegi Ilona poleiirmester:
Az eloteqeszt6st, 6s annak mell6kletek6nt a torv6nyess6gi felhiv6st minden k6pvisel6
megkapta. Az lszrevdtelek fbk6nt a helyi v6delem szabiiyozits6val, illetve teleptil6sk6pi
kdvetelm6nyekkel kapcsolatosak, melyek szakember riltali kijavit6sa szi.iks6ges. Elmondta,
hogy a rendelet m6dosit6s6ra m6r tort6ntek el6zetes l6p6sek, azonban a Korm6nyhivatal 6ltal
biztositott hat6ridoig a munka nem fog elk6sziilni.
Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

BenczeEva jegyzo:

Sajnos a rendelet megalkot6sdbanaz els6 krizott voltunk,6s m6g nem 6llt rendelkez6stinkre
milsok tapasztalata a feladattal kapcsolatban. Javasolta ktilso szak6rt6 megbizitsitt, 6s azt,
hogy hatrlrid6 m6dosit6st k6rjen a K6pvisel6-testtilet a Korm6nyhivatalt6l

Koszegi Ilona pol g6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, hogy a hatitrozatijavaslatot elfogadni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6+esttilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzbk, ha a javaslatot elfogadj6k.

A kdpviselS-testillet tagjai 4 igen szavazattal elfogadtdk a m6dositds, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kduig Onkormtinyzata Kdpviself-testiiletdnek
33/2019. (V.21.) KKt. hotdrozota

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g 6nkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete
megtiirgyalta 6s tudomSsul vette a Veszpr6m Megyei Kormiinyhivatal
Korm6nymegbizottj6nak YEl53l920-112019. iigyiratszrimri torv6nyess6gi
felhiv6sriban foglaltakat, 6s irgy dontott, hogy a teleptil6sk6p v6delm6rol
sz6l6 15/2017 .(XII.18.) onkorm6nyzati rendelet jogszab6lys6rt6
rendelkez6seit feli.ilvizsg6lja 6s int6zkedik a torv6nys6rt6s megsztintet6s6r6l.
A telep{il6sk6p v6delm6r6l sz6l6 onkorm5nyzati rendeletnek a torv6nyess6gi
felhiv6s szerinti m6dositisrival Ndmeth Krist6f Ferencet bizza meg a
k6pviselo-testiilet, 6r ajinlata alapj 6n brutt6 70. 000,- Ft ellen6ben.
A k6pviselS-testiilet meg6llapitotta, hogy a rendelet feltilvizsg6lata 6s
m6dosit6sa a Megyei Korm6nyhivatal 6ltal eloirt hat6ridoig - egyeztet6si
elj6r5sok miatt - nem val6sithat6 meg, ezdrt megbizza Koszegi Ilona
po lg6rmestert, ho gy k6rj en hat6ri do ho sszabb it6st.
A K6pviselri-testiilet felhatalmazza apolgitrmestert 6s a jegyzbt a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Koszegillonapolg6rmester
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13. VP6-19.2.1.-7-2-17 LnrnrR pALyizlr snNyt.rrAsAn6L. Es a rE.l-sszrIs
l.r l:cvl t,osirAsA nol szor-o HlrAnozlr lre cuoznt,rLl

K6szeqi Ilona pol siirmester:
Az eloterjeszt5st minden kepvisel6 megkapta. A pitlyLzat feltdlt6sre keriilt a 8512017.
(Xll.l4.) Ktt. hat6rozat alapjrin. K6rte a T. K6pvisel6-testiiletet, hogy a pilyiaati felhiv6s
szerinti tartalommal kieg6szitett hat6rozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltartrissal
jelezz€k, ha a javaslatot elfogadjrik.

A kdpviseld-test let tagiai 4 igen szavazatlal elfogodtdk a javaslato4 ds az akibbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlys zentistvtin Kdu dg O n ko rmdnyzata Kdpviself-testiiletdne k
34/2019. U2l.) KKt. hotdrozota

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g dnkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete arr6l
hatirozotl, hogy a 85/2017.(X11.14.) Kkt. hatdrozat6t meger6sitve
timogatja a ,,Helyi identitdst ds kdzdssdgi egt.iittmfrkbddst segitd
fejlesztdsek tdmogatdsa" cimti VP6-19.2.1.-7-2-17 azonosit6 sz6mri
LEADER hell felhivisra tdrt6n 6 pAlydzatbenygtlsit.

A ,,Kossuth utcai LEADER szabadid6park kialakitdsa" targyt fejleszt6s
c6lja a Kinilyszentistv6n Kdzs6g dnkormilnyzata tutajdonriban rill6
Kir6lyszentistv6n 6012 helyrajzi sziirnir ingatlan z6ldteriilet fejleszt6se, a
csalfdok, gyermekek 6s megpihenni v6gy6k r6sz6re egy irj szabadid6park
kialakit6sa. A szabadid6parkban 450 m2 fiivesit6s, 80 darab diszn6v6ny
telepit6se 6s 38 m2 t6rburkol6s mellett elhelyez6sre keriil 2 darab
4 szem6lyes tdmhis pad, 2 darab 2 pad 1 asztalb6l 6116 pihen6gamitrira, 2
darab sakk 6s malom j6t6kasztal iil6paddal, tovribb6 kialakit6sra keriil egy
Kneipp-tapos6 6s I darab napelemes t6rvil6git6s.

4 fejleszt6s tirgyirt k6pez6 ingatlan Kir6lyszentistv6n K<izs6g
Onkorm6nyzata tulajdonriban 6ll.
Kir6lyszentistv6n Kdzs69 dnkorm Styzatfunak K6pvisel6+estiilete villlalja,
hogy nyertes pilyiuat eset6n a tiimogatrisi k6relemben foglalt fejleszt6st
megval6sitja.
A projekt teljes k6lts6ge 6s egyben elsz6molhat6 k6lts6ge mind6sszesen
brutt6 4 350 669,- forint,
A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges
int6zked6sek elLit6s6val.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester
HatSrid<i: azonnal
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14. DdNrEsrnsrvt,nrnI-ep0I,rsr rlLAI,xozo x0I,rstcprNnxslzrosirAs,(n6l

K6szesi Ilona polsiirmester:
Elmondta, hogy a meghiv6 megdrkezett,2019. jtlius utols6 h6tvdg6j6n lesz a talilkoz6. Az
utaz6s k<ilts6geit az el6zo l6togat6s szerint finansziroznrik, ha az utaz6k szok6sos
hozzijlrul sa.. nem fedezi a kdlts6get, akkor a fennmarad6 6sszeget a kdlts6gvet6sb6l
bizto sitj a az Onkorm6nyzat.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagjait, k6zfeltartissal jelezz6k, ha a hatrlrozati javaslatot
elfogadj6k.

A kdpviseli-testiilet tagjai 4 igen szdvqzatlal elfogadtdk a javaslqtot, is az aldbbi hatdrozqtot
hoztrik:

Kirdlyszentistvtin Kbuig Onkormdnyzala Kdpvisel6-lestiitetinek
3 5/20 I 9. (V.2 l.) h otdrozata

Kirdlyszentistvrin K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete r.igy
hatbrozott, hogy testv6rtelepiil6si kapcsolatok ilpolisa c6lj6b6l Csehibe
t6rt6n6 utaz6s 6s ajind6k k6lts6geire - ut6lagos elsz6moliis alapj n - az
anyagi fedezetet a kdlts6gvet6sben meghatdrozott dsszeg erej6ig a
k6pviselti-testiilet biztositj a.

Fe1e16s: K6szegillonapolg6rmester
Hat6rid<i: 2019. szepternber 30.

5 DONr[s A SZENTT KrR/iLy SzovErsbc rAL.{LKoz6J.,h vAL6 Rbszr vfTEL
KOLTStcETNEK BrzrosiTisAROL

K6szeei Ilona polq6rmester:
Elmondta" hogy a meghiv6 megdrkezett, a talilkozi 2019. augusztus 9-11. napjan
Sz6kelyszentistvrinon keriil megrendezesre. Az utazis k6lts6geire az isszeg a k6lts6gvet6sben
tervez6sre keriilt.
K6rte a k6pvisel6testtilet tagiait ,hogy ahathrozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

A kepviselitestiilet tagiai 4 igen szavazattal elfogadtdk a javaslatot, ds az alabbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlyszentistvri n K67sig On ko rmd n yza ta Kdpviselfi-testiiletinek
36/2019. (It 2I.) hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkormrinyzata K6pvisel6-testiilete fgy
hatflrozott, hogy a Szent Kir6ly Szdvets6g tal6lkoz6jara t6rt6n6 utaz6s 6s
aj6nd6k k6lts6geire - ut6lagos elsz6mol6s alapj6n - az anyags fedezetet a
k6lts6gvet6sben meghat6rozott 6sszeg erej6ig biztositja.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
Hatfrid6: 2019. szeptember 30.
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16. DONrrsrnNrvrnzoesrrAuoclrAsnol

Koszegi Ilona pol e6rmester:
Az eloteqeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. A k6relmek benyujt6s6nak ideje 2019. jrilius
29-30. (p6tkifizetdsre: 2019. szeptember 16-11.) A kifizet6s ideje: 2019. augusztus 6.
(p6tkifizet6s: szeptember 24.) K6rte a T. K6pviselo-testiilet tagjait, hogy a javaslatot
megvitatni sziveskedjenek !

Szab6 M6rta k6pvisel6:
Mennyi a j <ivedel emhatir?

K6szegi Ilona pole6rmester:

A t6mogatdsra az a kozdp- vagy fels6fokri oktat6si intezmdny nappali tagozatitn tanul6
gyermek jogosult, akinek a csalidj6ban az egy fbre es5 j<ivedelem nem haladja meg az
<iregs6gi nyugdijminimum 300 %-6t.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott €1, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
kdzfeltartis sal j el ezz6k, ha a hatir ozati j avas I atot el fo gadj 6k.

A kdpviselS-testiilet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk a hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kduig On kormdnyzata Kipviself-testiiletinek
37/2019. (V.21.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistviin K<izs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete ,igy
hatirozott, hogy szociillis rendelet6ben foglaltak szerint, a jogosultak r6sz6re
10.000 Ft/fib tan6vkezdlshez kapcsol6d6 teleptil6si t6mogat6st nyujt a
20198. 6vi szoci6lis segelykeret terh6re.
K6relmek benyujthat6k: z}lg.jrilius 29-30.
Kifizet6s: 2019. augusztus 6.
A k6pviselti-testiilet rigy ddntott, hogy p6tkifizet6sre is biztosit id6pontot, a
kovetkez6k szerint:
K6relmekbenffit6sap6tkifizet6shez: 20lg.szeptember 16-17.
P6tkifizet6s: 2019. szeptember 24.
A k6relmeket csak a megadott idripontokban lehet benytijtani, 2019.
szeptember 17. napla utSn 6rkez6 k6relmek nem kertllnek befogadLsra, ezen
idSpont jogveszt6.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester
Hat6rid6: 2019. szeptember 27.
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17. vecvos iicvrx

K5szesi llona ools6rmester:
Vegyes iigyek keret6ben k6t dologr6l kivrinta trij6koztatni a k6pvisel6-testiilet tagjait:

l. Magyar Falu Prognm P LlyLzat
Elmondt4 hogy a Maryar Falu Program pilyiuati kiiras nemzeti es helyi idortitastudat
er6sitese alprogramra az Onkormanyzat pitlyiuata benyujt isra keriilt. A prlly6zaton beliil
Keresztes Ildik6 koncerlioe es egy projektor beszerz6sere ig6nyeltek tdmogatrist. A pityiuat
elbiniiiisa m6g nem tdrtent meg.
Az orvosi eszk6z alprogramra tervezetl pilyiwtlal kapcsolatban Doktor fural egyezetett, es

a hrirom eszk6zre Doktor Ur megkerte az irajhnlalokat. Sajnos az ajrinlatok nern feleltek
meg a piiyiaati kiinisban foglaltaknak, es a cegek nern tudnak a kiirasnak megfelel6
ajrinlatot ki6llitani. Az ajfulat ervenyess6gi ideje tul rdvid, ezeft ene az alpontra nem keri.il
p6lyazat benyujtasra.

2. EBH t6j6koztatasa

Tlllkoztatta a kepvisel6-testiilet tagiai! hogy az fP.H * riprilis havi miikM6serol
taj6koztatast kiilddtt. A tlj6koztatas alapjan rendkivii{i esemory a telephelym nern tdrtdnt
6prilisban. A t6j6koztat6 megtekinthetd a hivatalban.

Megk6rdezet, hogy egy6b iigy van-e, amit meg kellene besz6lni.

Szab6 M6rta k6pvisel6:
Felvetette, hogy a temet6be lehetne-e hullad6kt6rol6 kont6nert rakatni, amib6l rendszeresen
elszdllittatna az onkonninyzat a hullad6kot.

K6szesi Ilona pols6rmester:

A temet6 a Reform6tus Egyhizkdzslg tulajdona. Megrillapod6s alaplfun az <inkorminyzat
v6gja a fiivet 6s fizeti a vizszitml t. A kont6neres hullad6kszrillit6s nagyon dr6ga, ennek
ellen6re 6vi k6t alkalommal az lrkorminyzat elszdllittatja a szemet, de irgy gondolja, hogy a
Reform6tus Egyh6zk6zs6gnek is ki kell vennie a r6sz6t a temet6 fenntartdsdb6l.

Szab6 Mrirta keovisel6:
Es kukara nem lehetne el6fizetni?

K6szeei Ilona pol g6rmester:
Az kev6s lenne, m6sr6szt az d*orminyzati hullad6kgyijt6 ed6nyzet eset6ben is probl6ma,
hogy valakik abban helyezik el a h6ztart6si hullad6kukat. Ez a probl6ma nem csak a kukak
eset6ben 6ll fenn, hanem a buszmegrlll6kba kihelyezett gyrijt6ed6nyzetn6l is.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel, hozziszblis nem hangzott el, ez6rl a polg6rmester a nyilt
testiileti iil6st 1513 6rakor bezii,rta.

Urr-,-1)
Bencze Eva
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