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JEGYZOKONvv

K6sziilt: Kir6lyszentistvriLn K6z6ss6gi Hdz tfirgyaloterm6ben 2019. jtlius l6-6n
tartott rendkiviili nyilt k6pvisel6-testiileti iil6sr<il.

Jelen vannak: K6szegi Ilona polgirmester
K6szegi Mira k6pvisel6
Szab6 M6rta k6pvisel6
Borka L6szl6 k6pvisel<i

Bencze Eva j"gWo
ZavadaMlhiiyne kir.vezelo, jkv.-vezeto

A kepvisel6-testiilet iil6s6t K6szegi Ilona polg6rmester vezette, 830 6rakor megnyitotta.

K6szeei Ilona polg6rmester:

K6sz6nt6tte a megjelent k6pvisel6 h6lgyeket 6s urat, toviibb6 a K<iz6s Hivatal dolgoz6it.

MegSllapitotta, hogy a testiilet hatarozatk6pes, mivel az 5 kepvisel6b6l 4 fr jelen van.
Di6szegi Imola alpolgirmester igazoltan van tivol.

A napirendre a meghiv6val megegyezrien tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

l. A nem k6zrniivel 6sszegyfjt6tt hi\ztartiai szernyvrz begyijtesere vonatkoz6 helyi
kdzszolg6ltatrisr6l szol6 6/2014. (V.30.) dnkormanyzati rendelet m6dosit:isa

2. Az Or*orminyzat szervezeli es mrikddesi szab6lyzat6nak m6dositrisa
3. Az 6nkorm6nyzat telepiil6skep vedelmer6l sz6l6 rendelet6nek m6dositiisa
4. Vegyes iigyek

A jegyz6k6nlv vezet6j6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezet6t, hitelesit6knek K6szegi
Mira 6s Szab6 M6rta kepviselSket javasolta.

K6rte a K6pvisel5-testiilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,

valamint a jegyz6k6nywezetti es a hitelesit5k szem6ly,6vel, aztk€zfeltartissal jelezz,6k.

A kdpviseld+estiilet 4 igen szovazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a
jegtzdkbnywezetd ds a hitelesitdk szemdlydt.

NAPIREND TARGYALASA

1. A xr,u xozlr[rvnl dsszncvun6rr HAzrlnrAst szr,xxvviz nrcv[i.lrfs6nr
voNATKOz,o HELT.I K6ZSZOI,GiLTATASR6L SZ6L6 6/2014. (V.30.) oNKORMANYZATT

nrxorlnr n6oosirAsl

K6szeei Ilona ooleirmester:
A szolgriltat6 felmondta a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st, ez€rt ij szolgiltat6t kell vrilasztani. A
megkeres6seke csuprin egy ajiinlat 6rkezett, Parrag Gydrgy egy6ni vrillalkoz66, aki 8.000,- Ft +

AnA alapdijert, 6s 1.500,- Ft + AFA/m3 dsszegre adott rirajanlatot. A rendeletet a Veszpron
Megyei Kormanyhivatal Veszproni Jarasi Hivatala Kdmyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi

F6osztrilya v6lem 6nyezle, 6s elfogadSsra javasolta.

K6rte a k6pvisel6testiilet tagiait, mondjrik el v6lem6nyi.iket.
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Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzdk, ha elfogadj6k a rendelettervezetet.

A kdpviseli+est let tagai I igen szavazattal a rendeletlervezetet elfogadtak, ds az alabbi
rendeletet alkottdk:

Kirdlyszentistvrin Kdudg Onkormdnyzata Kipviselfi-test tetdnek
7/2019. (WI. 1 7.) dnkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistvrin Kozs6g 6nkormiinyzatdnak K6pviseki-testiilete
megf rgyalta, 6s jelen jegyz6k<inyv mell6klete szerint elfogadta a nem
kdzmiivel 6sszegyrijtdtt hiatartisi szennyviz begyrijt6s6re vonatkoz6 helyi
k<izszolg6ltat6sr6l sz6l6 612014. (V.30.) 6nkormrinlzati rendelet
m6dositis6t.

Hat6rid6: 2019jrilius 17.

Felel6s: Ktiszegillonapolg6rmester

2. AzOxxonMAxyzlrszEnvrzpfl rsMuxoofslszls/ir-yz,{rANaxM6oosirAsa

K6szeei Ilona ool girmester:
A Veszpr6m Megyei KormSnyhivatal t6rv6nyess6gi felhivdssal 6lt az Onkormanyzat
szervezeti 6s mtikdd6si szabilTzatival kapcsolatban. A t6rv6nyess6gi felhiv6s alapjrin a

rendelet feliilvizsg6latra, 6s m6dosit6sra keri.ilt.
A t6rv6nyess6gi felhiv6s az el5terjeszt6shez csatolisra keriilt.
Megk6rdezte Bencze Ev a jeglz<it, kivin-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Bencze Eva jeqyzo:
A Korm6nyhivatal 2019.6vi ellen6rz6si munkaterv6ben szerepelt a szervezeti 6s miikdd6si
szabiiyzatok ellen6rz6se, hogy a v6laszt6sokra minden rendelet rendben legyen.

K<iszegi Ilona pol e6rmester:
K6rte a k6pvisel6testiilet tagjait, mondjak el v6lem6nytiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nern meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz6k, ha elfogadj6k a rendelettervezetet.

A Mpvisel6+est lel tagjai 4 igen szdvozatlal a rendelettervezelet elfogadtdk, ds az aldbbi
rendeletet alkottdk:

Kirdlyszentistvti n Kdzs ig O n ko rmd nyzata Kdpvisetfl-testiitetdnek
8/20 I 9. (WI. I 7.) inkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistv6n K6zseg 6nkormiinyzatrinak Kdpvisel6testtilete
megtirgyalta, 6s jelen jeglz6kiinyv melldklete szerint elfogadta az

dnkorm6nyzat szervezeti 6s miik6d6si szab lyzatAril s2616 13/2013. (X.30.)

dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6t.

Hat6ridri: 2019jirlius 17.

Felel6s: K6szegillonapolg6rmester
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3. Az oxxonruAxvzlr rolpr0ltsrfp v.orlrutndl sz6lo nnxntlertxnx
rvl6oosirAs.q.

K6szesi IIona pol edrmester:
A Veszpr6m Megyei Kormrinyhivatal t6rv6nyess6gi felhiv6ssal 6lt az Onkorm6nyzat
telepi.il6sk6p v6delm6r<il sz6l6 rendelet6vel kapcsolatban. A t6rv6nyess6gi felhivris alapjrln a
rendelet feliilvizsgdlatra, 6s m6dosit6sra keriilt. Az egyeztet6si folyamatok, 6s a lakoss6gi
forumok megtartiisra ker{iltek, az egye4etflsi szakasz lezirult, a rendelet m6dositrisa
elfogadhat6v6 vrllt.
A tdrv6nyess6gi felhiv6st az eljdris elindit6sakor a k6pvisel6k megkapt6k.
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, mondjrik el v6lem6nyiiket.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem mer0lt fel, kerte a kepvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz6k, ha elfogadjak a rendelettervezetet.

A kipt iselilesttilet tdgiai 4 igen szavazattol a rendelettervezetel elfogadtdk, ds az aldbbi
rendeletet alkotttik:

Kirdlyszentistvrin Kdaig O nkormdnyzala Kipviselfi-test filetine k
9/2019. (W1.17.) 6nkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistv6n Kdzseg 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6testiilete
megtrirgyalta, 6s jelen jegyz5ktinyv mell6klete szerint elfogadta az

6nkorm6nyzat telepiil6skep v6delmer6l sz6l6 1512017. (XI.l8.)
6nkormrinyzati rendelet6nek m6dosit6stit.

Hatririd6: 2019jflius 17.

Felel<is: K6szegillonapolgil,rmester

VEGYES 0GYEK

K6szeei Ilona pole6rmester:

Megk6rdezte, hogy vegyes iigyek keretdben kiv6n-e valaki felsz6lalni.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel, hozzisz6l6s nem hangzott el, ez6rt a polgrirmester a rendkiv0li nyilt
testiileti til6st 84r 6rakor bez6rta.

K.m.f.

l*r-,-' -J
Bencze Eva

jegyzb

Szab6 M6,rta
k6pvisel6

polg6rmester

A jeslz6kdnyv hitelesit6k:


