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JEGYZ6xoNyv

K6sziilt: Kir6lyszentistv6nK<izdssegiHilztirgyal6term6ben20lg.augusztus 27-6n
tartott rendkiviili nyilt k6pviselo-testiileti iil6srdl.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polgdrmester
Di6szegi Imola dpJtg6r."rt",
Koszegi Mira k6pviselo
Szab6 M6rta k6pvisel6

Bencze Eva iegyzo
ZavadaMihrilyn6 kii;vezet6, jkv.-vezeto

A k6pviselS-testtilet iil6s6t KSszegi Ilona polg6rmester vezette, 1000 6rakor megnyitotta.

K6szeei Ilona pole6rmester:
Kosz<int<itte a megjelent k6pvisel6 h<ilgyeket, tovdbbii a Kozris Hivatal dolgoz6it.

Meg6llapitotta, hogy a testtilet hatinozatk6pes, mivel az 5 kepvisel6b6l 4 fb jelen van.
Borka L{szl6 kepviselS igazoltan van t6vol.

A napirendre a meghiv6val megegyezoen tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

l. Gdrdril6 Fejleszt6si Tervek elfogadrlsa
2. Kozkifoly6k fogyasztasmerd berendez6ssel tort6n6 ellStasa
3. A Helyi V5lasztrisi Bizotts6g tagiainak megv6lasztasa
4. A F<iveny strandra defibrillitor beszerz6senek tamogatiisa
5. Vegyes iigyek

A jegyzok<inyv vezetdj6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezet6t, hitelesit6knek Di6szegi
Imola alpolgiirmestert 6s Szab6 M6rta k6pvisel6t javasolta.
K6rte a K6pviselo-testtilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint ajegp6konyvvezeto es a hitelesit6k szem6lyevel, aztkezfeltaft6ssal jelezzdk.

A kepviselS-testiilet 4 igen szavazattal elfugadta a napirendi javaslatot, valamint q
j e g,tzd konyw e z e t 6 d s a hit e I e s {t 5 k s z e mdly dt.

NAPIREND TARGYALASA

1. Az ONxorurANvzlr rBr.rpt;lrsxprr nnNou,nrnNnx ruooosirAsAu rurAruoo
HOSSZABBiTAS KERESE

K6szegi Ilona pol gdrmester:
Elmondta, hogy a k<izmiivek biztons6gos tizemeltet6se 6rdek6ben 15 6ves fejleszt6si tervet kell
k6sziteni. A Bakonykarsil. Zrt. elk6szitette a terveket, mivel a clg rendelkezik a legtobb
inform6ci6val mind aziv6viz, mind a szenrryviz-csatorna rendszerrol,6s az elk6szit6shezmagas
k6pzetts6gti szakernberekkel is rendelkezik. A tervezett kolts6gek nem minden esetben 6rintik
az ell6t6sban r6szesiil6 osszes onkormrlnyzatot, vannak a fejleszt6si tervnek olyan r6szei, ahol
csak azon cinkormrlnyzatoknak kell anyagilag helyt iillniuk, akiknek a teriilet6t a szolg6ltat6s
t6nylegesen 6rinti.
Megk6rdezte Zavada Mih6lyn6 kirendelts6gvezetot, kiviln-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

2



Zavada Mih6lyn6 kirendeltsd gvezet6 :

Az iv6viz tekintetdben a 2020.6vi fehijit6sra nem kell kiil<in forr6st biztositani, annak forr6sa
100 Yo-ban a dijban megt6rtil6 kozmti amortizitcio. A szerrryviz tekintet6ben a
mintegy160.000,- Ft-ot kell a jov6 6vben a koltsdgvet6sben biztositani.

Koszesi Ilona polg6rmester:
Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kivdn-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

BenczeEva jegyo:
Elmondta, hogy a szennyviztelep kapacit6sb6vit6se megfeleloen alakul a beruhizirs, k6t
hetente h6tfonk6nt tal6lkozik a kivitelez6kkel, hogy megbesz6ljek a felmertil6 probl6m6kat,
es informilci6t kapjon a munka menet6rol. Thjlkoztatta a kepvisel6-testtilet tagjait, hogy a
telep rit6pit6se sonin az eszkozok 

"gy 
r6sze visszahelyezheto, mig m5s r6sziik helyett fjakat

kell be6piteni. Osszegezve elmondta, hogy a kivitelez6sben nincs fennakad6s.

Koszegi Ilona pol g6rmester:
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pviselo-testi.ilet tagjait, k6zfeltartrlssal
jelezz5k, ha az eloterjeszt6s szerint elfogadj6k a Bakonykarszt 2rt. iital klszitett, az
ivovizellilto vizlkozmr rendszer 2020-2034. 6vekre vonatkoz6 Gordi.ilo Fejleszt6si Terv6t.

A kipviselS-testi,ilet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk a tervet, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirrilysze ntistvdn Kdadg O nko rmdnyzata Kipvise l6-test iil etdnek
50/20 I 9. (W11.27.) KKt. hatdrozuta

Kir6lyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete
megt6rgyalta a Berhida, Papkeszi, Kir6lyszentistviin, Vilonya, 6si
iv ovizell6t6 vizik<izmii-rendszer GordtilS Fej leszt6si Terv6t, 6s j elen
jegyz6konyv mell6klete szerint elfogadta a Bakonykarszt Yiz- 6s

Csatornami Zrt. 6ltal a 2020-2034 6vekre vonatkoz6an elk6szitett a

Gtirdiil6 Fej leszt6si Tervet.

A k6pviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a gesztor
onkorm6nyzatot 6s a Bakonykarszt Zrt-t 2019. augusztus 3l-ig
t6j6koztassa a k6pviselot-testtilet dont6s6r6l.

Hat5rid6: 2019. augusztus 31.
Felel6s: KSszegi Ilona polg6rmester

K6szegi Ilona pole6rmester:
K6rte a kepviselS-testtilet tagjait, klzfeltartitssal jelezzEk, ha az el6terjeszt6s szerint
elfogadj6k a Bakonykarszt Zrt. 6ltal klszitett, a szennyviz vizrkozmri rendszer 2020-2034.
6vekre vonatkoz6 Grirdiil6 Fej leszt6si Terv6t.

A kdpviselSlestillet tagjai 4 igen szavazattal elftgadtdk o tervet, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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Kirrilyszentistvrin KLudg O n ko rmdnyzota Kipvis el 6-test iiletine k
5 1/20 I 9. (Wfl.27.) KKt. ltatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkonnrinyzatinak K6pvisel6-testrilete
megt6rgyal ta a Litdr szennyvizelv ez<>to 6s -tisztit6 v izikozmi-rendszer
Gordtil6 Fejleszt6si Terv6t, 6s jelen jegyz6k<inyv mell6klete szerint
elfogadta a Bakonykarczt Yiz- 6s Clsatornami Zrt. iital a 2020-2034
6vekre vonatkoz6an elk6szitett G<irdtil<i Fej I eszt6si Tervet.

A k6pviselo-testiilet megbizza a Polgiirmestert, hogy a gesztor
<inkorm6nyzatot 6s a Bakonykarszt Zrt-t 2019. augusztus 31-ig
t6j6koztassa a k6pvisel6t-testiilet dont6s6r61.

Hat6rido: 2019. augusztus 3 1.

Feleltis: K6szegi Ilona polg6rmester

2. K6zxlror.voxrocylszrAsrrrBnonpnrNonzBssrlrOnrBNoBr,r,ArAsa

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Az el6terjeszt6st minden kepviselo megkapta. Megk6rdezte Zavada Mih6lyn6
kirendelts6 gvezetot, kivSn-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

Zavada Mih6lyne kirendelts6gvezeto :

Elmondta, hogy Kir6lyszentistv6non a Kossuth utciiban talilhat6 egy k<izkut, ahonnan a 13.
szitrn alatti ingatlan lak6ja hordta a vizet, mivel nila fizetdsi h6tral6k miatt a SzolgSltat6 nem
biztositja avizet. Az ingatlanban lak6 szem6ly elhunyt, 6s b6r vannak m6g bejelentkezve erre
a cimre, de azon szemdlyek 6vtizedek 6ta nem 6lnek a teleptil6sen. A fogyaszt5smer6
berendez6s felszerel6se 185.000,- Ft + AFA, a csap leszerel6se 30.000,- Ft + AFA.

Szab6 M6rta k6pviselo:
6 nem javasolja fenntartani tov6bb a csapot. Az emlitett ingatlan tulajdonosai rendezzlk a
tartozitst.

BenczeEva jegyzo:
Azingatlanra be van kritve a viz.

Szab6 MSrta k6pvisel5:
Javasolta, hogy a kutat szereltesse le az Onkormfunyzat.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Az elhangzo tt m6 do sit6 j avas I ato t szav azdsra b o cs 6totta.
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagSait, klzfeltartitssal jelezz6k, ha egyet6rtenek azzal a m6dosit6
javaslattal, hogy a Kossuth utc6ban tal6lhat6 kozkut leszerel6sre keriilj<in.

A kdpviself-testiilet tagiai 4 igen szavazattal elfogadtdk a mddosit1 javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

is rigy l5tja, hogy nincs sztiks6g a kftra.
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Kirdlyszent islvtin Kiiudg On kor mtinyzata Kdpvkelfi-tesl ii I etdn e k
52/20 19. (W11.27.) KKt. hatdrozata

Kirrilyszentistviin K6zs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta
a k6zkifoly6k fogyasztrism6rS berendez6ssel t6rt6n6 ell6t6sa napirendi
pontot, 6s rigy hatdrozott, hogy megrendeli a telepiil6sen tal6lhat6 egy db
fogyaszt6sm6r<ivel nem m6rt k6zkifoly6 (Kossuth utcai) leszerel6s6t a

vizik6zmii-szolg6ltat6t6l. A leszerel6s k6lts6g6re 30.000,- Ft + AFA
dsszeget a k6pvisel<i{estiilet a k6lts6gvet6s tartal6kkeret6b6l biztositja.

Felel6s: K6szegi Ilona
Hat6rid6: 2019. szeptember 30.

3. A Hnlvr VAr-lszrAsr BrzorrsAc rnc.larxA nmcvAuszrAsn

K6szegi Ilona polq6rmester:

Atadta a sz6t Bencze Eva iegyzonek.

Bencze Eva jegyz6:
Elmondta, hogy a jogszab6ly szerint a HVB tagjait 2019. szeptember 1. 16 6r6ig kell a

K6pvisel<i{esti.iletnek megv6lasztania, mivel lejirt a mand6tumuk. A javasolt tagok
megkeres6sre keriiltek, hogy tudj6k-e v6llalni a feladatot, illetve nllatkoztak arr6l, hogy
eseti.ikben nem 6ll fenn 6sszef6rhetetlens6g.

K6szeei Ilona pole6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy k6zfeltartrissal jelezz1k, ha az eloterjeszt6s szerinti
hat6rozati javaslatot elfogadjak.

A kepviselilestiilet tagiai 4 igen szavazattal efogadtdk a javaslatol, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

KirdlysTentistvrin Kduig On kormdnyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
53/201 9. (W11.27.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistviin K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselotestiilete megv6lasztotta
a Helyi V6lasztrisi Bizotts6g irj tagjait, igy a bizottsig a k<ivetkezo
szem6lyekb6l 6ll:

A Helyi Vdlaszt6si Bizottsrig tagiai:
Molnar Elem6rn6 Kir6lyszentistv6n, F6 u. 35.
Viaszn6 Libik Adrienne Kirillyszentistvrin, Kossuth u. 14.

Ddmdtdrn6 Szak6cs Hajnalka Kirdlyszentistv6n, F6 u. 45.
Szegedin6 Moln6r M6ria Andrea Kir6lyszentistvrin, F6 u- 28.
Mezein6 Zseli Eva Kirdlyszentistviin, F6 u.22.
A Hell V6laszt6si bizottsig p6ttagjai:
Trinczos K6rolyn6 Kirilyszentistvrin, R6zsadomb u. 19.

B6ka Attila Kir6lyszentistvrin, Sz6chenyi rit 24.

A K6pvisel6-testilet megbizza a legTzd Asszonyt - a Helyi V6laszt6si Iroda
vezet1jdt -, hogy d6nt6s6r6l az 6rintetteket 6rtesitse, 6s a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g iil6s6t hivja 6ssze.

Felel6s: Bencze Eva, HVI vezetS
Hat6rid6: 2019. szeptember I .
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4. A FovpNv srRlNnRa orrrnruLLAroR snszpRZBstxnx rAnroclrAsl

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy t6mogat6s megtdrgyalilsa a
k6pviselok javaslat6ra keri.ilt fel a napirendre, 30.000,- Ft t6mogat6si <isszeget javasol
biztositani.
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, mondj6k el v6lem6nytiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6+estiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz6k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy 30.000,- Ft <isszeggel t6mogassSk a Fdveny
strandra a defibrill6tor beszerz6s6t.

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

Kirrilyszentistvti n Kduig 0n kormdnyzata Kdpviselfi-test iil etti ne k
54/201 9. (W11.27.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete rigy
hatdrozott, hogy 30.000,- Ft osszeggel t6mogatja a defibrill6tor
beszerz6s6t a Balatonfuzfoi Friveny Strandra.

A k6pviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert a sztiks6ges
dokumentumok al6ir6s6val.

Felel6s: Kdszegi Ilona
HatSridS: 2019. szeptember 30.

5. VBcyns Ucyox

Koszegi Ilona pol giirmester:
Vegyes iigyek keret6ben tijdkoztatta a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy az Agr6rminiszt6rium
fel6 benyujtott pilyiaat pozitiv elbirSl6sban r6szestilt, mintegy 3,5 milli6 Ft 6rtekben.
Elmondta, hogy a teljes osszeget nem fogi6k tudni ig6nybe venni, mivel van olyan t6tel
benne, amire id6ktizben mis piiydzatb6l nyert pdnzt az Onkorminyzat. Az iratokat most
v646k, a rendez6se folyamatban van.
Elmondta tov6bb6, hogy a ker6kp6rut pilyizat krilts6g6tcsoportosit6s6t a MAK j6vdhagyta.
Holnap 18 6rakor egyiittes iil6s lesz Lit6ren, mivel a k<izbeszerzlsi eljitrds befejezriddtt, a

Bir6l6 Bizotts6gi dont6st meg kell t6rgyalni.

Javaslatot tett tov6bbii az alitbbiab,ra
1.) A helyi dnkorm6nyzati rendelet 6rtelm6ben a k6pvisel6-testtileti tagokat megilleto

egyszeri 25.000,- Ft jutalom kifizet6s6re.
K6rte a k6pviselo-testiilet tagjait, k€zfeltartissal jelezz6k, ha egyet6rtenek a javaslattal.

A kdpviselS-testillet tagjai 4 igen szavazattal elfugadtdk a javoslatot, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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K i rd ly s ze nt is tv ri n Kii 7s d g 6 n ko r md nyzo ta Kdpv is e t 6-t es I iil etd ne k
5 5/20 1 9. (W 11.27.) KKt. lratdrozdto

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete irgy
hat rozott, hogy megbizza a Koz6s Onkormrinyzati Hivatal P6nziigyi
Csoportj6t, hogy az 6nkorm6nyzati k6pvisel6k, valamint a bizottsdgi tagok
tiszteletdij6161 6s juttatiisair6l sz6l6 912010. (XI.25.) dnkorminyzati
rendelet 2.$ (6) bekezd6se alapjrin j6r6 brutt6 25.000,- Ft tiszteletdijat
fizesse ki a kdpvisel6k 6s a kiiltag r6sz6re.

Felel6s: Benczebvalegyzb
Hat6rid6: 2019. szeptember 6.

2.) Polg6rmester asszony javaslatot tett tov6bb6 arra, hogy az nkorminyzat dolgoz6i egy
havi b6riiknek megfelel6 jutalomban r6szesiiljenek.

Di6szeei Imola Katalin k6pvisel6:
Erintetts6get jelentett be, 6s k6rte a k6pviselo{estiilet tagiait, d6ntsenek arr6l, hogy r6szt
vehet-e a szavaz6sban-

K<iszesi Ilona oolq6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltartrissal jelezz6k, ha egyet6rtenek azzal a javaslatlal,
hogy Di6szegi Imola Katalin r6szt vehet a szavazison.

A Mpvisel6-testiilel tdgjoi I igen szavazattal a javaslalot efogodtak, ds az alabbi hatirozqtot
hoztrik:

Kirdlysze ntktvri n Ki)udg O n ko rmri nyzata Kdpviself-test iitetdne k
56/2019. (X.20.) KKL hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete rigy
hatarozott, hogy az 6nkorm6nyzati dolgoz6k jutalmazris6val kapcsolatos
szavaz{son Di6szegi Imola Katalin alpolg6rmester, az lnkorminyzat
munkav6llal6j a is szavazhat.

Hatririd6: azonnal

Polgrirmester asszony k6rte a kepvisel<i{estiilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezzbk, ha
egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy az 6nkormrinyzat dolgoz6i egy havi bdriiknek megfe1e16
jutalomban 16szesiiljenek.

A kdpviseld+estiilet tagiai 4 igen szoyazaltal elfogadtdk a jat)aslatot, ds az aldbbi hatarozatot
hoztdk:
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Ki rd lys ze ntis tvdn Kii u i g O n ko r md ny zata K dp v is e I 6-te st ii t eti n e k
5 7/20 I 9. (Wf1.27.) KKt. hdtdrozato

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzat K6pvisel5testiilete [gy
hatdrozott, hogy az 6nkormrinyzat munkavrillal6it egy havi
munkab6riiknek megfelel6 jutalomban r6szesiti.

A k6pvisel6-testilet megbizza a legyzot, hogy a P6nziigyi Csoport ritjin a
jutalom kifi zet6s6r6l gondoskodjon.

Felel6s: BenczeEvajegyzo
Hat6rid6: 2019. szeptember 6.

Di6szegi Imola alpol griLrrnester:

Javasolta, hogy K6szegi Ilona polgdrmester j6 munkija elismer6sek6nt egy havi
munkab6r6nek megfelel6 jutalomban r6szesiilj6n.

K<iszeei Ilona polg6rmester:

Jelezte, hogy 6rintetts6ge miatt tart6zkodni fog a szavazisnil.

A kepvise16lestiilet a beielentist tudomasul vette.

Di6szeei Imola alpolg6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait, k6zfeltart6ssal j elezz6k, ha egyet6rtenek a javaslattal.

A kdpviselitestiilet togiai 3 igen szavozattal I tart6zkodds mellett elfogadtak a jovaslatot, is
az aldbbi hatarozatot hoztak:

KirdtlszentisndnK6uesonkory";iri:,;.frir":;;Ftesriitetinek

Kir6lyszentistv6n K<izseg Onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete tgy
hatarozott, hogy j6 munk6ja elismer6sek6nt egy havi munkab6r6nek
megfelel6 jutalomban r6szesiti K6szegi Ilona polg6l'mestert.

A k6pvisel6testiilet megbizza a Jegtz6t, hogy a P6nziigyi csoport ritj6n a
jutalom kifi zet6ser6l gondoskodjon.

Felel<is: BenczeEvajegyz6
Hatririd6: 2019. szeptember 6.

K6szegi Ilona pol e6rmester:
3.) Javasolta tovribb6 hogy a k6z6s 6nkorm6nyzati hivatal dolgoz6inak jutalomkeret6t

brutt6 300.000,- Fltal ernelje meg a k6pvisel6-testrilet, mely alap feloszt6srir6l majd a
Jegyz6 asszony d6nt.

K6rte a K6pvisel6-testi.ilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz5k,ha egyet6rtenek a javaslattal.

A Mpvisel6-testiilet tagjdi 4 igen szavqzdttql a javaslatot elfugadtdk, ds az aldbbi hatdrozdtot
hoztdk:
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Kirdlys zentistvti n Kdu dg On ko rmd nyzata Kipvisetfi-test iileti n ek
5 9/20 I 9. (W I I. 2 7.) K Kt. h atdrozata

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormrinyzat K6pviselci-testiilete i,gy
hatiirozott, hogy brutt6 300.000,- Ft dsszeggel megemeli a Literi K6z<is
Onkormii,nyzati Hivatal jutalomkeret6t.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a legyzot, hogy a Pdnztigl csoport [tj6n a
jutalom kifi zet6s6nil gondoskodjon.

Felel6s: BenczeEvajegyzl
Hat6rid6: 2019. szeptember 6.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6t el, hozz{sz6l6s nem hangzott el, ez6rl a polgrirmester a
rendkivtili nllt testiileti iil6st 1030 6rakor bez6rta.

K.m.f.

ilq<
K<isze$l[ona

a

bere. . . 1
Bencze Eva

seeyzbpolgiirmester

A jeeyz6k6nyv hitelesit6k:

.l\r \ \rI_ ^[_Di6szeilr\1pe1n
alpolgdrmester

Szab6 M6rta
k6pvisel6


