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JEGYZ6roNvv

Kir6lyszenti stv6n K<izo ss 6gi Hiu tir gy al6term6b en 2020 . j ril ius 7 -6n
tartott nyilt k6pviselo-testtleti til6srol.

K6sztilt:

K6szegi Ilona

Di6szegi Imola

K6szegi Mira

Szab6 M6rta

Borka Liszlo

Bencze Eva

N6methyn6 Brand Jirlia

Zavada Mih6lyn6

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pvisel6

k6pvisel6

k6pvisel6

jegyzo

p6nztigyi vezeto

kir.vezetS, jkv.-vezet6

A kepviselo-testiilet iil6s6t Koszegi Ilona polg6rmester vezette,1430 6rakor megnyitotta.

K6szesi Ilona polsilrmester:
Koszontritte a megjelent k6pvisel6 holgyeket, tov6bb6 a Kozos Hivatal dolgoz6it a

vesz6lyhely zet megsnin6s6t k<iveto el so k6pviselotesttil eti til 6sen.

Meg6llapitotta, hogy a testi.ilet hatfirozatklpes, mivel a megvSlasztott 5 fii k6pviselob6l mind az

5 fib jelen van.

A napirendre a meghiv6val megegyezlen tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Besz6mol6 a Litdn K<iz<is Onkorm6nyzati Hivatal 2019. 6vi kolts6gvet6senek

v6grehajtasar6l
2. Besz6mol6 az Onkorm tnyzat 2019 . 6vikolts6gvet6s6nek v6gpehajt6sar6l

3. A20l9.6vi bels6ellen6rz6si jelent6s megtargyalasa

4. A Lit6ri Kozris Onkormanyzati Hivatal 2020. 6vi kolts6gvet6s6nek 1. sz6mri m6dositasa

5. Az Onkorminyzat2)2}. 6vikolts6gvet6s6nek 1. szlmt m6dositasa

6. Az Onkorminyzat 2020. \. f616vi munkaterv6nek elfogadasa

7 . A kamerarendszer karbant arlilsbra penntgyi feAezet biaositasa
8. Besz6mol6 a vesz6lyhelyzettelkapcsolatos id6szakr6l
9. Kozponti h6ziorvosi iigyelet krizos finanszirozasa 6s kozos kozbeszerz6si eljar6s kiirasa

10. Vegyes tigyek

A jegyzok<inyv vezet6jenek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesitoknek K6szegi

Mira 6s Szab6 M6rta k6pvisel5ket javasolta.

K6rte a K6pviselo-testiilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,

valamint a jegz6kdnywezeto a a hitelesit6k szem6ly6vel, ailklzfeltafiissil, jelezzdk.

A kdpvisel1+estt)let 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi iavaslatot, valamint a
j e g,,zdkanyw e z et 6 6 s a hit e I e s it ri k s zemd ly d t.
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NAPIREND TARGYALASA

BrszAtvtolo a, LIrBru K6zds ONxonrr.rAxyzarr Hrvarru- 2019. Bvr
xolrstcvnrrstNox vtc noH,r.lrAsAnol

Koszegi Ilona polgirmester:
Elmondta, hogy az el6terjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva
jegyzot, kivrln-e sz6beli kiegdszit6st tenni az anyaghoz.

BenczeEva jeryzo:
Elmondta, hogy ,,viharos" 6v 611 a hivatal mog6tt, a k6t v6laszt6s lebonyolit6sa megterhel6
feladat volt. A mirlt 6vben megalakult a k6t k6pviselo-testtilet. Kifejezte <irdm6t, hogy
Kir6lyszentistvSnon a r6gi-fj k6pvisel6-testtilettel dolgozhat egytitt. Tij€koztatta a k6pviselo-
testiilet tagjait, hogy a zhrszfimadilst Lit6r k6pviselo-testtilete m6r elfogadta.

K6szegi Ilona polg6rmester:
K6rte a testtilet tagjait, hogy az el6terjeszt6st megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltartilssal
jelezz5k, ha a zin szhmad6st el fo gadj 6k.

A kepvisel1-testillet tagjai 5 igen szavazottal elfugadtdk a Litdri K1zos Onkormdnyzati
Hivatal 2019. dvi kAltsdgvetdsdnek vdgrehajtdsdr1l kdszillt beszdmolit, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirrilys zentistvdn KLa dg O n ko r mdnyzata Kdpviself-test iil etd n e k
3I/2020. (VII.7.) KKt. hatdrozota

Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete jelen
jegyzSkonyv mell6klete szerint elfogadta a Lit6ri Kciz<is dnkorm6nyzati
Hivatal 2019. evi kolts6gvet6s6nek v6grehajt6s6r6l k6sztilt besz6mol6t.

Felel6s:
Hat6rid6:

BenczeEva jegyzb
azonnal

2. BrszAuoloazONxoRMANyzAT z}lg.EvrKOLTSEG\TTESENEKvEGREHAJTAsARoL

K6szegi Ilona polgilrmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. A zitrszbmad6sban szerepl6 bev6teli fSosszeg
189.578.969,- Ft, kiad6si ffi6sszeg 401.051.743,- Ft. Ennek oka, hogy a ker6kprirut
megval6sitSs6ra jelent6s osszegek kertiltek kifizet6sre, az elnyert piiytuati osszegb6l,
valamint az EFOP pillyilzatban is tort6ntek kifizet6sek. Felhivta a figyelmet arra a t6nyre,
hogy a bev6teli 6s kiad6si oldal tartalmazza az elnyert, 6s folyamatban 1ev6 pilydzatok
osszeg6t is. Elmondta, hogy 2019. 6vben a k<itelez<i feladatok elet6s6ra kapott szereny bev6telek

mellett is marad6ktalanul elLit6sra keriiltek az 6nkorm inyzati feladatai.

Fentiek alapjan elmondhat6, hogy az dnkormdnyzat 2019. 6vben megfontolt, takar6kos
gazddkodilst folytatott annak 6rdek6ben, hogy a neh6z gazdasigr helyzetben is megoizze a

stabil gazdasilgihelyzet6t, ugyanakkor n<ivelje a kozs6g vagyonft.
Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e sz6beli kieg6szitest tenni.
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Benczebyajesyzo
Nem kiv6nt sz6beli kieg6szit6st tenni.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Megk6rdezte N6methyn6 Brand Jrilia p6nziigyi vezetot, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni

N6methyne Brand Jirlia p6nztigyi vezeto:
Nem kiv6nt sz6beli kieg6szit6s tenni.

K6szesi Ilona polg6rmester:

K6rte a k6pviselS-testiilet tagjait, tegy6k fel k6rd6seiket.

Di6sze gi Imola alpol e6rmester:
A kiad6si oldalon azt olvasta, hogy 40 %o-os a tervezett kiad6sok megval6sul6sa. Mi6rt van
ez?

N6methlzn6 Brand Jirlia penztiglzi vezeto:
Mert a piiytnaton elnyert risszegek teljes kifizet6s m6g nem val6sult meg.

Di6szegi Imola alpol gdrmester:
A felirjit6s sor6n van egy 750.000,- Ft-os t6tel, ez mit takar?

Di6szeei Imola alpol e6rmester:
A vagyon 6rt6ke 3 %o-kal csokkent a kimutat6s szerint. Mi6rt?

Benczefyajeevza;
A k6telez6 6ves 6rt6kcsokken6si elsz6mol6sokb6l ad6dik. Nem kell megijedni, amikor a
kerekp6rut beruh6z6s aktiv6lSsra kertil, jelent6s emelked6st fog mutatni a vagyon. Elmondta
tov6bb6, hogy ez6rt is tartja fontosnak, hogy a kisebb eszkoz<ik is bekertiljenek a titrgyi
eszkoz nyilv6ntart6si rendszerbe, mert igy a vagyon pontosabban kimutathat6.

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Mivel egyeb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6{esttilet tagjait,
klzfeltartissal jelezz6k, ha az elote1eszt6s szerint elfogadjbk az dnkorm6nyzat 2019. 6vi
kolts6gvet6s6nek vegrehaj t6s6r6l k6sztil b esz6mol 6t.

A kdpvisel1-testillet tagjai 5 igen szavazattal a beszdmoldt elfogadtdk, ds az aldbbi rendeletet
alkottdk:

Kirdlyszentistvdn Kdudg 0 n kormdnyzata Kdpviself-testiil etdnek
6/2020. (WL l 4.) dnkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistvdn Kozs6g dnkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete jelen
jegyz6konyv mell6klete szerint elfogadta az Onkorm6nyzat 2019. 6vi
kdlts6gvet6senek v6grehajt6s6r6l sz6l6 rendeletet.

Felel6s:
HatSrid6:

K6szegi Ilona
azonnal
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K6szegi Ilona pole6rmester:
Az EFOP pilydrzat keret6n beliil a szinhdzterem 6s folyos6 meszel6s6t takarja.



3. A2019. rvt nrls6 rI,l.px6nztsr neszArrror-6 Blroc,LnAs,q.

K6szegi Ilona pols6rmester:
A bels<iellen6rzes t€mbja a belso kontrollrendszeren beliil az Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s
rendszer kialakit5s6nak 6s mtikod6s6nek vizsgiilata volt.
Megk6rdezte Bencze Eva jegyzot, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni.

esalzr]fuiewd
A belsoellentlrz6si feladatokat tov6bbra is t6rsukisi form6ban, a kistersegen kereszttil Llda el
az dnkorminyzat. A kontroll rendszeren beltil az inform6ci6s 6s kommunik6ci6s kornyezetet
vizsgbltitk a belso ellen6rok. Komolyabb probl6m6k nem mertiltek fel az ellenorz6s sor6n.
Elmondta, hogy oriil az ellenorz6seknek, mert ezek hozzhjfurulnak, hogy az esetleges
probl6m5k kijavit6sra kertilhessenek, mivel nehdz a jogszabflyi viltoz6sokat kovetni.
Thjlkoztatta tov6bb6 a testtileti tagokat, hogy azidei 6vben az Allami Sz6mvevosz6k is ebben
a t6makrirben inditott ellen6rz6st, mely m6g nem zilrultle.

Di6szeei Imola alpols6rmester:
nz ASZ ellen6rz6shez miket k6rtek be?

N6methyn6 Brand Jrilia p6nztigyi vezeto:
Ktil onf6l e szab iiy zatokat kel I ett b ektil d eni .

KSszeei Ilona pol g6rmester:
K6rte a K6pvisel5-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezzek, ha elfogadjSk a bels6ellen6rzesi
jelent6st.

A kdpvisel6-testtilet tagiai 5 igen szavazattal a bels6 ellendrz,isi jelentdst elfugadtdk, ds az
aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kda dg O n ko rmrtnyzata Kdpvisel 6-test iil etdnek
32/2020. (VII.7.) Kkt. hatdrozata

Kirdlyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepvisel5-testtilete megt6rgyalta
6s jelen jegyzokonyv mell6klete szerint elfogadta a 2019. 6vi
bels6ellen6rzdsrol k6sziilt besz6mol6t.
A kepviselo-testtilet megbizza a polg6rmestert, hogy a besz6mol6 honlapon
t<irt6no megjelentet6s6r6l gondoskodjon.

Felel6s: KSszegi Ilona polg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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4. A LtrBnt Kdzds ONxonnANvzlrr HrvarlI, 2020. Bvr x6lrsBcvprpsnNpx
1. szArr.ru uooosirAsl

K6szegi Ilona pols6rmester:
A m6dositiist k<ivettien a Kcizos Onkorm6nyzati Hivatal bev6teli es kiad6si fo<isszege

73.040.841,- Ft-ra m6dosul. Megk6rdezte Bencze Eva jegyz6t, kiv6.n-e sz6beli kiegeszit6st tenni.

BenczeEva jeeyzo:
Nern kivdnt sz6beli kieg6szit6st tenni.

Ktiszegi Ilona polg6rmester:
K6rte a k6pviselo-testtilet tagjait, tegy6k fel kerd6seiket.

Di6szegi Imola alpol g6rmester:
Mi6rt kellett m6dositani a kolts6gvetest?

BenczeEva jewzo:
A vesz6lyhelyzet miatt Lit6r k6pviselo-testiilete a Mogyor6si Napok elmaradSs6r6l dcinttitt, 6s

az effe tervezett <isszeg egy resz5t 6tcsoportositotta a v6dekez6s koltsdgeire.

K6szegi Ilona pols6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pviselo-testtilet tagjait,
klzfeltarthssal jelezzEk, ha a Lit6ri Kozos Onkorm6nyzati Hivatal 2020.6vi kolts6gvet6s6nek
I . sz6mri m6dosit6srit elfogadj 6k.

A kepvisel1-testillet tagjai 5 igen szavazattal a Hivatal kaltsigvetds,inek mddos[tdsdt
elfugadtdk, ds az oldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlys zentistvdn Kdu dg O nkor mdnyzata Kdpv iselfi-test iiletdne k
33/2020. (VII.7.) Kkt. hatdrozata

Kir6lyszentistvSn Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testrilete
megtargyalta, 6s jelen jegyzSkonyv mell6klete szerint elfogadta a Literi
Kozos Onkorm6nyzati Hivatal 2020. 6vi kolts6gvet6s6nek l. szdmri
m6dosit6s5t.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
HatSrid6: azonnal

5. Az Om<onu,,fuwzlr2020. rvr rdLrsBcvBrnsnNrx 1. szAlru nronosirAsl

K6szegi Ilona pol g6rmester:

Elmondta, hogy az Onkorm6nyzatnill marad6 g6pj6rmriad6 40 Yo-6t a virus helyzet miatt a

korm6ny elvonta, ez szerepel mind a bev6teli, mind a kiad6si oldalon, tov6bb6 a v6dekez6ssel

kapcsolatos kdlts6gelae 6tcsoportositott 6sszeg, valamint aberuhinilsok rovatban a ker6kp6rut

kivitelez6s kolts6gei miatt kellett a kolts6gvet6si rendeletet m6dositani.

K6rte a testiilet tagjait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket.
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Di6szeei Imola alpols6rmester:
A g6pjrirmti ad6 miatt 2.000.000,- Ft-tal csokkent a k<ilts6gvet6s, mennyi <isszeg lett
itcsoportositva a v6dekez6shez?

Nemethyn6 Brand o6nztisvi vezeto:
Az augusztus 20-i rendezv6nyre elktilonitett risszeg, mintegy brutt6 3.200,- Ft
6tcsoportosit6sar6l d<intott a Polg6rmester. Ezen <isszegbol csak a t6nylegesen elkoltott <isszeg

kertilt eddig 6tvezet6sre.

Di6szeei Imola alpol g6rmester:

Mi lesz a tobbi p6nzzel?

BenczeEva jegyz6:
Elmondta, hogy m6rciusban m6g nem lehetett tudni, hogy milyen volumenti lesz a jiwiny,
milyen osszegre lesz sztiks6g a v6dekezdshez. Kir6lyszentistv6n j6l megoldotta a feladatot,
<isszefog6ssal maszkokat varrtak, tobb lakos is felajdnlotta a segits6g6t, igy hat6konyan, a

ki ad 6sok minimalizill 6 s riv al si k erii lt a v ldekezdst me go I d ani .

A k6pvisel6{esttilet a k6s6bbiekben donthez rigy, hogy a megmaradt penzt, pl. a kiesett
g6pj6rmtiad6 p6tl5s6ra a tartal6kkeretbe helyezi, vagy meghat6rozhat egy6b c6lokat is.

Koszegi Ilona pol gSrmester:

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait,
kdzfeltarthssal jelezz6k, ha az eloteqesztds szerint elfogadj 6k az Onkorm6nyzat 2020. evi
k<ilts6gvet6s6nek I . szitm'6 m6dositdsSt.

A kepvisel1-testillet tagjai 5 igen szavqzattal rendelet mddosltdst elfogadtdk, ds az aldbbi
rendeletet alkottdk:

Kirtilyszentistvtin Ktiu dg On ko r mdnyzata Kdpviselfi-testiiletdnek
7/2020. (WI. 14.) dnkormdnyzati rendelete

KirSlyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvise15-te_sttilete megt6r gyalta
6s jelen jegyzokonyv mell6klete szerint elfogadta az Onkormilnyzat 2020.
6vi kdlts6gvet6s6nek 1. szimir m6dosit6s6t.

Felel6s: Koszegillonapolgfrmester
Hat6rid6: azonnal

6 Az OnxonuANvzar 2020. II. MUNKATERVENEK ELFOGADASA

K6szegi Ilona polg6rmester:
Az anyagot minden k6pvisel6 megkapta. A terv a k<itelez6en megt6rgyaland6 napirendi

pontokat tartalmazza.
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, hogy k6zfeltart6ssal jelezzdk, ha a munkatervet elfogadj6k.

A kdpviselS-testtilet tagioi 5 igen szqvazattal elfugadtdk a 2020. II. fdl|vi munkntervet,

ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:
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Kirttlys zentistvdn Ki)u dg O n kormttnyzata Kdpviself-test iil etd ne k
34/2020. VfI.7.) KKt. hatdrozato

Kir6lyszentistviln Kcizs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete megtilrgyalta
6s jelen jegyz6k<inyv melldklete szerint elfogadta a K6pvisel6-testtilet
2020. II. f6l6vi munkaterv6t.

FelelSs: K6szegi Ilona
Hat6rid6: 2020. december 31.

7. AxaMSRARENDSzERKARBaxrmrAsARAptNzucyrFEDEzETBrzrosiTAsA

K6szegi Ilona pole6rmester:
Az anyagot minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy az dnkormSnyzatkameririval m6r
j6 ideje gondok vannak, ez6rtreferenci6kkal rendelkez6 c6get keresett. Az 6raj6nlatot ad6 c6g
S6lyban, 6s tobb t6rs6gbeli <inkorm6nyzatnill rendelkezik referenci6kkal, ez6rt
megvizsgSltatta veltik az onkormhnyzat kamerarendszerlt, 6s 6raj6nlatot k6rt a javit6si
munk6kra. A c6g koll6g6i felm6rt6k a hib6kat, 6s amit anyagkolts6g n6lkiil javitani lehetett,
azt kqavitott6k, de a stabil mtikod6s biztosit6s6hoz az irajfinlatban szereplo fedezetre van
sztks6g. K6rte a testtilet tagtrait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket.

Szab6 Mrirta k6pvisel6 :

Hany kamera van a teleptil6sen?

K6szegi Ilona pol g6rmester:
A teleptil6sen anal6g 6s digit6lis rendszer mrikodik, tisszesen 13 kamer6val, melyek a

vagyonv6delmet szolg6ljak, 6s tribbek kozott a Szent Istv6n Parkban, a Leader Parkban, az

6nkorm6nyzat 6piiletei kortil stb. vannak felszerelve. A btinmegelozds sor6n jelentds
visszatart6 ereje van a kameriiknak.

Di6szegi Imola alpol e6rmester:
A rendSrs6 g szttmira hatalmas segits6get j elentenek a kameriik.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Mivel egy6b 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pviselS-testtilet tagjait, kdzfeltart6ssal
j elezz6k, ha egyet6rtenek a hatir o zati j avas I att al.

A kdpviselS-testillet tagjai 5 igen szavazattal a hatdrozati javaslatot elfogadtdk, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirtilys zentistvtin Kda dg O nko rmdnyzata Kdpviselfi-test iiletdnek
3 5/2020. (VII.7.) KKL ltatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6n yzat Kdpviselo-testiilete megt6rgyalta
az LNL Group Solutions Kft. kamerarendszer javit6s6ra adott itrajSnlat6t,
es rigy hathrozott, hogy az furajinlatban szereplo 360.000,- Ft + AFA
<isszeg6rt megbizza a ceget a munka elv6gz6s6vel.
A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a Polg6rmestert a munka
megrendel6sdre 6s kifi zetes6re.

FelelSs: K6szegi Ilona
Hat6rid6: 2020. szeptember 1.
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8. BeszArrror,o l veszf r,vnnr, KAPCSOLATOS tnOSZAXnOI

Kriszegi Ilona polg6rmester:
Elmondta, hogy az eloterjeszt6s tartalmazza a meghozott polgilrmesteri hat6rozatokat, bttr
ezek tartalma nem ismeretlen a testtilet tagjai el6tt, hiszen sz6ban, telefonon, vagy e-amilben
mindig egyeztetett a testtileti tagokkal. Ki szeretn6 viszont emelni, hogy az onkorm6nyzat
dolgoz6i nagyon sok plusz feladatot v6llaltak ezenidoszak alatt, ezert az el6terjeszt6s szerint
szeretne j avaslatot tenni jutalmaz6sukra.

Mielott az el6terjeszt6st megvitatn6k, szeretne kosz<inetet mondani mindazon kir6ly-
szentistv6ni polgSroknak, akik az elmrilt embert pr6b6l6, neh6z idoszakban segitett6k az
onkorm 6ny zat munkil ifi .
Ezek utdn k6rte a testtilet tagjait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket, mondj6k el v6lem6nytiket.

Di6szegi Imola alpols6rmester:
Javaslatot tett arra, hogy az 50.000,- Ft jutalmat a polg6rmesternek is biztositsa a k6pvisel6-
testtilet. Javasolta tov5bb6, hogy az augusztus 20-i tinnepsegen valamikeppen kdszonj6k meg
a vedekezdsben segits6gek nyujt6k tev6kenys6g6t.

Koszegi Ilona pol giirmester:
Erre m6r 6 is gondolt, a kosz<ino lev6l m6r megfogalmazisra kertilt, 6s irgy
egy eml6klapot is k6sziten6nek azoknak az embereknek, akik segitettdk az

munk6jrit.
Javasolta, hogy ennek mik6ntj6re 6s hely6re kotetlenebb form6ban t6rjenek vissza.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, kerte a k6pvisel6-testiilet tagtrait,
k6zf eltartirssal jelezzek,haahatirozati javaslattalegyet6rtenek.

A kdpviselS-testillet tagiai 5 igen szavazattal a hatdrozati javaslatot elfogadtdk, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kdu ig O nkormtinyzata Kdpviselfi-test iiletdne k
36/2020. (VIL7.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kd zs6g dnkorm6nyzat K6pvi s el 6-testiil ete megtSrgyalta
az <inkorm6nyzati dolgoz6k jutalmazbsira tett javaslatot, 6s tgy
hatin o zott, ho gy a ve s z 6l yhel y zet alatt v 6 gzett j 6 munkSj uk eli smer6s ek 6nt
jutalomban r6szesiti a dolgoz6kat, az alfibbiak szerint:
1.) a faluh6zgondnok, a hivatalseg6d 6s a koztertiletfenntart6 dolgoz6k
rlszere brutt6 50.000,- Ftl f6,
2.) a takant6n6 dolgoz6 r6sz6re brutt6 10.000,- Ft jutalmat biztosit a

kolts6gvet6sben a v6dekez6sre elktilonitett keret terh6re.
A k6pvisel6-testiilet megbizza a Jegyzot, hogy a jutalom kifizet6s6r5l a
P 5nntgyi C soport :6tj 5n int1zkedj en.

gondolta, hogy
Onkorm6nyzat

Felel6s:
Hatr{rid6:

Bencze Eva jegyzo
2020.jrilius 15.

Di6szegi Imola alpol g6rmester:

K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy dcintsenek a PolgSrmester jutalmazhsira tett
javaslat6r6l is.
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Koszegi Ilona pol eilrmester:
Erintettseget jelentett be, 6s jelezte,hogy nem fog a szavazisbanr6szt venni.

Di6szegi Imola alpolg6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezzbk, ha egyet6rtenek azzal ajavaslattal,
hogy a Polg6rmester a v6dekez6sben vegzett munk6ja elismer6sek6nt 50.000,- Ft jutalomban
r6szestiljon.

A kipviself-testillet tagjai 4 igen szavazattal (I fi nem szavazott) a hatdrozati .iovaslatot
elfugadtdk, is az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin KLudg O n kormtinyzata Kdpvisel 6-test til etine k
37/2020. (VII.7.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g dnkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta
polgdrmester jutalmazhsfua tett javaslatot, 6s rigy hat6rozott, hogy a
veszllyhelyzet alatt v€gzett j6 munk6ja elismer6sek6nt 50.000,- Ft
jutalomban r6szesiti a Polg6rmestert.
A k6pvisel6-testtilet megbizza a Jegyzot, hogy a jutalom kifizet6s6rdl a
P6nziigyi Csoport irtj6n int6zkedjen.

Felel6s:
Hat6ridS

Bencze Eva jegyzo
2020.jrilius 15.

9 KozpoNu HAzronvosr UcyBr,nr xozds nrNnNszinozrisl ns xozds x6zensznRzEsr
BuAnAsxfnAsa.

K6szegi Ilona pol e6rmester:
Elmondta, hogy a r6szletes el6te{eszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Megk6rte Bencze Eva
jegyzot, hogy foglalja <issze a tudnival6kat.

Bencze Evaje&vz6:
A kozponti orvosi tigyeletet Kir6lyszentistvSn tobb teleptil6ssel egytitt l6tja el, melyben
Balatonalmildi a gesztor onkormSnyzat. A telepiil6s h6ziorvosa, dr. Horvilth Balilzs jelezte,
hogy eg6szs6gi 6llapota miatt nem tudja v6llalni az tigyeletet, illetve k6t telepiil6s eset6ben
nincs hilziorvos. A kiilonfele felmeri.ilt probl6m6k miatt a teleptilesek rigy dont<ittek, hogy a
jov6ben nem a Balatonalmridi Eg6szs6giigyi Nonprofit Kft-n kereszttil l6tj6k el a feladatot,
hanem ktils6 szolg6ltat6t vesznek ig6nybe. N6mi bizonytalans6got okozott, hogy
Balatonfrizf6 ki szeretett volna l6pni a t6rsul6sb6l, v6gtil az a dcint6s sziiletett, hogy maradnak.
A polgrirmesterek a vesz6lyhelyzet alatt meghoztik a dont6st a jirnius l. 6s szeptember 30.
kozotti id6szak ell6t6srlnak biztositiis6ra, ezerr id6szak alatt pedig le kellene bonyolitani a

kozbeszerzlsi elj6r6st amelyben a szolg6ltat6 kiv6lasztSsra fog kertilni. Az indikativ
6rajdnlatok alapjin a2020. okt6ber 1. - december 31. kdzotti id6szak e115t6sa v6rhat6an 83,27
FVfb <isszegbe fog ker0lni, igy Kir6lyszentistv6n eset6ben nagysSgrendileg mintegy 130 ezres

k6ltseggel kell sz6molni.
A szolg6ltat6val 5 6ves szerzod6st kdtn6nek a teleptil6sek, de nagyon gyorsan kell d<inteni a

kozbeszerz6ssel, 6s egytiltmrik<id6sekkel kapcsolatban, hogy okt6ber l-ig a szerzodls
megkot6sre keriilhessen. Sok v6laszt6si lehet6s6g nincs, mivel onSll6an a teleptil6s nem tudja
biztositani az igy eletet.
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Koszegi Ilona pole6rmester:
K6rte a k6pviselo-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezz5k, ha a hatitrozati javaslattal
egyet6rtenek.

A kepvisel6-testtilet tagjai 5 igen szavqzattal a hatdrozati javaslatot elfugadtdk, ds qz aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszent istvtin Kiiudg O n ko rmrtnyzata Kdpv ise I 6-test iilet d ne k
38/2020. VfI.7.) KKt. hotdrozata

l. Kir6lyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzathnak K6pviselo-testtilete rigy hat6roz,hogy a
kcizponti orvosi tigyelet szolghltattts kozbeszerz6si elj6r6s lefolytat6s6ra vonatkoz6
egyiittmtikod6si meg6llapod6st es a kcizbeszerzesi mriszaki leir6st ahatdrozat 1. mell6klete
szerinti tartalommal j6v6hagyja 6s felhatalmazza a polg6rmestert a kozponti orvosi iigyeleti
szolgilltaths kdzbeszerz6si eljSr6s6nak lefolytatt,sdhoz sztiks6ges valamennyi jognyilatkozat 6s

k<itelezetts6gvillalls megt6tel6re, tov6bb6 az egyittmrikod6si meg6llapoddst aliirdsira.

2. A k6pviselS-testiilet rigy hat6roz, hogy a kozponti orvosi tigyeleti ell6t6s kozos
ell6t6s6ra vonatkoz6 egytittmrikod6si meg6llapod6st a hatirrozat 2. mell6klete szerinti
tartalommal j6v6hagyja 6s v6llalja, hogy a kozponti orvosi tigyeleti feladat ell6t6s66rt 6llami
forr6ssal nem fedezett, tewezett mtikrjd6si kiad6sokra havonta a Magyar Allamkincstir 6ltal
alkalmazott 2019. januiir 1. napj6n 6rv6nyes lakoss6gszrlm alapjin kisz6mitott hozzi$itrullst
megfrzeti.

3. A k6pvisel6-testtilet villalja, hogy biztositja kolts6gvet6s6ben a hattrozat 1. pontja
szerint kiir6sra kertilo kozbeszerz6si eljrir6s becstilt 6rt6ke alap16n, a hatdrozat 2. pontjiban
hivatkozott onkormrinyzati hozzdj6rul5s becstilt <isszeg6t.

4. A k6pviselo-testtilet megismerte a hat6rozat 3. mell6klet6t kdpezo kozbeszerz6si
elokbszito anyagban foglaltakat 6s :{;gy dont, hogy a ,,Balatonalm6di, Als66rs,
Balatonakaratlya, Balatonfokaj6r, Balatonflizfo, Balatonkenese, Csajiig, Felsoors,
Kirrilyszentistv6n, Ktingos, Lit6r, Papkeszi <inkormitnyzatok ell6t6si k<itelezetts6gdbe tartoz6
krizponti h6ziorvosi tigyeleti szolgdltatds ell5t6sa" cimen - a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015.
6vi CXLII. t6rv6ny (Kbt.) 21. S Q) bekezd6se alapjin a Kbt. 112. $ (1) bekezd6s b) pontban
meghathrozott szab6lyok szerinti nyilt kozbeszerzlsi elj6r6st indit, uni6s hirdetm6nyminta
alkalmazdshval.

5. A k6pvisel6-testiilet tudom6sul veszi, hogy a kozponti orvosi iigyeleti szolgillat
mrik6d6si enged6ly6nek jogosultja a nyertes aj6nlattevo lesz, aki kozvetlentil kot
frnanszirozisi szerzoddst a kozponti orvosi iigyeleti feladatok ellstilsdra a Nemzeti
Eg6szs6gbiztosit6si Alapkezel6vel.

Felelos: Kriszegi Ilona polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos
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K<lszesi Ilona polqiirmester:
Vegyes tigyek keret6ben az al6bbiakr6lhjekoztatta a kdpvisel6-testiiletet:

1. Az Agrbrminiszt6rium 6ltal meghirdetett f6sit6si programban a rendszer kaotikuss6ga
miatt az Onkorm6nyzat ig5nye nem kertilt feldolgozisra, ezirt ezen program keret6n
beltil nem sikertilt elindulni.

2. Betlen G6bor Alapkezel6 Zrt. fel6 a testv6rteleptil6si taliikozo t6mogat6sara benyfjtott
k6relem (1.515.000,- Ft) forr6shiAnyra hivatkozva elutasit6sra kertilt. Itt jegyezte meg,
hogy Csehi polgrirmester6vel, Kupacsek R6bert irral tort6nt egyeztetdst k<ivet6en ez
6vben sem a tal6lkoz6, sem a gyermekek tbboroztatitsa nem kenil megtartdsra a

virushelyzet miatt, igy a jov6 6vben fogiek fogadni bar6taikat.

3. A krilts6gvet6sben a hivatalvezeto szimit6g6p6nek cser6je betervez6sre kertil, 6s mivel a

szimit6g5ppel egyre t<ibb probl6ma mertilt fel, az irj g6p beszerz6se 6s tizembe helyez6se
megt<irt6nt. A gep 6s szoftver brutt6 340.000,- Ft-ba kertilt.

4. A kolts6gvet6sben az EFOP hangtechnika zirilsfira tewezett szekr6ny elk6sztilt, a
meghatbrozott kereten beliili 6rt6kben. Hosszas utrinj6r6st k<ivet6en szekr6nyben
gondolkodtak, mert a rhzk6dSs miatt a felszerelt dobozt balesetvesz6lyesnek 6reztek. A
szhmla, mely tartalmazza a hivatalhozboksz k6szit6s6t, valamint a hangtechnika szitmira
a szekr6nyeket brutt6 280.000,- Ft volt.

5. A napelemes sebess6gkijelz6k, a krizuti jelzbtdblfik 6s a napelemes mozg6s6rz6kel6s
l6mpatestek beszerz6s6hez az itrqhnlatok bek6r6se folyamatban van, a soron kovetkez6 -
sziiks6g eset6n rendkiviili - testtileti til6sen tud donteni r6la a k6pviselo testtilet.

6. A jitsz6tbr ipari 6rammal t<irt6no b6vit6s6re is megtett6k az elso l6p6seket, elmondta,
hogy az tij szab6lyok miatt terveztetni sztiks6ges.

7. A Szent Istv6n Park padozatinak felirjit6sa az elozetes felm6r6sek szerint alul lett
terveme. Tobb v6llalkoz6val is megtekintve a helyszint arra az Sllilspontra jutottak, hogy
a 2012. 6vben felfjitott padozat ism6t teljes koni (tj) felfjit6sra szorul. Mindk6t
v6llalkoz6 indokl6sk6nt elmondta, hogy a 2012.6ta le nem kezelt fa tilSk6k elkorhadtak.
El6zetes indikStor 6ra15nlat bek6r6se folyamatban van, a kovetkez6 testiileti til6sen
visszat6rhetnek 16.

8. A buszvSr6k fehijit6sa is folyamatban van, helyi v5lla1koz6 (B6ka Attila) tett ig6retet a
felirjit6sra, jelenleg vr15k az ilrajdnlatot.

9. Kossuth utcai Leader pLlyinat:
A k6pviselS-testtilet 2017.6vben pSlyizatot nyrijtott be Vid6kfejleszt6si Program keret6n
beltil a Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja Krizhasznf Egyesiilet mrikod6si tertilet6re
meghirdetett VP6-19.2.1.-7-2-11. k6dsz6mri felhiv6sra, a Kossuth utcai zoldteriilet
fejleszt6s6re. A pillyhzat 2020. riprilis h6napban pozitiv elbir6l6sban r6szestilt,
4.3 50.667,- Ft 6rt6kben.
A pilyizat mriszaki tartalma jelenleg m5r nem 511ja meg a hely6t, a pSlyiaatban szereplo
padokat m6r nem lehet olyan mriszaki tartalomban beszerezri, mint a phlyhzatban
szerepelnek. A m6sik probl6ma, hogy az elmrilt 6vek alatt az 6rak a dupl6j6ra, egyes

term6kek eset6ben a tt'rpliljhra n6ttek, igy jelentSs tisszeget, kdrtilbeliil a phlybzat
6sszeg6vel megegyezo oner6t kellene biztositani, az ENGY normativa alapjan.
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Elmondta, hogy szeretne indikativ ilrajinlatot bek6mi a pdlydzat kolts6gvet6si kiir6sa
alapjin, hogy l6ss6k a jelenlegi 6rakon a megval6sit6s t6nyleges kolts6geit, valamint
szeretne k6rni egy olyan 6raj6nlatot, mely nem pillyhzati forr6sb6l keriilne
megval6sit6sra, hanem csak magitt a k6pviselo-testtilet elk6pzel6s6t tartalmazn6, de
lehetne benne m6s anyagokat is felhaszn6lni, mint ami a ptiytnatban meghat6rozhsra
keriilt. Amennyiben a testtilet ragaszkodni fog a piiyilzathoz, aV,kor miiszaki tartalom 6s
befejez6si hat6rid<i m6dositrist kell enged6lyeztetni. Az firajbnlatok be6rkez6s6t krivetoen
a d<int6st a testiilet fogja meghozni.

10. Elmondta, hogy elmarad6sban vannak a j6tsz6t6ri hinta beszerz6s6vel kapcsolatban 6s a
virSgl6d6k kihelyez6s6vel t<ibb helyszinre, melyeket az elkovetkezo idoszakban fognak
elok6sziteni.

11. A temet6 v6g6ben l6v6 zcildhullad6k t6rsadalmi munka felajanl6ssal kertil aprit6sra.
Ennek megszervez6se folyamatban van.

12. f.s vegtil szeretn6 elmondani, hogy volt egy kellemetlen szitu6ci6, amikor a temet6ben
nem volt itram. Az ellenorz6s sor6n az Egyhin k6pviseldjevel megdllapitottiik, hogy az
6ra megrongiil6sra kertilt, melyet jelentettek az E.ON fel6. A szerelSk kisz6lltak a

helyszinre, es 6k is ugyanerre a meg6llapitSsra jutottak. Az ora kicser6l6sre kertilt, 6s

az6taujra biztositott az 6ramell6t6s a ravataloz6ban.
Ugyanakkor szeretn6m elmondani, hogy az 6rintett csaliid egy hozzitartoz6ja nem a

megfelelo stilusban nyilvrlnitott v6lem6nyt, 6s k6rte szdmon az 6nkorminyzaton az
6ramhi6nyt, noha az 6ra az Egyhilz tulajdon6t kepezi, csak a k<ilts6geket viseli az
dnkorm6nyzat.

Megk6rdezte, hogy van-e olyan felvet6s, 6szrev6tel, amit a vegyes tigyek keret6ben meg
kellene trirgyalni.

Mivel egy6b k6rd6s, 1szrev5tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el, ezert a polg6rmester a nyilt
testiileti til6st 1613 6rakor bezfurta.

K.m.f.

polg6rmester

$e.-.*-. ---{
Bencze Eva

jegyzo
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