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K6sztilt:

JEGYZcTONYV

Ki rdlyszenti stvrin K<izo ss 6gi Hin tdr gy al6term 6b en 2020 . szeptemb er I 0 - 6n
tartott nyilt k6pviselo-testiileti iilesrdl.

K6szegi Ilona
Di6szegi Imola
K<iszegi Mira
Szab6 M6rta
Borka Ldszl6

BenczeEva
Zavada Mih6lyn6

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pvisel6

k6pviselo

jegyzo

kir .v ezeto, j kv. - vezeto

A kepvisel6-testtilet til6set K<iszegi Ilona polg6rmester vezette, 7430 6rakor megnyitotta.

K6szeei Ilona polg6rmester:
K<iszdnt<itte a megjelent k6pviselo h6lgyeket, tov6bbrl a K<iz<is Hivatal dolgoz6it.

Megrillapitotta, hogy a testtilet hatirozatklpes, mivel a megv6lasdott 5 fb k6pvisel5bol mind az
5 fiijelen van.

A napirendre a meghiv6ra ket ponttal kib6vitve tett javaslatot.

Napirendi javaslat:
l. Az Onkormhnyzat szoci6lis rendeletdnek m6dosit6sa
2. D<int6s tandvkezllsi trimo gatas biztositasar6l
3. Gdrdtil6 Fejleszt6si tervek elfogadasa
4. A Kir6lyszentistvrini Reform6tus Egyhinkozs6g kerelm6nek megt6rgyal6sa
5. A Szent Istvan Park padozatrinak fehijitrlsara beerkezett 6rajanlatok megtarryalasa
6. A Kossuth utcai Leader pihen6park kivitelez6s6re beerkezett 6raj6nlatok megtSrgyalasa
7. A Deak Ferenc utcai j6rda megval6sitrls6hoz be6rkezett furajinlatok megt6rgyal6sa
8. ,,Rend6r az ritrnenten" projekt megvitatasa
9 . Augusztus 20 -i r ertdeztr 5nyhez kapcsol6d6 dolgoz6i jut aknazds
10. Vegyes tigyek

A jegyz6konyv vezet6j6nek Zavada Mih6lyne kirendelts6g-vezetot, hitelesit6knek Szab6
M6rta 6s Borka Lhszl6 k6pvisel6ket javasolta.

Kerte a K6pvisel6-testtilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a kibSvitett napirendi
javaslattal, valamint a jegyzrikonyvvezeto 6s a hitelesitdk szem6lydvel, ad k6zfeltart6ssal jelezz5k.

A kepvisel6+estillet 5 igen szavazattal elfugadta a napirendi javaslatot, valamint a
j e g,tz 6 ko nyw e z e t 5 d s a hit e I e s lt 6 k s z e m,! ly d t.
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NAPIREND TARGYALASA

1 Az ONxonprANvzar szocrAr. RENDELET6 n Bx nronosirAs,l

K6szegi Ilona pol eiirmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Az elozetes egyeztet6sek alapjrin elkesztilt
rendelettervezet a lakoss6g szimilra kedvezobb felteteleket tartalmaz, elfogad6sa eset6n
sz6lesebb kdrben tudj6k ig6nybe venni a tfimogatisokat. Ez kiilonosen igaz a tan6vkezd6si
tSmogat6s eset6ben, ahol nem csak a j<ivedelmi felt6telek kertiltek m6dositrisra, hanem a
t6mogatdsban r6szesithet6k kore is bSvtlt.
Kerte a testtilet tagjait, hogy az eloterjeszt6st megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, kerte a k6pvisel6-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal
j elezz5k, ha a rend el et-terv ezetet el fo gadj 6k.

A kipviself-testillet tagjai 5 igen szavazattal elfugadtdk a szocidlis rendelel m1dosltdsdt, ds

az aldbbi rendeletet qlkottdk:

Kirdlyszentistvttn Kdadg O nkormrinyzata Kdpvisel 6-test iiletinek
8/2020. (I.I I.) dnkormdnyzati rendelete

Kir6lyszentistvSn Ktizs6g 6nkorm6nyzata megt6rgyalta, 6s jelen
jegyzSktinyv mell6klete szerint elfogadta a szociSlis 6s gyermekv6delmi
igazgatisrill 6s ell6t6sokr6l, a gyermekv6delem hely szab6lyair6l sz6l6
2 I 20 I 5 . (11.27 .) <inkormSnyzati rendel et m6do sit6s6t.

2. DONrBsrANEvKEZDESrrAMocarAsBrzrosiTAsARoL

Koszesi Ilona polg6rmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Az elozo napirendi pontban elfogad6sra kertlt
a szoci6lis rendelet m6dosit6sa, mely a holnapi napon kihirdet6sre kertil. A t6mogatrls ir6nti
k6relmeket szeptember l6-17-6n lehet a hatdrozati javaslat szerint benyrijtani. A t6mogat6s
m6rt6ke az elozetes egyeztetls alapj6n ker0lt be a hatiirozati javaslatba. K6rte a testiilet
tagj ait, ho gy az el6terj eszt6st megvitatni sziveskedj enek !

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagtrait, k6zfeltartdssal
jelezz|k, ha a hat6rozati javaslatot elfogadjSk.

A kipviselS-testillet tagjai 5 igen szavazattal elfogadtdk a hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:
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Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester
Hat6rid<i: 2020. szeptember 11.



Kirdlys zentistvtin Kdu dg O n ko rmri nyzata Kipvis e I 6-test ii letd n ek
40/2020. (X.10.) Kkt. ltotdrozato

Kir6lyszentistv6n Kozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel<i-testiilete rigy
hatfirozott, hogy szoci6lis rendelet6ben foglaltak szerint, ajogosultak r6sz6re
tandvkezddshez kapcso l6d6 tel eptil 6si t6mo gat6st nyuj t.
K6relmek benyfjthat6k: 2020. szeptember 16-17.
Kifizet6s: 2020. szeptember 24.
A k6relmeket csak a megadott id<ipontokban lehet benytijtani, 2020.
szeptember 17 . napja ut6n 5rkezo k6relmek nem kertilnek befogad lsra, ezen
idopont jogveszto.
A trlmogatds m6rt6ke:
6ltal6nos iskol6s gyermekeknek: 5.000,- Fyfo
kozepiskolSs gyermekeknek: 10.000,- Ftlfo
felstifoku intlzmenyekhallgat6inak: 15.000,-Ft/fti

A k6pviselo-testtilet a kcilts6gvet6sben a szoci6lis soron tervezett <isszeg
feletti tisszeget a tartal6kkeret terh6re biztositja.

Felel6s:
Hatrirido:

K6szegi Ilona polg6rmester
2020. szeptember 24.

3. GdnntI,o Fn.tt,nszrrsr Trnvsx rlrocaoAsa

KSszegi Ilona polgSrmester:
A kozrntivek biaons6gos iizemeltet6se 6rdek6ben 15 6ves fejleszt6si tervet kell k6sziteni. A
Bakonykarszt Zrt. elk6szitette a terveket, mivel a c6g rendelkezik a legt<ibb inform6ci6val mind
az iv6viz, mind a szennyviz-csatorna rendszerriil, 6s az elk6szit6shez magas k6pzetts6gri
szakemberekkel is rendelkezik. Atervezett kolts6gek nem minden esetben 6rintik az ellhthsban
r6szestil6 <isszes onkormanyzatot, vannak a fejleszt6si tenmek olyan r6szei, ahol csak azon
onkormanyzatoknak kell anyagilag helyt 5llniuk, akiknek a tertilet6t a szolgitltat6s t6nylegesen
6rinti.
Sem az iv6viz rendszer, sem a csatorna rendszer nem tervez a j<ivo 6vre fejlesztlst vagy
beruhiz6st, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a szetnyvizagglomer6ci6s phlydzat
keret6ben jelenleg is folyik a Lit6r-Kir6lyszentistvrin-S6ly-Vilonya telepiil6sek szewryvizdt
befogad6 6s kezelo telep fejlesztdse.
A gdrdtil6 fejleszt6si tervek kozdp- 6s hosszritilvri feladataira egyel6re nem rendelkeznek a
teleptil6sek forr6sokkal, ez6rt fokozottan figyelni kell, hogy mikor jelenik meg ilyen
tematik6jri pdlyhzati kiir6s, melyen ptiyazni lehetne forr6sra.

Kerte a k6pviselo-testtilet tagtrait, tegy6k fel k6rd6seiket.

Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem menilt fel, k6rte a k6pviselo-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezz5k, ha az el6te{eszt6s szerint elfogadj6k a Bakonykarszt Zrt. Sltal keszitett, az
iv6vizell6t6 vizikozmirendszer 2021-2035. 6vekre vonatkoz6 Gordtilo Fejleszt6si Terv6t.

A kdpviselS-testiilet tagjai 5 igen szsvazattal elftgadtdk a tervet, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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Ki r d ly s ze nt i s tv tt n Kd u d g O n k o r m ti ny zato Kdpv is e I 6-t e s t iil etd n e k
4l/2020. (N.10.) KKt. hatdrozota

Kiriilyszentistv6n K<izs69 6nkorm6nyzatinak K6pviselo-testrilete
megt6rgyalta a Berhida, Papkeszi, Kir6lyszentistv6n, Vilonya, 6si
ivovizelltto vizikozmi-rendszer Gordril6 Fejleszt6si Terv6t, 6s jelen
jegyzSkcinyv mell6klete szerint elfogadta a Bakonykarszt Yiz- es
Csatornamt Zrt. 6ltal a 2021-2035 6vekre vonatkoz6an elk6szitett a
Gdrdtilo Fejleszt6si Tervet.

A k6pviselo-testtilet megbizza a Polgrirmestert, hogy a Bakonykarszt
Zrt-t ff\ 5koztassa a k6pvi sel ot-testtil et d<int6s6r6l.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Koszegi Ilona polgdrmester

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Kdrte a k6pviselS-testtilet tagjait, k6zfeltart6ssal jelezzdk, ha az el6terjeszt6s szerint
elfogadj6k a Bakonykarszt Zrt. Sltal kdszitett, a szennyviz vizlkozmri rendszer 2021-2035.
6vekre vonatkoz6 G<irdtilS Fej leszt6si Terv6t.

A kdpviself-testillet tagjai 5 igen szavazattal elfogadtdk o tervet, tis az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlys zentistvdn Kdu dg O nko r mdnyzata Kipvis el6-test til etdne k
42/2020. gX.l0.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kozs6g dnkormrinyzatdnak K6pviselo-testtilete
me 916r gy alta a Litdr szennyv izelv ezeto 6 s -ti szti t6 v izlko zmi-rend szer
Gordtil6 Fejleszt6si Terv6t, 6s jelen jegyziikonyv mell6klete szerint
elfogadta a BakonykarsztYiz- 6s Csatornami Zrt. 6ltal a 2021-2035
6vekre vonatkoz6an elk6szitett Gordril6 Fejleszt6si Tervet.

A k6pvisel6-testtilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a Bakonykarszt
Z;rt{ 6j lkoztassa a k6pvi selot-testtilet d6nt6s6ro 1.

Hatrirido: azonnal
Fe1e16s: K6szegi Ilona polg6rmester

A KInAlyszBNrrsrvANl RBrontrArus EcynAzxdzsBc xnnBlunNpx
MEGTARGYALASA

K6szeei Ilona pol g6rmester:

+ Kir6lyszentistv6ni Reform6tus Egyhiak<izs6g t6mogatdsi k6relemmel fordult az
Onkorm6nyzathoz. A K6pviselS+estiilet 6vek 6ta tSmogatja az Egyhinkozseg munkijiit, a
k6lts6gvet6sben is biztositott erre a c6lra 40.000,- Ft-ot.
K6rte a testtilet tagjait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket.

Szab6 MSrta k6pvisel6:
Tavaly mi lyen <i s s zeg et b izto s itottu nk az E gyhiz r 6sz6r e?

4.
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K6szegi Ilona polg6rmester:
Tavaly is 40.000,- Ft-tal t6mogattuk a munk6jukat, illetve a katolikus egyh6znak is
terveztiink t6mogatiist, de 6k tavaly nem nyrijtottak be k6relmet.
Mivel egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pviselo-testiilet tagjait,
k6zf eltart|ss al j elezz6k, ha a hatiro z ati j ava sl ato t el fo gadj 6k.

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

Kirdlys zentistvdn Kdu ig O n kormdnyzata Kdpv iself-test iiletd ne k
43/2020. (X.10.) KKt. hatdrozota

Kir6lyszentistv6n K<izs6g Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testrilete
megtir gy alta a Kirrilyszenti stv6ni Reform6tus Egyh6 zkozseg t6mo gat6si
k6relm6t, es rigy hathrozott, hogy a 40.000,- Ft t6mogatdst biztosit az
Egyhflzkozs6g mrikod6s6nek t6mogatf s6ra a kolts6gvet6sben az egyhtuak
tilmogat6s6ra elktiltlnitett keret terh6re.
A k6pviselti-testtilet megbizza a polg6rmestert a megrlllapod6s aliiir5s6val.

Felelos: Kdszegi Ilona polg6rmester
HatSrido: 2020. szeptember 30.

5. A SzBNr IsrvAN Plnx paoozarANax rBr,u.lirAsAna npnnxnzprr AnarANr-arox
MEGTARGYALASA

K6szegi Ilona polgdrmester:
H6rom itrajhnlat kertilt bek6r6sre. Mindh6rom Srajirnlatot ad6 v6llalkoz6s k6pviseloje
megtekintette a helyszint, 6s mindegyik{ik javasolta a teljes rekonstrukci6s felirjit6st, mert a
m6r megl6v6 faanyagok az alulr6l felsziv6d6 viztll6s p6ratartalomt6l elkorhadtak.
K6rte a testtilet tagiait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket.

Szab6 Mirta kepvisel6:
Kap valamilyen feliiletkezel6st az rtj p adozat?

Kdszegi Ilona pol eSrmester:
Igen, m6r a be6pit6s el6tt. A gond az, hogy 2 6vente kezelni kellene a feltiletet, de olyan a
n1zbt1r kialakitrlsa, hogy a fa padozat mintegy 5 cm-re van a betonozott alapt6l, 6s

lecsavaroz6s n6lktil nem lehet lekezelni alulr6l a l6ceket. Ha a munk6t megrendelnd az
onkorm5nyzat, az k6t 6vente kb. 300-400 eFt kiad6st jelentene.

Di6szegi Imola alpol giirmester:
Mi lesz a bontott faanyag sorsa?

K6szegi Ilona polg6rmester:
Az 6r aj 6nlat tartalmazza a kel etkez5 hul I ad6kany a g el s z6l I i t6 s 6t i s.

Di6szegi Imola alpol giirmester:
Ha m5r a parkr6l tirgyal a testiilet szeretn6 felvetni - b6r nem :artozlk a napirendhez -,hogy
a parkban tal6lhat6 fa szobrot is meg kellene ndzetni egy szakemberrel, hogy restaur6lhat6-e?
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Koszegi Ilona pol g6rmester:
A szobor mrir tobb mint 10 6ve fgy t<inkre ment, hogy betonnal lett kiontve akozepe, mert a
hangy6k sz€trbg!6k.

K6szeei Mira k6pvisel6:
V6lem6nye szerint el kell gondolkodni a szobor, 6s a mog<itte levo k6fal funkcionalit6s6n,
mert a krlfal sincs j6 rillapotban.

Di6szesi Imola alpole6rmester:
V6lem6nye szerint a testtilet nem szakember, hogy meg6llapitsa a szobor 6llapot6t, 6s azt,
hogy helyre6llithat6-e. Ezert kell szakemberre bizni ezt a feladatot.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Ury l6da, hogy ert a kolts6get most nem tudjak bevSllalni, de ha meg6llapitrisra kertil a szobor
Sllapota, es helyre6llitasanak k<ilts6ge, akkor a krivetkez6 6vben lehet tervezni 16 k<ilts6get.
Mivel a padozat fehijit6s6val kapcsolatban egy6b k6rd6s nem mertilt fel, k6rte a k6pvise16-
testiilet tagjait, klzfeltarthssal jelezz6k, ha egyet6rtenek ahatttrozati javaslatban foglaltakkal.

A kepviselci-testillet tagjai 5 igen szavazattql elfogadtdk a hatdrozati javoslatot, 6s az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kdu dg O nkormdnyzata Kipviselfilest iil etdn e k
44/2020. (X.10.) KKt. hotdrozata

Kir6lyszentistv6n Krizs6g 6nkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete
megfilrgyalta a Szent Istv6n Park padozatinak felirjit6sSra 5rkezett
iraj6nlatokat, 6s rigy hatirozott, hogy a legkedvezobb 6raj6nlatot benyrijt6
Farag6 Csaba egy6ni v{ilalkoz6t (Berhida, Krllvin t6r 9.) bizza meg a
munka elv6gz6s6vel, az itrajitnlathban szereplo brutt6 1.245.700,- Ft
6sszeg6rt.
A k6pvisel6-testiilet a koltsdgvet6sben biztositott brutt6 635.000,- Ft feletti
r6szt a tartal6kkeret terh6re biztositja.
A K6pvisel6-testtilet megbizza a polg6rmestert a munka megrendel6s6vel,
6s egy egyszenisitett v6l lalko z6i szer zo d6s al 6ir5s 6val.

Felel6s: Kdszegi Ilona polg6rmester
Hat6ridS: 2020. szeptember 30.

A Kossuru urclt Lraopn ptnnNopanx xrvtru,BzBspnp rBnnxpzBrr
An c..rANr,A.ToK MEGTAncyalAs,a

K6szesi Ilona polg6rmester:
Az anyagot minden kepviselS megkapta. Apily{zat mar tobb mint k6t 6ve kertilt benffit6sr4 6s

id6n m6jusban 6rkezett meg a t6mogat6 okirat, melyben apirlyLzat megval6sitasanak hatarideje
2019. okt6ber volt. Az elmrilt id6szakban k6relmez6sre kerti{t apitlyazatkivitelezesi hat6ridej6nek
m6dosit6sa, melyet jogszabrily szerint 2020. okt6ber 30. napj{ram6dositott azkinyit6 Hat6s6g.
Az elmrilt k6t 6vben, valamint az idei jarvinyhelyzet miatt is az alaparrtyag irak jelent6sen
megn<ivekedtek, valamint a mriszaki tartalmat sem lehet az eredeti tervek szerint megval6sitani,
mivel a tervezett padokat mar nem gyirtjik, iW az Iranyit6 Hat6s6g hozzdjirulirs6val a

kivalasztilsra kertil6 kivitelezd fogja legyrirtatni 6ket.

6.
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Apilydz;ati tisszegen fehil mintegy 3 milli6 Ft-ot kell pluszban biztositania az Onkorminyzatnak
amegval6sitflshoz, amely 2m1lli6 Ft-tal tobb, mint amit k6t 6wel ezelottkellett volna hozzittewi.

Kdszeei Mira ke,pvisel6:
V6lem6nye szerint naryon magas az onero <isszege. K6rd6se: mi lenne, ha nem kertilne
megval6sitasra a pihenopark?

Koszegi Ilona polg6rmester:
Elmondt4 hogy a phlyitzat megnyer6se kriaudott a teleptil6sen, nem vetne j6 feny a testtiletre, ha
visszamondaniik.

Szab6 M6rta k6uvisel6:
V6lemenye szerint is meg kellene val6sitani a pihenoparkot, hiszen megig6rt6k a lakoss6gnak.

K<iszegi Ilona polg6rmester:
Mivel ery6b k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagal| k6zfeltart6ssal
jelezzdk, ha egyet6rtenek a hatfu ozati javaslattal.

A kdpvisel6-testiilet tagjai 4 igen szavazattal I nem szavazat mellett elfugadtdk a hatdrozati
.javaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirrilyszentistvdn Kdu ig 0 n kormttnyzata Kdpviself-test tiletdne k
45/2020. (X.10.) KKt. hatdrozata

KirSlyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzat{nak K6pvisel6-testiilete
megt6rgyalta a Kossuth utcai zrildfeltilet (hrsz: 60/2) fejleszt6se keret6ben
pihen5 park kialakitisilra erkezett 6raj6nlatokat, 6s rigy hatirozott, hogy a
legkedvez6bb 6rajrlnlatot benyrijt6 Omega-Lab Kft-t (V6rpalota, Arany
J6nos u.6.)bizza meg a kivitelez6si munka elv6gz6s6vel, az irajinlat6ban
szerepl6 brutt6 7.301.250,- Ft osszeg6rt.
A k6pvisel6-testiilet rigy hat6rozott,hogy a thmogathsi dsszeg (4.350.667,-
Ft) 6s a kivitelez6s brutt6 osszeg6nek (7.301 .250,- Ft) kiilonbozetdt,
2.950.583,- Ft-ot kolts6gvet6s6ben a tartal6k terh6re biztositja.
A K6pvisel6-testtilet megbizza a polgdrmestert a munka megrendel6s6vel,
6s egy egyszenisitett villlalko z6i szerzod6s al6ir6s6val.

Felel6s: K6szegi Ilona polgSrmester
Hat6rid6: 2020. okt6ber 30.

A DBAx FBnBNc urcat "lAnoa MBcvalosirAsAHoz snEmBzBrr ARA"rANr,lrox
MEGTARGYALASA

Kdszegi Ilona polg6rmester:
Az anyagot minden k6pvisel6 megkapta. Hilrom irajinlat keriilt bek6r6sre az anyagkolts6gre,
6s hSrom irajfinlat a kivitelez6sre. A De6k utcai j6rda t6rkovez6s6nek anyagkdltsegehez a

Magyar Falu Program keret6n beltil4.999.999,- Ft tilmogat6st nyert az Onkormdnyzat (ez volt
a maxim6lis t6mogat6si osszeg), ez6rt az anyagkolts6gre kiil<in k6rttink be az furajinlatot, mert
sztiks6g leszri az elszdmol6sn6l.
A jarda anyagkolts6ge a legjobb riraj6nlatot ad6 c6g (a V6rpalota telephellyel rendelkez6
Konzumgres Kft.) eset6ben is 440.942,- Ft-tal haladja meg a t6mogatSs m6rt6k6t. A kivitelez6s
eset6benalegjobbarajrinlatotbeny0jt6 cegazOmega-LabKftvolt,8.351.76l,-Ft-osaj6nlatival.
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Mindkdt esetben azonos tartalmri kolts6gvetesi kiir6st kaptak az ajttnlatot tevok, mely
tafialmazta a piiyinatban megjel<ilt anyagfajtilkat 6s mennyis6geket is. A kiir6st a
Krjzleked6sfeltigyeleti Hat6srig Kamarai ndvjegyz€k6ben szereplo m6rnok szakember (Mete
Zsolt) k6szitette el a piiyinati felhiv6s alapj6n, melyre 150.000 Ft-ot fizetttink ki. Ez az
<isszeg apilyazatban nem sz6molhat6 el.

K6szeei Mira k6pviselo:
Megallapitotta, hogy a Deilk Ferenc utcai t6rk<ivez6s megint egy jelent6s kiad6s lesz.

Borka L6szl6 k6pvisel6:
Apilyirat a kapubej6r6kat is 6rinti?

Koszegi Ilona polg6rmester:
Apfiyizatk,rzir6laga jitrditravonatkozik, de a lakosok felvehetik a kapcsolatot a kivitelez6vel, 6s

egyeni meg6llapodassal megrendelhetik a kapubejrir6 t6rk<ivez6s6t, ebbe az <inkormttnyzat nern
kiv6n belefolyni.

Borka L6szl6 k6pvisel6:
V6lem6nye szerint nem lenne j6 dolog, ha a jilrda 6s a kapubej6r6k egyszeffe kertiln6nek
kivitelez6sre. Szerinte el6bb a j6rdiit kellene megval6sitani, majd annak ifiaddsirtk<ivet6en lehetne
a kapubejrlr6k kivitelez6s6nek is neki 6llni, amennyiben vannak a c6gnek egy6ni megrendel6sei.

BenczeBva jeq,zo:
Egyetd,rt a kepviselo rir felvet6s6vel.

Kdszesi Ilona polgermester:
Mivel egy6b k6rd6s, nem mertilt fel, kdrte a kepviselS-testtilet tagSait, k6zfeltartassal jelezzek,ha
egyet6rtenek a tdrkovezlshez sziiks6ges alapany agbeszerzbsere vonatko z6 hatirozatijavaslattal.

A kepviselS-testiilet tagjai 5 igen szavazattal elfugadtdk a hatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hotdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Ki)a dg O n kormdnyzata Kdpvise l6-test iil etdnek
46/2020. (X10) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g dnkormSnyzatimak K6pviselS-testtilete
megt6rgyalta a De6k Ferenc utcai j6rda t6rk<ivez6si munk6lataihoz
sz0ks6ges t6rkSre 6s egy6b anyagsztiks6gletre lrkezett 5rajrlnlatokat, 6s

irgy hat6rozott, hogy a legkedvezobb itrajhnlatot benffit6 Konzumgres
Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft-t6l (P6cs, Nagydrp6di u. l3l1, V6rpalotai
telephely: V6rpalota, Feh6rv6ri v 43-45.) rendeli meg a t6rkdvez6shez
sztiks6ges anyagokat, az firajinlat6ban szerepl6 brutt6 5.440.941,- Ft
risszeg6rt. A k6pvisel6-testtilet a pillyhzati forr6son feltili 440.942,- Ft
6sszeget a tartal6kkeret terh6re biztosida.
A K6pviselS-testtilet megbizza a polg6rmestert az anyagok
megrendelesdvel.

Felel6s: Koszegillonapolg6rmester
HatSridS: 2020. szeptember 30.

Kdszegi Ilona pol g6rmester:

K6rte a kepvisel6testtilet tagjait, k6zfeltartrissal jelezzdk, ha egyetdrtenek a terkdvez6s
kivitelez6s6re vonatkoz6 hatfuozati javaslattal.
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A hipvisel6-testtilet tagjai 5 igen szavazaltal elfogadtdk a hatdrozati javaslatot, is az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdly s ze nt is tvd n K 6 a d g O n ko r md ny za ta Kdp v is e I 6-t es t ii I et d n e k
47/2020. (X.10.) KKt. hotdrozuta

Kiriilyszentistv6n K<izs6g 6nkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete
megt6rgyalta a De6k Ferenc utcai jiirda t6rk6vez6si munk6latainak
kivitelez6sdre be6rkezett itrajinlatokat, 6s rigy hatirozott, hogy a
legkedvezobb 6rajrinlatot benyfjt6 Omega-Lab Kft-t (V6rpalota, Arany
Jiinos t 6.) bizza meg a kivitelez6ssel, az ftrajinlatttban szerepl6 brutt6
8.351.761,- Ft risszegdrt, melyet a tartal6kkeret terh6re biztosit.
A K6pvisel6-testtilet megbizza a polg6rmestert az egyszenisitett
v6llalkoz6i szerzod6s megkot6s6vel.

Felelos: K6szegillonapolgiirmester
Hatdrid6: 2020. okt6ber 30.

8. *RoNo6R az 0tupxtnx" pRo.lrxt *tpclttltAsa

K6szeei Ilona pol g6rmester:
Az eloteqeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy Rend6rkapit6ny rir m6r egy
6wel ezel<itt megkereste az <itlettel, amely most kertilt olyan stildiumba, hogy megval6sithat6
legyen. Az <inkormirnyzatok 6ltal6ban pozitivan fogadt6k a projektet, van akik kcizcisen, van
akik on6ll6an val6sitj6k meg.
Elmondta, hogy az el6terjeszt6sben Lit6rrel k6z6s megval6sit6sra tett javaslatot. A telepit6s
hely6nek Kir6lyszentistv6n eset6ben a Szent Istv6n Park el6tti onkormrinyzati teniletet
j avasolta a Rend6rkapit6nys6g.
K6rte a testtilet tagjait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket.

K6szegi Mira k6pvisel6:
Lit6r tfirgyalta m6r a napirendet?

BenczeEva jegyzo:
M6g nem, de Polg6rmester fr t6mogatja a projektben val6 r6szt v6telt.

Borka L6sz16 k6pviselti:
Rogzitett lesz a,,g6pj 6rmti"?

Kdszegi Ilona pol g6rmester:
Kell hozzd beton alapot k6sziteni, melyhez csavarokkal lesz rogzitve, igy sztiks6g eset6n
leszerelhet6 6s mozgathat6, ugyanakkor stabil a,,fel6pitm6ny".

Di6szesi Imola alpol g6rmester:
Es hogyan lesz sz6llitva, egyik helyr6l a mSsikra?

K<lszegi Ilona pol g6rmester:
Lit6rnek van kisteheraut6ja.
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Koszesi Mira k6pviselo:
Akik rendszeresen erre k<izlekednek, azok n6h6ny nap ut6n mar tudni fogjak, hogy nem igazi
rend6raut6 6ll a park elott, igy nem fogja lassitani a kcizleked6ket.

Borka I"6sz16 k6pvisel6:
Felmeriil azak€rdes is, hogy meddig lesz meg atitbla,ha leszerelhet6. 6 nem javasolja, hogy
egy t6blara ilyen nagy osszeget kiadjon az Onkorminyzat.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pviselo-testiilet tagjait,
kdzfeltart6ssal jelezzek,haahatitrozati javaslatotelfogadjak.

A kdpvisel6-testillet tagjai 4 nem szavazattal I igen szavazat mellett elutas{tottdk a hatdrozati
javaslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvttn Kdu dg dnkormdnyzata Kdpviself-testtiletdne k
48/2020. (U.10.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testtilete
megt6rgyalta a ,,Rendor az ft ment6n" projekt megval6sftils6t, 6s

elutasitotta a hatfrozati javaslatot, mert rigy d<intdtt, hogy nem kiv6n a

proj ektben r6szt venni.
A K6pviselo-testtilet megbizza a polg6rmestert, hogy dont6s6r6l
t6j6koztassa Lit6r kdzsdg polg6rmester6t, valamint a Balatonalm6di
Rend6rkapit6nys69ot.

Felelos: Koszegi Ilona polg6rmester
Hat6rid6: 2020. okt6ber 15.

9. Aucuszrus 20-r RENDEzvfNyHEz KApcsolooo oor.cozot turttMAzAs

K6szegi Ilona pols6rmester:

Vegyes iigyek keret6ben 2 tigyben tt\ekoztatta a k6pvisel6ket:
l.) Az augusztus 20-i iinneppel kapcsolatban a kdpvisel6knek j6r6 brutt6 25.000,- Ft

kifizet6se megt<irt6nt. K6rte a k6pviselo-testiilet tagjait, hogy az dnkorm6nyzati dolgoz6k
(4 f6) rdszdre a tartaldkkeretbol brutt6 25.000,- Ft/f6 jutalom kifizet6s6t enged6lyezni
sziveskedjenek, elismerve az elmrilt idSszakban vegzett jo munk6jukat.

Kdrte a kdpvisel6-testtilet tagjait, t6mogassdk javaslat6t.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, kdrte a k6pvisel6testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzdk, ha egyet6rtenek az Onkorm6nyzati dolgoz6k jutalmaz6s6ra tett javaslattal.

A kepviself+estillet tagiai 5 igen szavazattal elfogadtdk az onkormdnyzoti dolgoz6k
jutalmazdsdra tett jovoslatot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:
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K ird ly s ze nt i s tv rt n Kd zs d g O n k o r md ny zot a K dpv i s e I 6-t e s t ti I etd n e k
49/2020. (X.10.) KKL hatdrozatu

Kir6lyszentistv6n K<izs6g dnkorm6nyzat K6pvise16-testtilete rigy
hatbrozott, hogy az OnkormSnyzat munkavdllal6it brutt6 25.000,- Ft/fo
jutalomban r6szesiti, a kolts6gvet6s tartal6kkerete terh6re.

A kepvisel6-testrilet megbizza a Jegyzot, hogy a P5nztgyi Csoport [tj6n a
jutalom kifi zet6s6rol gondoskodjon.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: 2020. szeptember 15

Di6szeei Imola alpol e6rmester:
Javasolta, hogy a tartal6kkeret terh6re a Polg6rmester is r6szestilj<in 25.000,- Ft jutalomban, j6
munk6j a elismer6sek6nt.

K6szeei Ilona pole6rmestel
J eleile, ho gy 6rintettsege miatt lartozkodni fo g a szav azdsnil.

A kepviseld-testtilet o bejelent,ist tudomdsul vette.

Di6szegi Imola alpol e6rmester:
K6rte a k6pviselti-testiilet tagjait, klzfeltartissal jelezz6k, ha egyet6rtenek a javaslattal.

A kdpviselS-testillet tagjai 4 igen szavazattal I tart1zkodds mellett elfugadtdk a polgdrmester
jutalmazdsdra tett javaslqtot, ds az aldbbi hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kda dg O nkormdnyzata Kdpviselfi-test iil etdne k
50/2020. QX.10.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kozseg 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilete rigy
hatilrozott, hogy Kdszegi Ilona polgSrmestert j6 munk6ja elismer6sek6nt
brutt6 25.000,- Ft jutalomban r6szesiti, a kolts6gvet6s tartal6kkerete
terh6re.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a Jegyzot, hogy a Pfinzugyi csoport irtjin a
jutalom kifi zet6s6r<il gondoskodj on.

Felelos: Bencze Eva jegyzo
Hat6rid6: 2020. szeptember 15.

10. VBcvrs t;cvnx

KSszegi Ilona pol giirmester:
l.) TSjdkoztatom a k6pviselS-testtiletet, hogy a fahthhz viz- es csatorna rendszer6nek

felirjitSs6ra pillyilzatot nyrijtott be onkormdtyzatunk a Magyar Falu Program keret6n
beltil, 15.000.000,- Ft osszegre.
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A faluh6zban szakemberek megszond6zthk a rendszert, 6s azt jeleztdk, hogy nem
v6letlentil van csatornaszag az 6piiletben, mivel olyan mell6k6gak vannak a
rendszerben, ahol meg6ll a szewtyviz, ami szakszeritlen kivitelez6sre utal.
A pilyinatban megjel<ilt feladatok: jitr6lap felt<ir6se, vizvezet5k 6s csatorna cs<ivek
cser6je, szaniterek 6s csaptelepek cser6je a floldszinten, btif6 csemp6z6se, rij jrir6lap
lerak6sa, fest6s, vil6git6 testek energiahat6konyra cser6l6se es rij helyre helyez6se.

A tijdkoztatist kovet6en megk6rdezte a kepviseloket, van-e olyan felvet6stik, amit
szeretn6nek megbeszelni.

Di6szeei Imola alpolgdrmester:
Tilj5koztatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy rlttekintette az <inkormilnyzat k<izmtivel6desi
rendelet6t, 6s neki6llt elok6sziteni a feliilvizsgrllat6t.

Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel, hozzisz6l6s nem hangzott el, ezbrt a polgrlrmester a nyilt
testtileti iil6st 1623 6rakor bezfurta.

K.m.f.
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Borka Lhszl6
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