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JEGYZ6roNvv

K6szi.ilt: Kir6lyszentistv6nKozoss6giHiztirgyal6term6ben2016.augusztus l6-in
tartott rendkivtili nyilt k6pvisel<i-testiileti il6srol.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polg6rmester
Di6szegi Imola alpolg6rmester
K6szegi Mira k6pviselo
Szab6 M6rta k6pviselo
Borka Liszl6 k6pviselo

Zavada Mih6lyn6 kir.vezet6, jkv.-vezeto

A k6pviselo-testiilet iil6s6t Koszegi Ilona polg6rmester vezette,1430 6rakor megnyitotta.

Koszegi Ilona polsiirmester
K<iszontotte a megjelent k6pviselo holgyeket 6s urat, tov6bb6 a K<iz<is Hivatal dolgozSjilt.
Elmondta, hogy a jegyzo asszony nem tud r6szt venni az til6sen, ot a kirendelts6gvezeto
k6pviseli.

Meg5llapitotta, hogy a testtilet hatarozatk6pes, mivel az 5 kepviselobol mind az 5 fb jelen van.

A napirendre a meghiv6ban foglaltak szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. D<int6s,;A. teleptil6si rinkormiinyzatokrendkivtli trlmogatasihoz" pillylzatbenyujtasrlr6l

2. Gordiil6 Fejleszt6si Tervek elfogadrisa

3. D6nt6s a R6zsadomb u. 10. szdm alatti ingatlan berbeadasar6l

4. A Balatonalm6di rend6rkapitany kinevez6s6nek tilmogatasa

5. Az Eotv<is Karoly Megyei Konyvt6r 2015. 6vi KSZR szolg6ltatrlsokr6l k6szi.ilt
ti\ 6koztat6j6nak megtrirgyakls a

6. Kalotaszentkirfly Onkorm inyzatinakmeghiviisa

7. Vegyes tigyek

A jegyzoktinyv vezetoj6nek Zavada Mih5lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesit6knek Borka
Liszl6 6s Szab6 M6rta kepviseloket javasolta.

K6rte a K6pviselo-testtilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegyzokonywezetil es a hitelesitok szem6ly6vel, aA k6zfeltartas sal jelezzdk.

A kdpviselfi-testillet 5 igen szavazattal elfugadta a napirendi javaslatot, valamint a
jegtzdkAnywezetd ds a hiteles[t6k szemdlydt.
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p At y Azl.r nntyu.lrAsAnol

NAPIREND TARGYALASA

1. Doxrrs .tAsAgoz"

Koszegi Ilona pol g6rmester:
Az elote4eszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy a ptiyinat benyrijt6sa az6rt
sziiks6ges, megt6rtilj<in az Onkorminyzat azon bankkolts6ge, mely a MAK 6ltal t6vesen utalt
osszeg visszautal6s6val keletkezett.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a kepviselo-testtlet tagjait, k6zfeltartiissal
j el ezzek, ha az eloterj eszte s s z eri nt el fo g adj 6k a hatir o zati j av a sl ato t.

A kdpviseld-testiilet tagjai 5 igen szavazattal elfogadtdk a hatdrozati jovaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirtilyszentistvdn Kdu ig On ko rmdnyzata Kdpvise l6-tes t iiletd n e k
40/2016. (WII. I 6.) KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g 6nkorm6nyzat Kfipvisel6-testi.ilete rigy drintott,
hogy piiyizatot nyujt be ,,A teleptil6si 6nkormiinyzatok rendkivtili
t6mogat6s6hoz" piiyitzati kiir6sra, 6s a Magyar Allamkincst6r eltal
t6vesen kiutalt t6mogat6s visszafi zet6s6nek bankkolts6genek megt6riil6se
6rdek6ben, 5.492,- Ft <isszeget igdnyel.

Felelos: Koszegi Ilona
Hat6rido: 2016. augusztus 17.

2. Gonoi.tr,oFnlmszrestTERvEKELFoGADAsA

Koszegi Ilona pol girmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy a kozmrivek biztons6gos
rizemeltet6se 6rdekeben l5 6ves fejleszt6si tervet kell k6sziteni. A BakonykarsztZrt. elk6szitette a

terveket, mivel a c6g rendelkezik a legtdbb inform6ci6val mind az iv6viz, mind a szennyviz-
csatoma rendszerrol, 6s az elk6szit6shez magas k6pzetts6gr,i szakemberekkel is rendelkezik. A
tervezett ktilts6gek nem minden esetben 6rintik az ell6t5sban r6szesiilo risszes
<inkorm6nyzatot, vannak a fejleszt6si tervnek olyan rdszei, ahol csak azofi
dnkormAnyzatoknak kell anyagilag helyt iillniuk, akiknek a teriilet6t a szolg6ltat6s
t6nylegesen 6rinti.
A tervezett fehijit6sok megval6sit6sa csak a kolts6gvet6s fiiggv6nyeben lehets6ges, illetve
amennyiben lehetos6g lesz rA p6lyir;atb6l. Ezzel kapcsolatban felhivta a k6pviselo-testiilet
figyelm6t, hogy a szerrryviztisztit6 telep bovit6s6hez nyert 300 milli6 Ft is szerepel milr a

Gordtilo Fej leszt6si Tervben.
K6rte a k6pvisel6-testtilet tagtrait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pviselo-testiilet tagjait, k6zfeltart6ssal
jelezzek, ha az eloterjeszt6s szerint elfogadj6k a Bakonykarszt Zrt. 6ltal k6szitett, az
iv6vizell6t6 vizlkozmi rendszer 2017-2031. 6vekre vonatkoz6 Gordiilo Fejlesztesi Terv6t.
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A kdpvisel6testiilet togjai 5 igen szavazattol elfugadtdk a teryet, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kirdlyszentistvtin Kdudg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
4I/2016. (Wil.16.) KKL hatdrozata

Kir6lyszentistv6n K<izs6g 6nkorminyzatinak Kepvisel6-testiilete
megt6rgyalta a Berhida, Papkeszi, Kiriilyszentistvin, Vilonya, 6si
iv6vizell6t6 vizikcizmii-rendszer Gcirdiil6 Fejleszt6si Terv6t, es jelen
jegyz6krinyv mell6klete szerint elfogadta a Bakonykarszt yiz- es
Csatomamii Zn. iltal a 2017 -2O31 6vekre vonatkoz6an elk6szitett a
Gdrdiil6 Fejleszt6si Tervet.

A k6pviselS+estiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a gesztor
<inkormrinyzatot 6s a Bakonykarszt Zrt-l 2016. augusztus 23-ig
tiij6koztassa a k6pvisel6t+estiilet ddnt6s6r<il.

Hat6rid6: 2016. augusztus 23.
Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester

K6szeei Ilona pol g6rmester:
K6rte a kdpvisel6testiilet tagiait, k6zfeltart6ssal jelezzbk, ha az el<iterjeszt6s szerint
elfogadj6k a Bakonykarszt Zrt. 6ltal k6szitett, a szennyviz vizikdzmi rendszer 2017-2031.
dvekre vonatkoz6 Gdrdiil6 Fejleszt6si Terv6t.

A kdpvisel6lest let tagjai 5 igen szavazqttal elfogadtdk a teruet, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

K ir d tys 7e nt is tv d n K 6u dg O n k o r mdnyzata K ipv is e I 6-t e st iiletd n e k
42/2016. (Wil.|6.) KKt. hatdrozata

Kirilyszentistvrin K<izs69 Onkormfnyzatrinak K6pviselotestiilete
megtirgyalta a Liter szenny-vi zelyezet6 6s -tisztit6 vizik6zmri-rendszer
Gdrdiil6 Fejleszt6si Terv6t, 6s jelen jegyzrikdnyv mell6klete szerint
elfogadta a Bakonykarszt Viz- 6s Csatomami Zrt. 6ltal a 2017 -2031
6vekre vonatkoz6an elk6szitett G6rdiilo Fejleszt6si Tervet.

A kepvisel6-testiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a gesztor
6nkorm6nyzatot es a Bakonykarszt Zrl-t 2016. augusztus 23-ig
t6jdkoztassa a k6pvisel6t-testtilet dont6s6r6l.

Hat6rid6: 2016. augusztus 23.
Felelos: Koszegi Ilona polgiirmester
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3. Ddxrps a R6zsaooMB u. 10. szArrr ALATTT TNGATLAN nnRnraoAsAnol

Koszegi Ilona pole6rrnester:
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy elso l6p6sk6nt csak egy b6rleti
szerzod€s keriilne megkot6sre, a fehijitrissal kapcsolatosan az egyeztet6seket k<ivetoen kiil<in
kotnenek szerzodest, melynek megir6s6ra iigyv6det szeretne felk6rni, hogy jogilag
t6madhatatlan legyen, es minden r6szletre kiterjedjen.

Szab6 M6rta k6pviselo:
A berleti szerzod6s hatdrozatlan idore sz6lna?

Koszegi Ilona pol g6rmester:
Igen, hat6rozatlan idejti lenne a szerzodes.

Di6szesi Imola alpol g6rmester:
A felrijit6ssal kapcsolatban megjegyezte, hogy meg kell tal6lni a k<iz6putat, ahol mindenki j6l
jirr.

K<iszeei Ilona pol g6rmester:
Elmondta, hogy a fehijitrlssal kapcsolatban m6g egyeztetni szeretne Mikl6s Tam6ssal, illetve
az egyeztet6sbe mriszaki koll6g6t is szeretne bevonni.
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
klzfeltartissal jelezz6k,ha az eloterjeszt6s szerinti hatitrozatijavaslatot elfogadj6k.

A kdpviself-testtilet togjai 5 igen szavazattal elfogadtdk a hatdrozqti javoslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kdudg 0 nko rmdnyzata Kdpviselfi-test iiletdne k
43/2016. (Wil.16.) KKt. hatdrozata

Kirrllyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete rigy
hatirozott, hogy a Kiriilyszentistv6n, R6zsadomb u. 10. szhm alatti
ingatlanrlt jelen jegyzokonyv mell6klet6t kepezo b6rleti szerzodls tewezet
szerint b6rbeadja Mikl6s Tam6s (8200 Veszpr6m, Budapest [t 66.) egy6ni
v6llalkoz6nak, aki gyiim6lcs aszaliisi tev6kenys6g clljhra l6tesit telephelyet
az ingatlanon.

Felel5s: K6szegillonapolgirmester
Hatrlrido: 2016. augusztus 31.

Koszegi Ilona polg6rmester:
K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogyhozzanak dont6st arr6l, hogy az iigyv6di kcilts6gre a
fedezetet - ut6lagos elsz5mol6ssal - biztosidSk.

K6rte a k6pviselotestiilet tagjait, klzfeltartissal jelezzdk, ha egyet6rtenek a javaslattal.

A kdpviselS-testiilet tagjai 5 igen szavazattal elfugadtdk a javaslatot, is az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:
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Kirdlyszenlistvrin Kdzsig Onkormd nyzata Kipvisel6-testiiletdnek
44/20 I 6. (WII. I 6.) KKt. ltutdrozata

KirAlyszentistviin Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel<itestiilete fgy
hatdrozott, hogy a Kir6lyszentistv6n, R6zsadomb u. 10. sz6m alatti
ingatlanrinak fehijit6s6val kapcsolatos, Mikl6s Tamrissal k<itend6
meg6llapod6s elk6szit6s6hez iigyw6di segits6get vesz ig6nybe.
A k6pvisel<itestiilet az iigyv6di kdlts6gre ut6lagos elszdmol6ssal - a
p6nziigyi fedezetet biztositj a.

Felel<is: K6szegillonapolgiirmester
Hat6rid6: 2016. okt6ber 30.

4. ABALATONALMADIRENDoRKAPITANYKINEVEZEST,NEKTAMoGATASA

K6szesi Ilona polsarmester:

Elmondta, hogy Dr. Szab6 J6nos rend6rkapitriny ir nyug6llomrinyba vonul6sa tette
sziiks6gess6 rij rend6rkapit6ny kinevez6s6t. A kikiilddtt el6terjeszt6s tartalmazta dr.
Linczmayer L6szl6 szakmai on|letrajzitt. Tdjdkoztatta a k6pvisel6+estiilet tagiait, hogy
szem6lyesen miir talilkozott a kapitdny rirral, akit egy korrekt, hatarozott embemek ismeii
meg.
K6rte a k6pvisel6testiilet tagiait, mondj:lLk el v6lem6nyiiket, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, k6zfeltartiissal
jelezz5k, ha egyet6rtenek dr. Linczmayer L6sz16 balatonalm6di rend<irkapitrinnyri t<irt6n6
kinevez6s6vel.

A Mpvisel6+estiilel tagl'ai 5 igen szorazattal tdmogattdk dr. Linczmayer Ldszl| balatonalmddi
rend6rknpitdnnyd tdrtdnd kinevezdsdt, is az aldbbi haldrozatot hoztak:

Kirdtys zent is tvrin Kduig On kormtinyza ta Kipvisel 6-tes t iiletine k
4 5/20 I 6. (WII. I 6.). KKt. hatdrozata

Kir6lyszentistviin Kdzs6g dnkormrinyzata K6pvisel6-testiilete a
Rend6rs6gr6l sz6l6 1994.6vi XXXIV. T<irv6ny 8. g (2) bekezd6se alapjiin
megt6rgyalta Dr. Ltnczmayer Lflszl6 r.alezredes balatonalm6di
rendSkapitanl beoszt6sra jeldl6s6t, 6s tgy hat6rozott, hogy tiimogatja a
r.alezredes rir kinevez6s6t.

Felel<is: K<iszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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5. Az EorvOs KAnolv Mrcyu KoxyvrAn 2015. Bvr KSZR szot-cAlurAsoxnol
xpszUlr rA.l n rozrnro.lAxax na scrAnc valAsl

Koszegi Ilona pol g6rmester:
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy az rij rendszer fel6ll6s6t
kovetoen a k<inyvt6r 6vente besz6mol a tevekenys6g6rol, melyet pozitivnak 6rt6kel, a felek j6l
egyiittmrikodtek, es mindk6t f6l teljesitette az elv6r6sokat. K6rte a kepviselo-testiilet tagjait,
mondj6k el v6lem6nyi.iket, tegy6k fel k6rd6seiket.

Di6szegi Imola alpol g6rmester:

V6lem6nye szerint is j6 kapcsolat alakult ki az Onkorminyzat es a Megyei Konfi6r k<izott.
Elmondta, hogy 61o munkakapcsolat jott letre, rendszeresen kommunik6lnak a felek, 6s a
k6nfi6r dolgoz6i amiben tudj6k, segitik a helyi konyvt6r mrikod6s6t.

Koszegi Ilona pol g6rmester:
Mivel egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem mertilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait,
kdzfeltarthssal jelezz€k, ha elfogadj6k az Eotv<is K6roly Megyei Kcinp.t6r 2015.6vi KSZR
szol g6ltat6sokr6 I k6sziilt tdj lkoztatoj ifi .

A kdpviselS-testillet tagjai 5 igen szqvazattal elfugadtdk a tdjdkoztat6t, ds az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Kird tysze ntistvdn Kdu d g O n ko rmdnyzato Kdpv iselfl-test iiletd ne k
46/201 6. (WII. I 6.) KKt. hatdrozata

Kir6l yszenti stv6n Kozs6g Onkorm 6n yzata Kepvi selo testtilete megtir gy alta
6s jelen jegyzokonyv mell6klete szerint elfogadta a Konyvt6ri Szolg6ltat6
Rendszer 201 5. 6vi tev6kenys6g6r5l k6sztilt tij6koztat6t.

FelelSs: Koszegi Ilona polg6rmester
Hat6rido: azonnal

Kqgzegi Ilona polq6rme
Az eloterjeszt6st minden k6pviselo megkapta. Elmondta, hogy a Szent Kir6ly Sz<ivets6g
taliikoz6jitn kapta az Onkormtnyzat a meghiv6st Kalotaszentkir6ly 6nkorm6nyzatit6l.
Kalotaszentkir5ly a rendezv6nyl piiyirzati forr6sb6l val6sidrlk meg, melyben hat6ron kiviili
r6sztvev6ket is jeleztek, ez6rt fontos sz6mukra, hogy Magyarorsz6gr6l is legyenek r6szt vevok
a rendezv6nyen.
K6rte a k6pviselo-testtilet tagjait, hogy a meghiv6st megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pviselo-testiilet tagjait, hogy a

Kalotaszentkir6lyi rendezv6nyen va16 r6szt v6telr6l donteni sziveskedjenek, 6s k6zfeltartfssal
jelezz5k, ha egyet6rtenek azzal a javaslattal, hogy KirSlyszentistv6n k6pviseltesse mag6t a

rendezvenyen.

6. K.c,Lor,aszENTKrRALy OxronrvrANyzATANAK MEG HivAsA
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A hlpvisel6-testillet tagiai 5 igen szqvazattal a javaslatot elfugadtdk 6s az aldbbi hatdrozatot
hoztdk:

Ki^itvszen'""1;,f 
;frif;!.:,#';iri:';,fr:,',";::"testiitetinek

Kir6lyszentistv6n Kozs6g dnkorm6nyzata K6pviselo-testtilete megt6rgyalta,
6s elfogadta Kalotaszentkir6ly meghiv6s6t a 2016. augusztus 26-28. napj6n
megrendez6sre keriilo rendezv6nyre.
A k6pviselo-testtilet rigy dontott, hogy az ajinddk kolts6geit biztosida.

Felel6s: Koszegi Ilona polg6rmester
Hat6rid6: 2016. szeptember 30.

7. Vscvrs Ucynx

Vegyes iigyek keret6ben felsz6lalas nem hangzott el.

Mivel egy6b kerd6s, 6szrev6tel, hozzitszolis nem volt, ezdrt a polg6rmester a nllt testiileti iil6st
l53o 6rakor bezirta.

K.m.f.

A j egyzokonyvet ol vastam :

^i6c,qr--a
Bencze Eva

jegyzo

A j eeyzokonyv hitelesitok:

A--4---/ Y

Borka Liszl6
k6pviselo



Kirrllyszentistvf n Ktizs69
Polg6rmestere

MEGHivo

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzatifurak K6pvisel6+estiilete 2016. augusztus l6-in
(kedden) 1410 6rakor rendkiviili nllt kdpvisel6-testiileti iil6st tart, melyre tisztelettel
meghivom.

4z_l!St_h.9!y: Kirril yszenti stviin Krizciss6gi Hiiz

Napirendi iavaslat:

1. Ddntes ,,A telepiilesi dnkormri,nyzatok rendkiviili tiirnogatrisiihoz" prilyazat benyujt:lsrirol

2. G6rdiil<i Fejleszt6si Tervek elfogaddsa

3. D6nt6s a R6zsadomb u. 10. szrim alatti ingatlan birbeadrisar6l

4. A Balatonalm6di rend6rkapitriny kinevez6s6nek trimogatiisa

5. Az Ed&<is K:lroly Megyei K6nyfi6r 2015. 6vi KSZR szolgriltatasokr6l kesziilt
tiij 6koztatoj 6nak megtrirgyakisa

6. Kalotaszentkili,ly Onkormrlnyzatiinak meghiviisa

7. Vegyes iigyek

Megjelen6s6re felt6tleniil sz6mitok!

Kirrilyszentistv6n, 201 6. augusztus 1 2.
,-JKozsie\

polg6rmester



KrnAlvszENTrsrvAN Kdzsnc ONxoRMANvznr,q.
8195 KrnALyszENTrsrvAn, Fo u. 32-34.

JpTBNLETT iv
a k6pvisel6-testiilet2016. augusztus 16. napj6n tartott

rendkiviili nyilt testiileti iil6s6n megielentekr6l

polg6rmesterK<iszegi Ilona

Di6szegi Imola alpolg6rmester

Koszegi Mira k6pviselo

Szab6 M6rta k6pviselo

Borka Ldszlo k6pviselo

BenczeEva jegyzo

Zavada Mih6lyn6 jegyz6konyvvezeto
n1
.LryvtA-,-- l,r.-t -

Telefon: (88) 589-921, Telefon/Fax: 589-920
E-ma il: kiszti@invitel.h u



K6pviseki-testiileti ii16s 2016. auqusztus 16.

E16rpn.lBSZTES
l. nnptnrxDr PoNT

Dtint6s,,A tel epii l6s i ii n ko rm {nyzatok rend kfvii I i tf m o gatris 6hoz"
pily Szat benyrij t6s 516l

Tisztelt K6pviselo-testiilet !

A Magyar Allamkincst6r 2015. december6ben 1.307.530 Ft-ot utalt 6t t6vesen
Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzata szirml6j6ra, mely <isszeget m6g aznap visszautaltuk
16szi.ikre.

A t6ves utal6s visszafizet6s6nek bankkolts6ge 5.492,- Ft, mely <isszeget csak akkor t6riti meg a
Magyar Allamkincstir,ha,,A teleptildsi onkorminyzatok rendkivtili t6mogat6s6hoz" pilyirati
kiir6sra onkormrlnyzatunk piiyiuatot nyrijt be fenti tisszegre.
A pllyi,zat m6r megir6sra kertilt, de csak akkor lehet benyijtani, ha testiileti dont6s sziiletik a
pily inaton tcirt6no indul 6sr6l.
Fentiek alapj6n kdrem a T. K6pviselo-testiilet tagjait, hogy a pilyivaton val6 indul6sr6l donteni
sziveskedjenek!

KirSlyszentistv6n, 2016. augusztus I 0.

Koszegi Ilona
polg5rmester

Hatirozatijavaslat

Ki,itvszen'"".:.:.:;f,z:fl;!;.';;:?;:;.'i,f 
,?:::;i:testiitetdnek

Kir6lyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete irgy dont<itt,
hogy p6lyinatot nyujt be ,,A teleptil6si onkormAnyzatok rendkivtili
t6mogat6sdhoz" phlylzati kiir6sra, 6s a Magyar Allamkincst6r 6ltal t6vesen
kiutalt t6mogat6s visszafizet6s6nek bankkrilts6g6nek megt6riil6se
6rdek6ben, 5.492,- Ft osszeget ig6nyel.

Felelos: Koszegi Ilona
Hatirido: 2016. augusztus 17.



EIOTNNTBSZTES

2. xlpIRoNDt PoNT

Giirdii16 Fej leszt6si Tervek elfogad 6sa

Ti sztelt K6pviselo-testiilet !

A vizlkozmri-szolg6ltat6sr6l sz6l6 2Ol l. evi CCIX. torv6ny a vizlkozmti-szolg6ltat6s hosszri
tiryu biztosithat6s6ga 6rdek6ben az iizemeltetett vizikozmuvekre vonatkoz6an G<irdtilo
Fejleszt6si Terv k6szit6set irja elo. A tervet 15 6vre kell elk6sziteni, fehijit6si-p6tl5si 6s

beruh6zisi tervet kell tartalmaznia. A vagyonkezel6sre dtadott kozmrivek eset6n a

Bakonykarszt 2rt. kriteles a terveket elk6sziteni, mig az tizemeltet6sre 6tadott k<izmtivek
eset6ben az ellittils5rt felelos onkorm6nyzat kotelezetts6ge a terv elk6szitese.
A BakonykarsztZrt. mind a vagyonkezel6sbe 6tadott, mind az iizemeltet6sre 6tadott kozmiivek
eset6ben elk6szitette a terveket, mivel ok ismerik legink6bb a rendszereket, 6s 6k rendelkeznek
a megfelelo szakmai ismeretekkel.

K6rjiik, hogy a csatolt Gordtilo Fejleszt6si Terveket megvitatni 6s elfogadni sziveskedjenek!

Kir6lyszentistv6n, 2016. augusztus I 0.

Koszegi Ilona
polg6rmester

Hatbrozatijavaslat

Kirdtyszen,-.:.::.::fr:,1;.o,ili;.T;;r;il:f 
:ir::::_testiitetdnek

Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzatfunak Kepviselo-testiilete
megtrirgyalta a Berhida, Papkeszi, Kir6lyszentistv6n, Vilonya, 6si
iv ovizellirt6 vizlkozmi-rendszer Gordtilo Fej leszt6si Terv6t, 6s j elen
jegyzokonyv mell6klete szerint elfogadta a Bakonykarszt Yiz- 6s

Csatornami Zrt. 6ltal a 2017-2031 6vekre vonatkoz6an elk6szitett a

Grirdiilo Fej leszt6si Tervet.

A k6pviselo-testtilet megbizza a Polgdrmestert, hogy a gesztor
<inkormdnyzatot 6s a Bakonykarszt Zrt-t 2016. augusztus 23-ig
tiij 6koztassa a k6pvis elot-testtil et dont6s6r6l.

Hat6rid6: 2016. augusztus 23.
Felelos: Koszegi Ilona polgirmester



Ki^itvszen'"*:.:.5:f,i:i;!;.:;;;?;l,"rf 
,?:::;i:testiitetinek

Kir6lyszentistv6n Krizs69 dnkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete
m e gt 6rgyal ta a Lit1r szerrry - v izelv ezeto 6s -ti s zti t6 v izlko zmi-rend s z er
Gordi.ilo Fejleszt6si Terv6t, 6s jelen jegyzokonyv mell6klete szerint
elfogadta a Bakonykarszt Yiz- 6s Csatomami Zrt. 6ltal a 2017-2031
6vekre vonatkoz6an elk6szitett Gordiilo Fej leszt6si Tervet.

A k6pviselo-testiilet megbizza a Polg6rmestert, hogy a gesztor
<inkormiinyzatot 6s a Bakonykarszt Zrt-t 2016. augusztus 23-ig
t6j 6koztassa a k6pvi selot-testiilet d6nt6s6rol.

Hat6rid6: 2016. augusztus 23.
Felelos: Koszegi Ilona polg6rmester
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ElorBnlnszrfs
3. xlpIRrxDr PoNT

Diint6s a R6zsadomb u. 10. sz:[m alatti ingatlan b6rbeadrisfr6l

Tisztelt K6pvisel6-testiilet !

Mikl6s Tam6s veszpr6mi egy6ni v6llalkoz6 megkereste <inkorm6nyzatunkat, hogy gyiim<ilcs
aszalfus clljira keres telephelyet, 6s szivesen berbe venn6 az 6nko.minyzat R6zsadomb utca
10. sziim alatti ingatlanrlt.
Amennyiben a k6pviselo-testiilet a b6rbead6s mellett dont, 2016. szeptember 1. napj6t6l
rendelkez6sre bocs6tanink az ingatlant.
K6rem a k6pvisel6-testtilet tagjait, hogy a b6rleti szerzod6s tervezetet iittanulmSnyozni, 6s

megvitatni sziveskedj enek !

Kir6lyszentistv6n, 2016.jrinius 23.

Koszegi Ilona
polgirmester

Hatilrozatijavaslat

Ki rd ly s ze nt istv d n Ki;u d g O n ko rmd nyzata
Kdpviselff-testiiletinek ......./2016. (Wil.16.) KKt. hatdrozata

Kirrllyszentistv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete rigy
hatirozott, hogy a Kirilyszentistv6n, R6zsadomb u. 10. sz6m alatti ingatlaniit
jelen jegyz6konyv mell6klet6t k5pezo b6rleti szerzod6s tervezet szerint
b6rbeadja Mikl6s Tam6s (8200 Veszpr6m, Budapest tt 66.) egy6ni
vdllalkoz6nak, aki gyiim<ilcs aszal6si tev6kenys6g clljina l6tesit telephelyet
az ingatlanon.

Felelos: Koszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2016. augusztus 31.



BnRr,nrt sznnzonns
nem lak6s cdljira szolgiio helyis6gre

amely l6hejcitt egyr6szrSl Kirrilyszentistvdn K6zs6g Onkorm6nyzata (8195 Kir6lyszentistvdn,
Fo t. 32-34., k6pvisel<i: K<lszegi Ilona polg6rmester, 6s Bencze fva jegyzo tov6bbiakban:
b6rbead6), m6sr6szr6l Mikl6s Tam6s (8200 Veszpr6m, Budapest tt 66. EV:................
ad6sz6m: , tovribbiakban: b6rlci) kdzcitt az alitbbi feltetelek mellett:

1.) B6rbead6 bdrbe adja, b6rl6 b6rbe veszi a Kir6lyszentistv6n, a Kirilyszentistvrin,
R6zsadomb utca 10. sz. 435 m2 teriiletii ingatlanon fekv6 38 m2 alapteriiletii k6t szoba

komfort n6lktili ingat'lant viillalkoz6sa (gyiimdlcs aszal6s) c6lj6ra. A b6rlem6ny
kiadrisa Kir6lyszentistvdn Onkormiinyzatdnak Kepvisel6+estiilet6nek ... ......12016.
( .......) szlmt hatirozata alapj6n t<irt6nik.

2.) Jelen berleti szerz6d6s hatarozatlan id6re sz6l.

3.) B6rbead6 6s b6rl6 a hells6g b6rleti dij6t 20.000,- Ft/h6 dsszegben hatirozzitk meg,
mely 6sszeget bdrl6 havonta - minden h6nap 10. napjdig - b6rbead6 szirnl|ja
ellen6ben el6re k6teles b6rbead6 r1sz6re megftzetni. B6rbead6 k6teles a szSml6t olyan
id6pontban ki6llitani 6s b6rlSnek megkiildeni, hogy b6rl6 fenti fizet6si k6telezetts6g6t
szerz5d6sszenien telj esithesse.

4.) Szerzodo felek megdllapodnak abban, hogy a b6rl6nek felr6hat6 fizet6si k6sedelem
eset6n b6rl6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot kdteles fizetni.

5.) Felek a hells6get 2016. szeptember 1. napj6val tekintik haszniilatba adottnak, igy
ezen id<ipontt6l terheli b6rl6t a 3. pontban megh atarozoll fizet6si k6telezetts6g.

6.) A b6rleti dij nem foglalja magriba a k<iziizemi dijakat 6s a szem6tsz6llit6si dijat.

7 .) B6rlo tudom6sul veszi, hogy az 6piilet szerkezeti r6szeit 6rint6 mindennemri
beavatkoz6si sz1nd6k|t b6rbead6nak el6zetesen, irrisban be kell jelentenie, tov6bb6
ahhoz b6rbead6 el6zetes irrisbeli hozzbjirul{sitt kell k6mie.

8.) Szerzod6 felek megSllapodnak abban, hogy a berleti jogviszony tartama alatt a b6rlet
tirgy{t k5pezo ingatlan fenntartiis6r6l, karbantart6s6r6l, az esetlegesen sziiks6ges
feltjit6s6r6l b6rl6 k6teles gondoskodni.
A b6rl6 iital vfgzendo karbantart6s, fehijitds ktir6be tarozik kiil6n6sen, de nem
kizhrolag:
- a hells6g burkolatainak, nll6sz6r6inak karbantart6sa, fest6se, mrizolSsa,
- a helyis6g burkolatainak a felfjit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je.

9.) 86116 kdteles gondoskodni az ingatlan, valamint az elotte hriz6d6 kdzteriilet
tiszt6ntartiis6r6l, a t6li id6szakban sztiks6ges h6- 6s sikossrig-mentesit6s6r6l, valamint
a tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6 hullad6k eltakarit6srir6l.

10.) A b6rlern6ny iizemeltet6s6vel <isszefiigg6sben a mindenkor hatSlyos munkav6delmi,
trizv6delmi 6s k6myezetv6delmi szab6lyok betart6sa b6rl<i k6telezetts6ge.

11.) 86116 tudom6sul veszi, hogy b6rbead6 a b6rbeadand6 helyis6geket nem biztositja,
ezert k6telezetts6get vrillal arra, hogy b6rlem6nyek b6rbead6val egyeztetett m6don 6s
tartalommal tdrt6n6 biztosit6srir6l gondoskodik.
Amennyiben berl6 e kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget, rigy b6rbead6 az esetlegesen
ebb<il ered6 k6rokert felel6ss6get nem v61lal.



12.) A b6rl5 a b6rlem6ny harmadik szem6ly r6szere alberletbe vagy egy6bk6nt haszn6latba
adni, m6sra Atruhriani, vagy elcser6lni nem jogosult.

13.) B6rl<i tudom6sul veszi, hogy a b6rlem6nynek a szerz<id6sbe foglaltt6l elt6r6
has;atilall toz a b6rbead6 el6zetes, irisbeli hozzAjitrul|sa sziiks6ges.
A hells6geknek a szerzSd6sben foglaltt6l elt6ro c6lra t6rt6n6 enged6ly n6lkiili -
hasmositas4 vagy mas szern6ly enged6ly n6lkiili befogadiisa srilyos szerzod6sszeg6snek

min6siil.

14.) Felek ajelen szerz6d6st a hatiilyos jogszab6lyok alapjdn jogosultak felmondani.

15.) A b6rleti szerz6d6s brirmilyen okb6l t6rt6n6 megsztin6se eset6n b6rl6 kdteles a

hells6geket tisztri.n, rendeltet6sszeni haszn6latra alkalmas, iires 6llapotban b6rbead6
rendelkezds6re bocsdtani.

16.) B6116 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a b6rleti szerz6d6s b6rmilyen okb6l tdrt6n6
megsziin6se eset6n - a szerzodls megsztin6s6t k<ivet6 15 napon beliil - az iilala
beepitett 6s az epiilet dllagri,nak rong6l6sa ndlkiil elbonthat6 berendez6si tiirgyakat
elbontja 6s elszSllitja.
Amennyiben b6rl6 ezen kdtelezettsegenek nem tesz eleget, tgy b6rbead6 jogosult azt
b6rl5 k6lts6gere 6s vesz6ly6re elv6.gezni.

17.) Az egy6b, jelen szerz6d6sben nem szab{lyozotl k6rd6sekben a Ptk., a lak6sok 6s

helyis6gek b6rletdre vonatkoz6 1993. 6vi LXXVIII. Tv. el6ir6sai az ir6nyad6k.

18.) A szerz<id6sb6l eredo jogvit6k elddnt6s6re felek - hat6sk<irt6l fiigg6en kikotik a

b6rbead6 sz6khely szerint illet6kes hell vagy megyei bir6s6g kizar6lagos illet6kess6g6t.

KiriiLlyszentistviln, 2016. augusztus .....

bdrbead6 b6116

Tanrik:

2.1.



ElornnrnszrEs

4. NaptRnNDr PoNT

A Balatonalm:idi Rend6rkapitiny kinevez6s6nek timogatfsa

Tisztelt K6pviselo-testi.ilet !

Dr. Szab6 Jiinos rendorkapitriny tir nyugdijba vonul6sa szi.iksegess6 tette rij rend<irkapit6ny
kinevez6set a Balatonalm6di Rendorkapit6nys6g el6re.
Dr. Linczmayer Liszlo r.alezredest nevezt6k ki ideiglenesen a Kapit6nys6g 6l6re. A v6gleges
kinevez6shez sziiks6ges a Kapit6nysdghoztartoz6 onkorm6nyzatok t6mogat6hatdrozata.

Kir6lyszentistviin, 2016. augusztus I 0.

Koszegi Ilona
polg6rmester

Hatfuozatijavaslat

Ki^itvszen,:::.::.::f,;1:wi;:,:;i;,.;xi;:,"":;;,tiitetdnek

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g dnkormiinyzata K6pviselo-testtilete a

Rendors6grol sz6l6 1994. 6vi XXXN. Torv6ny 8. $ (2) bekezd6se alapjdrn
megt6rgyalta Dr. Linczmayer Liszlo r.alezredes balatonalmiidi
rendokapit6nyi beoszt6sra jelol6s6t, es rigy hat6rozott, hogy t6mogatja a
r.alezredes rir kinevez6s6t.

Felelos: Koszegi Ilona polg6rmester
Hat6rido: azonnal
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VESZPREM MEGYEI RENDOR-FOKAPITANYSAC

Szitm 1 9000/ lol /Qd*-T /20 I 6. szii. TSrgy: Helyi rend6ri szerv vezetdj6nek
kinevez6s6t megeloz6
t61 6koztat6s, v6lem6nyk6r6 s

igyintdzo: V6ncsa GSborn6 dr. f6el6ad6
T el: 881 544-636, BM: 22/ 10-34

K6szegi Ilona
polgfrmester

Kirilyszentistvdn Kiizs6g OnkormSnyzata

IflRALYSZENTISTVAN
F6 u. 32-34.
8195

Tisztelt Polgirmester Asszony!

A Rend6rs6gr6l sz6l6 1994. 6vi )OOilV. t<irv6ny 8. $ (2) bekezd6sben foglaltakkal

<isszefiigg6sbe,n t6jdkoztatom Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormdnyzat6nak Kdpvisel6-

testiiletdt, hogy a Veszpr6m Megyei Rend6r-fokapitlnys6g Balatonalm6di Rend6rkapillnys6g

vezetlje, dr. Szabo Jfnos r. ezredes - a rendvedelmi feladatokat ell6t6 szervek hivatasos

6llom6ny6nak szolg6lati jogviszonyir6l sz6l6 2015.6vi XLII. t6rv6ny 81. $ (1) bekezd6s6ben

foglaltak alapjan - eldrte a hivat6sos szolgilat fels6 korhatirifi 6s 20l6.jrilius 5-6vel 6regs6gi

nyug6llom6nyba vonul.

Erre a kortlm6nyre tekintettel 2016. jirlius 5-i hatallyal a rend6rkapitrlnysSg vezet6s6vel

kivrtnom megbizni dr. Lincnnayer L[szl6 r. alezredest, aki jelenleg a Balatonfiiredi
Rend6rkapitfnys6g 6llomfuiy6ban a Btintgyi Osztily vezet6jek6nt teljesit szolg6latot.

A beltigyminiszter ininltrisa alh tartoz6 rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatasos

6llomriny6t 6rint6 szem6lyiigyi igazgatis rendj6r6l sz6l6 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
25-26. $-ban el6irt kivrilaszt6si elj6rds lefolytat6s6t kdvet6en a Balatonalmddi
Rend6rkapitinysdg illetdkessdgi teriilet6n mtikcid6 teleptil6si <inkormanyzatok kdpvisel6-
testiiletei vdleminy6nek kik6r6s6t kdvet6en - dr. Lincnrrayer Liszl6 r. alezre/ies urat tsrvezerr a
Balatonalm6di Rend6rkapitlnys.ig 6lere kinevezni.

Cim: 8200 Ves7pr6m, B ajcsy-Zs.u. 2.820 1 Vp.,Pf: 8 0
Telefon: (8 8 ) 544-661 / 1 0-M ;Fax : (8 8)544-695 I I | -34

E-mail : Toreki@veszpre,m-police.hu
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Dr. Lincnnayer Liszl6 r. alezredes 6letpilyija az 1992.6vben t6rt6nt felszerel6se 6ta eltelt
id6szakban a k6vetkez6k6ppen alakult:

Fels5fokI iskolai v6gzefl s6gei :

2007. Rend6rtiszti F<iiskola Bflniigyi Szak - biiniigyi tiszt
2008. P6csi Jogtudomrial Egyetem -jogi doktor

Rend6szeti, szakmai szakk6pzetts6gei:

2001. Rend6rtiszti F6iskola Bfiniigyi Szak - biiniigyi tiszt
2012. rend6szeti szakvizsga
2012. Rend6ri vezet6i tovribbkdpz6 tanfolyam
2014. Rend6szeti vezetbvd k6pz6 tanfolyam
2015. jogi szakvizsga
2016. Mestervezet6v6kdpz6tanfolyam

Beosztrisai:
1992.10.16. nyomoz6 Veszpr6m MRFI! Balatonfiiredi Rend<irkapitrinys6g,

Bnniigyi Oszlily
1997 .03.01. vizsgrfl6 Veszpr6m MRFK. Balatonffiredi Rend6rkapitri.nys6g,

Vizsg6lati Oszt6ly
1998.1 1.01. nyomoz6 Veszprdm MRFK Veszpr6mi Rend6rkapitrinys6g,

Btniigyi Osa6ly, Vagyon- es Gazdas6gvedelmi
Alosztrily

2001.07 .Ol . I6nyomoz6 Veszprdm MRFK, Veszprdmi Rend6rkapitinyvig,
Buniigyi Osztaly, Vagyon- es Gazdas6gv6delmi
Aloszt6ly

2001.10.01. fiiel6ad6 Ves4r6m MRFI( Bfiniigyi Szervek,
Biinmegel6zesi OsztriJy

2005.02.01 . kiemelt fbel6ad6 Veszpr6m MRFK, Bfin0gyi Szervek,
Megel6zesi 6s Kommuniklci6s OszUlly

2008.01.01. kiemeltfbnyomoz6 Veszpr6mMRFK, Brintigyilgazgat6s{g,
Biiniigyi Oszt6ly

2010.02.16. mb. osztillyvezet6 ' Veszprdm MRFK, Balatonfiiredi Rend6rkapit6nys6g,
Bfintgyi OsztdJy

2010.07 .01. osnily.vezetb Veszpr6m MRFK, Balatonfiiredi Rend6rkapitrinys6g,
Buniigyi OsztriLly

Dr. Linczrnayer L6szl6 r. alezredes kiemelked6 elm6leti tuddssal 6s gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik. Munkijdt magas szinvonalon es eredm6nyesen l6tja el. Agilis, kdtelessegtud6,
Ioj6lis, beosztottaival szemben sogrt6kdsz, sz4kmai elhivatottsr{ga pdldadrtdkii. Szakmai
ininyitris6val a Bfiniigyi Osztrily munk6jrinak szinvonala folyamatosan magas szintii.
Oszliiyrezetf ur az rillomdng6l val6 gondoskod6s, parancsnoki nevel6 munka terii'letdn is
kiemelked6 tev6kenysdget v6gez. Vezet6i muk6j6ra a k<ivetelmdnytimasztris 6s a hatArozottsrig
jellemzS.

,:H,:allItlf r,'i1",fl*i;ti;..i,1?i1,"
E-mail:Torcki@veszprem-police.bu
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Szolg6lati viszonya alatt, kiemelked6 munk6ja, eletpillyaja elismerdsek6nt 8 alkalommal kapott
ktil6nb6zo szintri jutalmat, elismerdst, 9 alkalommal soron kivtil l6pett magasabb rendfokozatba.

2015-ben megviilasztottilk a f6tisai Sllomanyb6l katonai iiln<iknek a Gyori Tcirv6nysz6k

Katonai Taniicsilhoz. Szakmai tudrisa elismer6s6t mutatja, hogy a Bir6stig t<ibb alkalommal
katonai iiln<ikk6nt kirendelte.

Dr. Linczmayer Ldszlo r. alezredes urat szakmai tapasztalata, vezetoi munk6ja 6s

k<ivetkezetess6ge alapjan alkalmasnak tartom a BalatonalmSdi Rendcirkapitrinys6g vezet6s6re.

A helyi rend6ri szerv yezetdj6nek kinevezds6t megel6zben a kinevez6si jogkcir gyakorl6jak6nt

- a Rend<irs6grol sz6l6 1994. 6vi )OOilV. tdrv6ny 8. $ (2) bekezddsdben foglaltakra
hivatkoz6ssal - k6rem tisztelt Polgr{rmester Asszonynak, mint a k6pvisel6-testtilet elnrik6nek
int6zked6s6t annak 6rdek6ben, hogy KirSlyszentistv6n K<izs6g dnkormanyzatinak
Kdpvisel6-testtilete dr. Lincnnayer L[szl6 r. alezredes kinevez6s6vel kapcsolatban v6lern6ny6t

2016. szeptember 15-ig sziimomra kozolni sziveskedjen.

Segito egyiittmtikiid6s6t el <ire i s kciszoncim.

Veszpr6m, 2016. jrinius 24.

r. dahdirtibornok
rend6rs6gi f6tan6csos

f6kapit:[ny

Cim: 8200 Veszpr6m, Bajcsy-Zs.u. 2.8201 Vp.,Pf: 80
Telefon: (8 8) 544-661 / I 0-04;Fax:(8 8)544-695 I I | -34

E-mail : Torekis@ves4rem.police.hu
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ElorEn.rnszros

5. nlptRnNDI PoNT
Az Eiitviis Kdroly Meryei Kiinyvtir 2015. 6vi KSZR szolg6ltat6sokr6l

k6sztilt tij6koztat6j 6 nak megt{rgyalfs a

Ti sztelt K6pvi selo-testiilet !

Az Eotvos Kiroly Megyei Kcinyvtrir megktildte t|jekoztat6jii a2015.6vi, Kir6lyszentistv6non
nyrijtott KSZR (Konyvt6ri Szolg6ltat6 Rendszer) szolgiitatitsokr6l, mely jelen eloterjeszt6s
melle csatol6sra kertilt.
K6rem a T. K6pviselo-testi.ilet tagjait, hogy a tdj|koztat6t 6ttanulminyozni, 6s megvitatni
sziveskedjenek!

Kir6lyszentistv6n, 2016. augusztus 1 0.

Koszegi Ilona
polg5rmester

Hatilrozatijavaslat

Kirdtvszen'".:.':.::r;f 
:;h?;iri;t:f:{;;::-testiitetinek

Kir6lyszentistvdn Kozs6g OnkormSn yzata Kfipviselo-testtilete megt6r gyalta
6s jelen jegyzokonyv mell6klete szerint elfogadta a Konyvt6ri Szolg6ltat6
Rendszer 20 I 5 . 6vi tev6kenys 696rol k6sziilt t{j 6koztat6t.

Felelos: KSszegillonapolg6rmester
Hat6rido: azonnal
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T6j6koztat6
t6sokr6l Kirdlyszentistvin telepiil6sen

Az Eritvds Kr6roly Megyei Krinptrir (8200 Veszpr6m, Komalait tbr 3.) 2012. december 19-6n

k<itdtt megrillapodiist a k<tnyvt irell6tSsi szolgAltatAs nyujt6s6r6l 6s igdnybevdtelerol

Kiriilyszentistvrin Kdzs6g Onkorm inyzathv al.

Az E6tvds Kriroly Megyei Krinyvt6r, mint nllvrinos k6nyw6r a Meg6llapodasban v6llalt

szakmai feladatait a 39/201 3. (U 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, a mindenkori

k<ilts6gvet6si t6rv6nyben megh atirozott kieg1szit6 t:imogatr4s terhdre folyamatosan v6gzi:

Rendszeresen gyarapitjuk a szolgifltat6 hely k6nyvt,iri rlllomriny6t.

Folyamatosan szeruezdtk a dokumenh.rmok kisz6llitris6t, valamint elektronikusan is

nyilv6ntart6sba vessziik a beszerzell dokumentumokat 6s a kdnyvtdLri integr6lt

rendszer adatbazis6ban feldolgoztuk oly m6don, hogy azok adatai a k6nyvtari

szolgrfltat6 helyen is hozziferhet6ek, visszakereshet6ek legyenek.

Biztositjuk az Orsz6gos Dokumentumell6t6si Rendszer (ODR) szolgriltatr{sainak

igdnybevdteli 1ehet6s6g6t, k6nyvlark6zi k6lcs6nz6s ritj6n folyamatosan teljesitjfrk a

hasznriLl6k k6r6seit, ha a helyben l6v6 gyffjtem6nyben nem takflhat6 meg a k6rt

kdnyvt6ri dokumentum vagy inform6ci6.

Tijdkoztatist nyujtunk az Intemeten el6rhet6 webes katal6gusban a szolgr{'1tat6 hely

kdnyvt6ri rillomSay6r6l.

Weboldalainkon minden fontos inform6ci6 el6rhet6, szabadon hozzAf€rhetb a

http ://www. elonk.hu./index. php/kszr oldalon

Biztositjuk a megyei ktinyvtfr r{llom6ny6t feltArb adatb{zisok (elektronikus

katal6gusok) haszn6latrit valamint az orsz gos konyvt {ri rendszerrel es az ODR-rel

kapcsolatos t6j6koz,tat6k a szolgAltat6 helyeken is hozzdfdrhet6k legyenek.

Segitjiik az elekhonikus kdnyrrtarak 6s az elekhonikus form6ban hozzbf6rhetb

dokumentumok hasznalat6ra ir6nyu16 szolg6ltatis el6r6set (MANDA, PRIMO-

Veszpr6m megyei kdnyvtirak keres6feliilete http://p:!pql

vur ).
A szolgriltat6 kdnyvlrir a kdnyvtriri szolgaltat6 helyre vonatkoz6 adatokat 6s

inform6ci6kat kdzz5teszi a megyei kdnyvtrir honlapj6n.
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- Elv6gezttik a 2015. 6w5l a statisztikai adatszolgdltatast 2016. marcius 1-j6ig a

Kitnl'vtriri Int€zet 6s az EMMI (Emberi Er6forrrlsok Miniszt6riuma) fe16.

- A szolg6ltat6 helyet bevonjuk az orsz6gos es ters6gi szakmai programokba (pl.

Intemet Fiesta, Orszigos K6nyvtriri Napok).

- Helyismereti gyiijtemdnyiinkkel, sajt6figyel6ssel segitjiik a teleptl6sekre, a

telepiil6sen 6l6kre vonatkoz6 informdci6k, dokumentumok gyiijtes6t.

- A gyermekek szimfira igeny szerint a megyei 6s a vi{rosi kiinyvt6rban, es az adott

telepiildsen is kdnyr{drhaszn6lati foglalkozisokat tartunk, bevonjuk 6ket a

korosztiilyukat 6rdekl6 vrlrosi, megyei 6s orszlgos versenyekbe, programokba (p.

Mesevet6lked6, olvas6p6lydzatok).

- Negyeddvente legal6bb egy alkalommal a lakoss6g 6rdekl6d6s6nek megfelelti

kulturrilis, k6z6ss6gi, kiinyvtiri rendezv6nyeket es programoka! ki6,llitesokat

szervezink.

- Segits6get nyujtunk a k6nyvt6ri szolg6ltat6 helynek az egys6ges arculatiinak

kialakitisdhoz.

2. Kirdlyszentistvdn kdx6g Kdnyvtdri, informici6s 6s kdziiss6gi hely 2015.6vi mffkiid6si
kiirnyezet6nek bemutatrisg szem6$ t6rgyi, infrastrukturdlis felt6telek riivid
iisszefoglal6sa.

A k6zs6gi k6nyvt6r a telepfrles k6zpontj6ban, a Faluhazban vfu:ja a l6togat6kat. A k6nyvtr{r

alapter0lete 25 m2, mely foglalkozrisok, rendezvdnyek tarlisrihoz, €s helyben olvasishoz

kiss6 szrikds, de banitsrlgos, tiszta 6s vil6gos, a kiinyvtr6ros laeativitrisinak k6sz<inhet6en

pedig j6l kihuszlflt. Az optirnrilis helykihasardlis 6rdek6ben 6s a b6viil6 Crdckl6d6src val6

tekintettel a kdzrntves foglalkozasok a kdn)'vtrir el6tti t6rben keriilnek megtartasra. A

helyi#g fiit6se, vildgitr{sa biztositott. Az eptletbe val6 akad6lymentes bejutris szem6lyes

segits6ggel, a kdnyvt6r helyis6g6ben pedig teljesen megoldott, megfelelve ez.zel a3912013 (.
3 1.) EMMI rendeletben el6irtaknak. Az Internet szolgaltat6s j6l miikddik, 6tlagos

sebess6ggel.

Az Eitvds Kriroly Megyei Ktinyvtrir a 2015-6s 6vben a kis 6rtdkfi targyi eszkdz beszerz6s6nek

keretdben Kir6lyszentiswdn k6^6g,"k ul 6.

Wl"dorc_f oper6ci6s rendszerrel. K6t szrimit6geppel az olvas6i igenyeknek megfelel6en

lehet6v6 vr{lt a kdnyvt6ri szolgfltat6sok b6vit6se. igy az olvas6knak is lehet6s6ge van a

kdnyr.tdri adatb6zisban ill. az Interneten t6j6koz6dni. Az elektronikus kdlcsdnz6s

folyamatosan itzenel. Az egysdges arculat esztetikus kialakitrisahoz, a raktdri rend
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meglartAsi,J:,oz titj6koztati sz*jelz6 ffilek, betiigamitura, kdnfirlmaszok beszerzds6vel

jdrultunk hozzir. A telepil6sen ugyan iskola nincs, de a kdnyvtriros nagyon sok fiatalt tud

becsalogatni a kdnlM6rba szervezett programokra.

A k6nyvtriros Nernesn6 Kov6cs Kata, 2014 6ta l6tja el feladatSt v6gzetts6ge: eretts6gi, a

telepiil6s m6ret6t is tekintve megfel el a 39/2013 (V.31) EMMI rendeletben el6irtaknak.

Feladatait r6szmunkaid6ben l6tja el.

3. Rtiyid iisszefoglal6 a Meg6llapoddsban villalt kiinyvtdrellitisi szolgiltatisok
nyrijt6sr[161 6s ig6nybev6tel616l a szolgdltat6 helyen.

A kiinyvtri.r 6llomrinya miir koribban felker t az lntegrilt K6nyvtari Rendszerbe, valamint a

PRMO-ba az rij dokumenhrmok pedig minden esetben feldolgozrls utin kertilnek ki a

telepiiLl6sekre. Fontosnak tartjuk, hogy az adomiinykdnt, aj6nd6kba kapott k6nyveket

folyamatosan bedolgozzulq hogy azokat a kdnyvt6r szabAlyosan tudja olvas6inak

rendelkez6s6re bocs6tani. A dokumentum e1l6t6st a helyi olvas6i ig6nyeknek megfelel6en

v6gezziik,6s figyelembe vessz0k a k6nyvtriros kivrins6glistait is. A 2015. evben int6zrnenyfink

a fogya.szl6i rirhoz kepest k6nyvek eset6ben 36%o, egy6b dokumentumok eset6ben l0%

kedvezrn6nnyel jfiotlhozz| abeszerzett dokumentumokhoz. A regiszhiilt hasznril6k szirna 79

f6. A szem6lyes haszndlat I I 50, a k6lcsrtnz6tt dokumentumok szima 1230 db volt. A

kdnyvtr4rhasznrflatban fontos kiemelni a dokumenhrmok k6lcs6nz6senelg helyten

huszltilutiuruk rr0vcktxl6s0t. Gyarapit6s sor6n figyehnet forditunk arra, hogy egy olyan

dokumentumbdzist hozzunk l6tre, amely €'rt6ket kepvisel, szinvonalas, ugyanakkor

maximdlisan kihaszndlhat6. A hagyomrinyos m6dszertani tan6csad6st, rendezvdnyszervez6st,

kdnyvbeszerz6st 6s feldolgozist, selejtezest, 6llom6nyfelt6list a sz6mit6gepes rendszerben, a

statisztikai adatszolgdltat6st a K6nyvtrlrell6tdsi Szolgriltat6 Csoport v6gzi.

A csoport 6s Kir6lyszentistvrln telepril6s k6nyvtlrosrinak kapcsolattartrisa nagyon j6, lehetrive

t6ve az erdrn€nyes kdz6s munket.

Int6zmenyiink 2015 tavaszdn tov6bbkepzest sz$ltezett telepiil6si k6nyvtdrosaink szdmdra. Az

el6adrisok els6dleges cdlja a Corvina rendszer k6lcs6nzesi moduljanak megismertet6se,

gyakorlati haszn6lata, a ki.iltinb6z6 kdnyvtriri adatb{zisok, katal6gusok hasznrilata, a tdrvdnyi

kdmyeznl v{JtozAs|val kapcsolatos k6rd6sek, a felmeriil6 aktu6lis neh6zsdgek megbeszel6se,

megoldi{sa volt. Kir6lyszentistvr6n k6zs6g k6nyvtfuosa aktiv reszt v6tel6ve1 a szfiks6ges

A k6nyvtr{r nyitva tartrisi ideje teljes m€rtdkben biztositja a telepil6s lak6inak a kdnyvtdri
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inform6ci6k birtok6ba jutott. 2015 m6jus6t6l a Megyei K<inyvt6Lr a Magyar Post6val

szerz6dve lehet6v6 tett€, hogy a kdnln't irkdzi kdlcs6nz6ssel ig6nyelt dokumentumok

visszakiild6si k<ilts6ge a k6zs6gi kdnywrlr olvas6inak dijmentes legyen. Az Edtvds Kriroly

Megyei K6nyvtrir a 2015-ds 6vben megkezdte a Min6s6gbidositisi K6zik0nyv alapj6ul

szol 96lo dokumen hrmok elk6szit6s6t.

A 2015. 6vben a KSZR keretei kdzdtt ktil<inbd zo rendezv5nyek, programok keriiltek

megszer:tezbsre a sznlgiltat6 hely szrlmilra. Programkin6latunkat el6zetes ig6nyfelmdres

alapjrin 6llitottuk 6ssze (kirillitasok, tematikus 6s kezmiives foglalkozasok). Figyelembe

vettiik a telepiil6si sajitossdgokat (pl. korcisszet6tel, 6rdekl6ddsi kcir). A kiaj6nlott

rendezvenyeket egyeztet6st kdvet6en iitemeztiik 6s kdszitetttik el6 a

helyszint/segedanyagokat, amennyiben szflks6ges volt.

Kir6lyszentistvri,non tavaly a KSZR 6ltal ti.rnogatott 9 rendezv6nyen 390 l6togat6 vett r6szt.

Resztvev6k

14 6v alatt 14 6v felett

2015.04.27.
Biinmegel6zesi program 6s kdnyvbemutat6
Ors6s Kriroly el6ad6val

0 15

2015.05.15. Kocsis Antal csillagSszati el6adrisa 27 15

2015.0s.30.
Mesejdt6k M6dri Gy<irgyi 6s M6td P G6bor
el6ad6siban

25 l5

2015.06.01. A csillagos 6gbolt t6vcs6ves 6szlel6se 20 10

20t5.08.22. Rudi bohoc (L6ng Rudolf) mrisora 60 30

2015.10.06. Kdzrnffves foglalkozis: papirfonas t2 8

2015.10.09.
Operett utazds
Szeles J6zsef zen6s el6adrisa

7 60

2015.10.09. Nydri Liszl6 harmonik6s el6adrisa 7 60

2015.10.10. Iskol{sok l5togaklsa a megyei k6nyvt6rban 15 4

6sszrsnN: 173 217

A programokr6l minden esetben besziimol6t k6rt[nk e-mailon 6s nyomtatva, amelyok

mell6 2 db fot6t is vii.rtunk, ezek megtekinthet<ik a honlapunkon. A kdnptrirosokat

biztatjuk, hogy kiildjek be a program besz{mo16j6t a megyei napilaphoz (NAPLO) es

jelentess6k meg saj6t rijs6giukban, honlapjukon is.

4



4. Fejleszt6sek, tervek 2016. 6vre

A helyi gyrijtem6nyek gyarapitasakor a jciv6ben is els6dleges szempontkent jelennek meg a

kdvetkez6k:

. A helyi lakoss6g 6letkor, non, stb. szerinti 6sszet6tele, ig6nyek, sziiLks6gletek.

o Szinvonalas, drtdket k6pvisel6, iiLltal6nos hasznalatra alkalmas irodalom beszerz6se.

. Az ajrind6kba, adomiinyk6nt kapoft kdnlwek miel6bbi feldolgozrsa.

Abejfuathoz rij, egysdges nyitvatartr6si t6bla k6sziil, hozz jitru,lva a teleptl6sek kdnV,'titrainak 
. r,

egys6 ges arcu latiinak ki alakitisifitoz.

Az elozetes ig6nyfelm6r6s alapjrin sziiksdges kis 6rt6kii triLrgyi eszkdz6k beszerz6s6t a j<iv6

6vben is szeretn6nk megval6sitani, hozzAjLn:lva a tovdbbiakban a mindl korszeriibb k6nyvt6ri

szolgri,ltatdsok megval6sitrlsiihoz.

2016-ban a telepiil6si kdnyvtrirosok kdreben ig6nyfelm6r6st terveziink. A felmeriil6 k6r6sek

alapjin a kds6bbiekben alapfoki kiinyrtrlros, ill. kdn)'rtarhaszn6lati k6pz6st, valamint

szirnit6g6p haszniilati oktat6st szeretndnk szery ezri.

Az E<itv6s K6roly Megyei K<inyvt6r a 2016-os 6vben szeretn6 befejezni a Minosdginiayitrisi

K6zikdnywet melyben telepiil6seink K<inyvt6ri Informiici6s 6s K<iz<iss6gi hclyei is fontos

szerepet kapnak.

Kelt. Veszpron, 20 I 6.6prilis 20.

K6szitette:

rl
.5,,-'.--- it of-=-
Boros Agnes s.k.
k6nyvtriros
KSZR csoport

Kelt. Veszprem, 2016. m6jus 20. tu
Prilmann

igrzgat6
Eiitviis KAro'lv M
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K6pviselo-testtileti iil6s 2016. aususztus 16.

Elornn.loszrEs

6. xaprRnNDr PoNT
Kalotaszentkirdly 6nkorm 6n yzatfnak meghivisa

Tisztelt K6pvi selS-testi.ilet !

A Szent Kir6ly Szcivets6g tagja Kalotaszentkir6ly meghivta a Szovets6g tagiait 2016. augusztus
26 -28 -i rendezv6ny6re, melynek t6mrii :

. Megemlekezes a kozelm0lt eur6pai t6rt6nelm6nek viharair6l,a

o Demokratikus szerepv6llalSs 6s polgdri r6szvetel,

o J6v6nk Eu16pdja

A program kieg6szito programjai:
. R6gis6g 6s f6nyk6p kidllitiis
o Kozds kultrira 6s k<ilcsonos meg6rtes a kiilonbdz6 EU orszdgokb6l szdrmaz6 vend6gek kdz6tt
o Testv6rtelepi.il6sek bemutatkozdsa, stb.

Javaslom, hogy Kirrilyszentistv6n K<izs6g Onkormrinyzata fogadja el a meghiv6st, 6s egy
ki s ebb I 6tsz6mri ki.ildotts6ggel k6pvi seltes s e mag6t a r endezv 6nyen.
K6rem a T. K6pviselS-testiilet tagjait, hogy az utikolts6get ut6lagos elsz6mol6ssal biztositani
sziveskedjen!

KirSlyszentistv6n, 2016. augusztus I 0.

Koszegi Ilona
polgiirmester

Kirdtvszen'-.:::..::r;f 
;.0.1;l[:i;t:f:,:;;::i;testiitetrnek

Kir6lyszentistvrin Kozs6g onkorm6n yzata Klpvisel6-testiilete megt6rg yalta,
es elfogadta Kalotaszentkir6ly meghivris6t a 2016. augusztus 26-28. napj6n
megrendez6sre kertilo rendezv6nyre.
A k6pviselo-testi.ilet rigy d6ntott, hogy az ajinddkkolts6geit biztosida.

Felelos: Kdszegillonapolg6rmester
Hatrirido: 2016. szeptember 30.


