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JEGYZ6TONvv

K6szi.ilt: Kirillyszentistv6n Kozcissegi Hiztirgyal6term6ben 2016. augusztus 30-6n
tartott rendkivtili nyilt k6pviselo-testtileti til6srol.

Jelen vannak: Koszegi Ilona polg6rmester
Di6szegi Imola alpolg6rmester
Koszegi Mira k6pvisel6
Szab6 M6rta kdpviselS
Borka Liszlo k6pviselo

Bencze Eva jegyzo
Zavada Mih6lyn6 kir.vezeto, jkv.-vezetS

A kdpvisel6-testi.ilet til6s6t Koszegi Ilona polg6rmester vezette,800 6rakor megnyitotta.

K6szegi Ilona pole6rmester
K<isz<intotte a megjelent k6pviselo h<ilgyeket 6s urat, tovrlbb6 a Koz<is Hivatal dolgozojii.

Meg6llapitotta, hogy a testtilet hatitrozatk5pes, mivel az 5 k6pviselob5l mind az 5 fb jelen van.

A napirendre a meghiv6ban foglaltak szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Dont6s ad6ss6gkonszolid6ci6ban nem r6szestilt teleptil6si rinkormanyzatok fejleszt6seinek
tilmogatrisa 201 6. 6vi p6ly 6zati kiirasra tcirt6nd pilyazat benyujtasrlr6l

2. Vegyes iigyek

A jegyzok<inyv vezetoj6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesit6knek Borka
L5szl6 6s Szab6 M6rta k6pvisel<iket javasolta.

K6rte a K6pvisel6-testtilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint ajegyz6k<inywezeto a ahitelesitdk szem6ly6vel,anklzfeltartrissal jelezz6k.

A hlpvisel6lestillet 5 igen szavazattal elfogadta o napirendi javaslatot, valamint a
jegtzdkonywezetd ds a hiteles{tdk szemilydt.
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NAPIREND TARGYALASA

l. D6NTES ADossAcKoNszolrDActoBAN NEM RaszEstlLT TELEPULEST oNKoRMANyzAToK
FEJLESZT6SEINEK T,{MoGATASA 2016. 6vI P ALy AZ-ATI KIiRASRA TORTT,N6 PALy AZAT
BENYI]JTASAROL

K6szegi Ilona pole6rmester:
Az el6terjeszt6st minden k6pvisel6 megkapta. Elmondta, hogy a piiyitzat benyujt6si
hat6rideje 2016. augusztus 31. napja elektronikusan, mig a papir alapri benyrijtris hat6rideje:
2016. szeptember 1. napja. Az id<i r6vids6ge miatt kdt alc€lra piiydzlk az otkorminyzat, az
egyik alc6l a k<izs6g telepiil6srendezdsi terv6nek feliilvizsgiilatiinak t6mogat5sa, a m6sik alc6l
a telepiil6s belteriileten rit, hid vagyj6rda 6pit6se, fehijit6sa, karbantart6sa, melynek keret6ben
a Sz6chenl rit fehijit6sa val6sulna meg.
T|j6koztatta a testiilet taglait, hogy a Szechenf rit fehijitrisrira be6rkezett araj6nlat dsszege
brutt6 3.981.450,- Ft, mig a telepiil6srendez6si tervek k6szit6s6re beerkezett 6raj6nlat brutt6
5.71 5.000,- Ft 6sszegri.
Javasolta, hogy ezek alapj6n brutt6 9.696.450,- Ft <isszegre nyujtsak be piiy zattkat.
K6rte a kepvisel6-testiilet tagjait, tegy6k fel k6rd6seiket.
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem meriilt fel, k6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, kdzfeltartiissal
jelezzflk, ha azzal a javaslattal, hogy az dnkormilnyzat nyrijtson be 9.696.450,- Ft cisszegben
nyijtson be p6lyiizatot t6rgybeli p Lly zati kiirbsra.

A kdpvisel6+estiilet tagjai 5 igen szavazattal elfugadtdk a halarozati javoslatot, ds az aldbbi
hatdrozatol hoztdk:

KirdlysTentistvti n Kbuig Onkormdnyzota Kdpvisel6-testiiletdnek
4 8/20 I 6. (W11.30.) KKt. hatdrozata

Kirilyszentistviin Kdzs6g 6nkormrinyzata KepviselS-testtilete ,igy
hatlrozott, hogy az ad6ssdgkonszolid6ci6ban nem r6szestilt telepiil6si
dnkormiinyzatok fejlesztdseinek tiimogat6siira meghirdetett a) a telepiil6s
belteriileten rit, hid vagy j6rda 6pit6se, fehijitrisa, karbantartdsa pitlyAzati
alc6lra, valamint az e) teleptil6srendez6si tervek k6szit6s6re alc6lra
piiyizatot nyuj t be minddsszesen 9.696.450,- Ft 6rt6kben, az al6bbiak
szerint:
1.) a telepiil6s belteriilet6n ut, hid vagy jfuda epit6se, fehijitrisa,

karbantart6sa alc6l keret6ben a Kirdlyszentrstvin, 411 hrsz alatti,
dnkormrinyzati .tulajdonban lev6 Sz6chenl rit fehijitdsi feladataira
3.135.000 Ft + AFA (brutt6 3.981.450 Ft) dsszegre,

2.) telepiil6srendez6si tervek keszit6s6re 4.500.000,- Ft + AFA Grutt6:
5.7 I 5.000,- Ft) 6sszegre prily6zik.

A K6pvisel6-testiilet megbizza a Polgrlrmestert, hogy a pilyir;atot a

sziiksdges mellekletekkel nyrijtsa be.

Felel6s: K<iszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2016. augusztus 31.
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1 VEGYES UGYEK

Vegyes iigyek keret6ben felsz6laliis nern hangzott el.

Mivel egy6b kerdes, 6szrev6tel, hozzitsz6lits nern volt, ez€rt a polgrirmester a rendkiviili nllt
testiileti iilest 815 6ralor beziirta.

polg6rmester

t t et -<---.<f
Bencze Eva

j.ey.o

A ieeyz6k6nw hitelesit6k:

Szab6 MriLrta

k6pvisel6

t'*A /--:_
Borka L6szl6
k6pviselo



Kirrllyszentistv6n Ktizs6g
PolgSrmestere

MEGHivo

Kir6lyszentistvdn K6zs6g 6nkorm6nyzatii,nak K6pviseltitestiilete 2016. augusztus 30-in
(kedden) 8@ rirakor rendkivtili nllt kepvisel6testiileti iilest tart, melyre tisztelettel
meghivom.

Az iilis helye: Kir6lyszentistv6n Kdztiss6gi Hiiz

Napirendi iavaslol:

I . Ddntes ad6ssdgkonszolidrici6ban nern reszesiilt teleptilesi <inkormrinyzatok fejleszteseinek
tii.rnogat6sa 2016 . 6i pinyiuan ktinisra t<irten6 prily irz;atbutyfitits{r6l

2. Vegyes iigyek

Megjelen6sdre feltedeniil sz6mitok!

Kiriilyszentistvrin, 201 6. augusztus 25.
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JprnNLETr iv
k6pvisel6-testiilet 2016. augusztus 30. napjin tartott

rendkiviili nyilt testiileti iil6s6n megielentekr6l

K6szegi Ilona

Di6szegi Imola

Koszegi Mira

Szab6 M6rta

Borka Lilszl6

Bencze Eva

Zavada Mih6lyn6

polgrirmester

alpolg6rmester

kepviselo

k6pviselo

k6pvisel6

jegyzo

jegyzokonyvvezeti

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

berro* c\



K6pviselo-testiileti iil6s 2016. augusztus 30.

ElornnlESzrES
1. xlplRBNDI PoNT

Diint6s ad6ssdgkonszoliddciriban nem r6szesiilt telepiil6si iinkormdnyzatokfejleszt6seinek
tf m o gatdsa 20 16. 6v i pflly 6uati kiir6s ra tii rt6n6 p fily iuat benyrij tdsi 16l

Tisztelt K6pviselo-testiilet !

A helyi dnkormdnyzatok6rt felelos miniszter - az illlamhdztartisdrt feleki miniszterrel
egyet6rt6sben-p6ly6zatot hirdetett a Magyarorszitg2016.6vi kozponti kolts6gvet6s6rol sz6l6
2015.6vi C. torv6ny 3. mell6klet II. 8. pont szerinti az ad6ss6gkonszolid5ci6ban nem r6szestilt
teleptl6si dnkorm6nyzatok fejleszt6seinek t6mogat6silra. A piiyfuatot a Magyar
Allamkincstfurhoz kell benyijtani. (A m6dositott pitlyhzati kiir6s jelen eloterjeszt6shez
csatolSsra keri.ilt.)
Azido rovidsege miatt k6t alcllra javaslom a piiyizatotbeny0jtani.

1.) a teleptil6s belteriilet6n rit, hid vagy j6rda 6pit6s6re, feltjit6s6ra, karbantartisSra:
A Kir6lyszentistv6n 417 hrsz alatti Sz6chenyi ritt6l mintegy 50-60 m6terre folyik a S6d

patak, ezert a teri.ileten esos idoben erosen megemelkedik a talajviz szintje. Azutcitban
lefektetett csatorna vezetek nyomvonal6ban atalaj trimoritetts6ge nem egyezlkmegaz
rit 6s a kornyezo telkek tom<irs6g6vel (kev6sb6 tom<ir atalaj megbontiisa miatt), ezdrt a

talajviz kimossa a ftildet, igy a csatornafedelek, valamint az rittest a csatorna

nyomvonal6ban tobb helyen megstillyedt. Az aszfalt r6teg alatt tiregek alakultak ki, ami
vesz6lyess6 teszi a g6pjrlrmti forgalom szirmitra az utat, mivel b6rmikor beszakadhat.

2.) teleptil6srendez6si tervek k6szit6se:
Kir6lyszentistviin Kozs6g dnkormsnyzatKlpvisel6-testtilete 2OO7.6vben fogadta el a
telepiil6s jelenleg is hat6lyos teleptil6srendez6si tervet. A Veszpr6m Megyei
Korm6nyhivatal t<irv6nyess6gi felhivrlssal 6lt az <inkormSnyzat fe16, melyben felhivta a

K6pviselo-testtiletet, hogy gondoskodjon rendelete feltilvizsg6lat6r6l, 6s a felsobb
jogszab6lyokhoz tort6n<j igazititsitr6l. A felhiv6sban foglaltak teljesit6s6re 2018.
december 31. napjriig kapott hat6ridot az dnkorminyzat.

Tisztelt K6pviselo-testtilet !

Az firajinlatok beszerz6se folyamatban van, a pontos risszegeket a testiileti iil6sen ismertetem.

Kir6lyszentistv6n, 2016. augusztus 25.

Koszegi Ilona
polgilrmester



K6pviseki-testiileti i.il6s 2076. aD.susz.tus 30-

Hatirozatijavaslat

Kirdtvszen,"i.o.i.f,if,i:w;.:;;;1{;:;",i,f:r,";:i,testiitetdnek

Kir6lyszentistvSn Kozseg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete ,igy
hatirozott, hogy az ad6ssrigkonszolid6ci6ban nem rdszesiilt teleptil6si
6nkorm6nyzatok fejleszt6seinek tiimogat6sdra meghirdetett a) a telepiil6s
belteriilet6n it, hid vagy jirda 6pit6se, fehijit6sa, karbantart6sa pilydzati
alc6lra, valamint az e) teleptilesrendezesi tervek keszit6s6re alc6lra pillyitzatot
nyijt be mind<isszesen ... ...,- Ft 6rt6kben, az alilbbiak szerint:
l.) a telepiil6s belter0let6n 0t, hid vagy jdrda 6pit6se, fehijitdsa, karbantartdsa

alc6l keret6ben a Kirdlyszentistvdn, 4lthrsz alatti, cinkormdnyzatitulajdonban
lev6 Sz6chenyi rlt fehijitdsi feladataira ......... Ft + AFA (brutt6 ......... Ft) osszegre,

2.) telepi.il6srendez6si tervek k6szit6s6re Ft + AFA (brutt6:..........,- Ft)

dsszegre piilydzik.

A K6pviselo-testiilet megbizza a Polgrirmestert, hogy a piiyizatot a
sztiks6ges mell6kletekkel nyfrj tsa be.

Felelos: Koszegi Ilona polg6rmester
Hat6rid5: 2016. augusztus 31.


