2015. április 16-án rendkívüli ülést tartott Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Gépjármű beszerzéssel kapcsolatos pályázaton történő indulásról döntés
2) Eszközpark átalakításáról döntés
3) Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezésére kötött vállalkozási
szerződés módosításának jóváhagyása
4) Vegyes ügyek

1.) Gépjármű beszerzéssel kapcsolatos pályázaton történő indulásról döntés
Képviselő-testület megtárgyalta a Darányi Ignác Terv EMVA és az Irányító
Hatóságának 6/2015 (III.13.) számú közleményét az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről szóló közleményét, és úgy határozott, hogy
a pályázat kiírását követően pályázatot nyújt be bűnmegelőzés és közösségi
szolgáltatások fejlesztése gépjármű beszerzéssel projektre, amennyiben a rendelet
mellékletét képező településlista és egyéb feltételek alapján jogosult a benyújtásra.
Nettó 100 %-os finanszírozás mellett a szükséges önrészt (ÁFA) a képviselő-testület
költségvetésében a pénzmaradvány terhére biztosítja.
2.) Eszközpark átalakításáról döntés
Az önkormányzat által 2011. évben vásárolt kistraktor nem megfelelő, nem optimális
kihasználtsága miatt, továbbá jövőbeni fenntartása során felmerülő többletköltségek
(műszaki vizsga, felelősségbiztosítás, gépjárműadó) miatt a képviselő-testület
egyhangúlag a traktor és annak tartozékainak értékesítése mellett döntött.
Meghatározta az értékesítés minimális díját (1.500.000,- Ft), melyet a piaci árakhoz
igazított a képviselő-testület.
Egyhangúlag döntött továbbá egy új, rendszám nélküli eszköz beszerzése mellett is,
mely eszköz tökéletes kihasználtságával (sokoldalúan kihasználhatóságával) együtt a
jövőbeni fenntartása is reálisabb, gazdaságosabb lenne, azaz nem róna az
önkormányzatra a nehéz gazdasági helyzetben igen magas többletköltségeket.
A Mc Culloch MI155-107 TC fűgyűjtős kistraktorra beérkezett árajánlatokat a
képviselő-testület megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot benyújtó vállalkozástól, bruttó 706.938,- Ft értékben rendeli meg az új
eszközt (kistraktor és utánfutó).
3.)Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezésére kötött
vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyása
A képviselő-testület 2015. március 25-i döntése alapján megkötésre került a
vállalkozási szerződés a Geo-Bau Nagy Kft-vel, a Szent István Park előtti
önkormányzati terület térkövezésére. A munka megkezdését követően derült ki, hogy
az árajánlatban szereplő térkő gyártása szünetel, ezért egy hasonló árfekvésű és
kinézetű térkő beszerzését eszközölte a vállalkozó, melynek gyártási költsége nettó
62.880,- Ft-tal több, mint az árajánlatban szereplőé.
A többletköltséget a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.

Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy Önkormányzatunk 2015. május 5-én,
kedden 18.00 órakor a Faluház Színháztermében Közmeghallgatást tart.
2.) Az április 22-i Föld Napja alkalmából Önkormányzatunk csatlakozott a „Te
szedd” szemétszedési akcióhoz, mely akció keretén belül a királyszentistváni civil
szervezetekkel közösen hulladékgyűjtési akciót szervez május 16-án
szombaton. Az előző évekhez hasonlóan várunk minden segítőt, kicsiktől a
nagyokig, akik tenni akarnak valamit környezetükért.
3.) A falu hölgyei és asszonyai nagy lelkesedéssel készülnek a Királyszentistváni urak
köszöntésére (május 23-a, 19.00-kor), továbbá szívesen fogadják a rendezvény
még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy felajánlásokat is.
4.) Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy március 5-én hatályba lépett az új
Országos Tűzvédelmi Rendelet, mely minden magyar állampolgár, gazdasági
szervezet, önkormányzat, állami vállalat és civil szereplő számára jelentős
változásokat eredményezett. A jogszabály értelmében amennyiben az
önkormányzat rendelkezik a belterületi égetés szabályozásával (égetés idejének és
módjának szabályozása) úgy külön engedélyt, kérelmet nem szükséges az I. fokú
tűzvédelmi hatóságtól beszerezni. Hulladékot égetni rendeltünk értelmében
szeptember 1. és május 31. között, szélcsendes időben hétfőtől-péntekig,
9.00 óra előtt és 18.00 óra után, szombaton 18.00 órától 20.00 óráig lehet.
(Vasárnap és ünnepnap égetni tilos!!)
Minden külterületi égetésre, legyen az szántföldön, gyümölcsösben, tanyán vagy
zártkertben az irányított égetés szabályait kell alkalmazni, tehát a szabadtéri égetést
engedélyeztetni szükséges az I. fokú tűzvédelmi hatósággal. Az ehhez szükséges
formanyomtatvány a hivatalunkban beszerezhető.
5.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény
alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azon kibocsátót, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. A talajterhelési díjat a
kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év
március 31. napjáig. Képviselő-testületünk márciusban döntött a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendeletének
módosításáról. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését,
szállítását és ártalommentes elhelyezését a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási
Kft. közszolgáltató végzi. A szolgáltatás igénybevételi alapdíja 21.000,- Ft +
ÁFA /ürítés, ürítési díja 544,- Ft + Áfa/m3. Kérem a tisztelt lakosságot, a fentiek
alapján az érintettek vegyék fel a kapcsolatot a közszolgáltatóval, tekintettel arra,
hogy a talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezést igazolja. Kérem az érintett lakókat a fentiek betartására!
6.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy kedvezmény vehető igénybe a házikert
öntözéséhez vagy haszonállat tartásához szükséges locsolási vízhasználatra,
elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján az 58/2013.
Kormányrendelet alapján. Ez a kedvezmény május 1-je és szeptember 30-a
közötti időszakban vehető igénybe a fenti rendeletben meghatározott feltételek

teljesülése mellett. A lakossági támogatás az e célra szolgáló Kérelem kitöltését
követően vehető igénybe a Szolgáltatótól. A Kérelem formanyomtatvány
Önkormányzatunknál kérhető vagy a Bakonykarszt Zrt. honlapjáról letölthető. A
Kérelem benyújtását, és annak kedvező elbírálását követően a Bakonykarszt Zrt.
engedélyezi a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételére.
7.) Ez úton szeretném megköszönni a Királyszentistváni Polgárőr Egyesületnek, az
egyesület által beszerzett kettő darab hársfát, melyet 2015. április 9-én a Deák
Ferenc u. és a Fő utca kereszteződésében kialakított közösségi téren el is ültettek a
polgárőrök.
8.) Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt királyszentistváni lakosunktól. Részvétünket
fejezzük ki a hozzátartozóknak.
9.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. április 23.

Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

