JEGYZŐKÖNYV
K IRÁLYSZENTISTVÁN K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2010.

JANUÁR

27.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. január 27-én
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Kőszegi Ferenc
Horváth József
Diószegi Imola
Gálóczy Elemér
Gelencsér Béla János
Szujó Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Harnos László
Bencze Éva
Zavada Mihályné

körjegyző
pénzügyi főelőadó
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ferenc polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ferenc polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő urakat, Harnos László körjegyző urat, Bencze Éva
pénzügyi főelőadót, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, az Öböl TV munkatársait,
valamint a jelen lévő királyszentistváni érdeklődő polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel
az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 6 tagjából mind a 6 jelen van.
A kiadott napirendi javaslatot szeretné kiegészíteni, így a következők szerint tesz javaslatot a
napirendre:
Napirendi javaslat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Szociális rendelet módosítása
Választási Bizottságba póttagok választása
Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
Beérkezett árajánlat elbírálása
Vegyes ügyek
8/1. Balatonalmádi Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
8/2. Tűzbiztosok kérelmének megtárgyalása

Polgármester Úr a jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt,
hitelesítőknek Gelencsér Béla János és Szujó Zsolt képviselőket javasolta.
Kőszegi Ferenc polgármester:
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.

N APIREND
1.)

TÁRGYALÁSA

A KÖRJEGYZŐSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ TÁRGYALÁSA
Kőszegi Ferenc polgármester:
A költségvetés tervezetét minden képviselő megkapta. Megkérdezte Harnos László körjegyző
urat, kívánja-e azt szóban kiegészíteni.
Harnos László körjegyző:
A körjegyzőség költségvetése a koncepcióhoz képest 1,5 millió forinttal kevesebb. A litéri
képviselő-testület megtárgyalta, és elfogadta.
Gálóczy Elemér képviselő:
Mely részein csökkentették a kiadásokat?
Harnos László körjegyző:
A személyi juttatásoknál került sor csökkentésre.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Összegezve megállapította, hogy a körjegyzőség költségvetése a koncepció alapján került
kidolgozásra, illetve a litéri testület észrevételei alapján csökkentésre. Litér község képviselőtestülete a körjegyzőségi költségvetést már elfogadta, javasolta, hogy Királyszentistván
község képviselő-testülete is döntsön róla.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a körjegyzőség 2010.
évi költségvetését az előterjesztés szerinti 46.448 eFt kiadási és bevételi összegben.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a körjegyzőség 2010. évi
költségvetését az előterjesztés szerint, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (I.27.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségének 2010.
évi költségvetését, és a jegyzőkönyv melléklete szerint azt mind a kiadási,
mind a bevételi oldalon 46.448 eFt-ban állapítja meg.
Felelős:

Harnos László
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Határidő:
2.)

AZ

folyamatos

ÖNKORMÁNYZAT 2010.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FORDULÓBAN

TÖRTÉNŐ

TÁRGYALÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
A költségvetési tervezetet minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a költségvetés a 2009ben elfogadott koncepcióra épül, a koncepció tárgyalásakor felvetett javaslatok a
költségvetésbe beépítésre kerültek. Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi főelőadót, kívánja-e az
előterjesztést szóban kiegészíteni.
Kiss Lászlóné pénzügyi főelőadó:
Nem kívánja kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Gálóczy Elemér képviselő:
Megjegyezte, hogy a temetőre lassan többet költ a képviselő-testület, mint az élőkre.
Hozzátette, hogy tudja, hogy erre szükség is van, mert a temetőre az előző testületek nem
áldoztak pénzt.
Gelencsér Béla János képviselő:
Véleménye szerint a temető „most is gyalázatosul néz ki”, 10-15 év elmaradását kell pótolni. A
ravatalozó felújításával máris jobb a helyzet, de még van mit tenni az elmaradás pótlására.
Horváth József alpolgármester:
Mivel a temető 2008-ig egyházi kezelésben volt, ezért nem csak az előző testületeket terheli a
temető elhanyagolása.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a temető az egyház tulajdonában van, az önkormányzat 2008-tól szerződésben
vállalta a fenntartását. A ravatalozó felújítása az első lépés volt a temető rendbe tételében, ha a
képviselő-testület minden évben fordít rá pénzt, az elmaradás pótolható lesz.
Horváth József alpolgármester:
Véleménye szerint a koncepció elfogadásakor a költségvetés tervezetét részletesen átbeszélte a
testület, ezért javasolta a költségvetés elfogadását, de előtte még szeretne egy előterjesztést
tenni:
Az előterjesztések között már mindenki megkapta javaslatát, amely a polgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének emelését tartalmazta, a következők szerint:
Polgármester bruttó tiszteletdíja:
150.000,- Ft/hó összeget,
Költségtérítésének pedig bruttó
45.000,- Ft/hó összeget javasolt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, javaslata támogatására.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek Horváth József
alpolgármester úr által a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének emelésére
előterjesztett javaslatával.

3

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a polgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének emelésére tett javaslatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
polgármester illetményét és költségtérítését 2010. január 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:
A társadalmi megbízatású polgármestert havonta bruttó
összegű tiszteletdíj illeti meg.
A társadalmi megbízatású polgármestert havonta
összegű költségtérítés illeti meg.

150.000,-Ft
45.000,-Ft

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságát haladéktalanul tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Harnos László körjegyző
azonnal

Kőszegi Ferenc polgármester:
Röviden ismertette a költségvetési tervezet főbb számait, és a fejlesztési elképzelések
rangsorát, majd kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a 2010. évi
költségvetést az előterjesztés szerinti 89.216 bevételi és kiadási főösszegben.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2010. évi
költségvetését, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010.(I.29.) KKt. rendelete
Királyszentistván Község 2010. évi költségvetéséről
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint 89.216 eFt bevételi és
kiadási főösszegben állapította meg Királyszentistván Község 2010. évi
költségvetését.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ferenc polgármester
folyamatos

Harnos László körjegyző:
Az államháztartási törvény változása miatt 2010. évtől megvalósíthatósági tervet kell készíteni
a költségvetéshez, mely elkészítése alól a képviselő-testület az idei évben felmentést adhat.
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Elmondta, hogy az előző években is a terveknek megfelelően alakult a költségvetés, az
Önkormányzat gazdálkodása stabil. Körjegyző úr kérte a képviselő-testületet, hogy a
felmentést megadni szíveskedjenek.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a megvalósíthatósági terv
elkészítése alól felmentést adnak.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal a megvalósíthatósági terv elkészítése alól
felmentést adtak, és a következő határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az államháztartásról szóló XXXVIII. tv. módosítása által
előírt, az éves költségvetéshez készítendő megvalósíthatósági terv
elkészítésétől eltekint.
Felelős:
Határidő:
3.)

Harnos László körjegyző
azonnal

A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV ELFOGADÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetét minden képviselő megkapta. Megkérte
Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, hogy pár szóval foglalja azt össze.
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
A közfoglalkoztatási terv a munkaügyi központ által szolgáltatott adatok, valamint a saját
nyilvántartásaink alapján készült. A tervben két rendszeres szociális segélyre jogosulttal, és 8
fő rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult személlyel számoltunk. A RÁT-ra
jogosultak közül mind a 8 fő foglalkoztatását terveztük, átlagosan 5 hónappal számolva. Ez
lehet több és kevesebb is, mivel vannak olyan emberek a nyilvántartásunkban, akiknek
kevesebb foglalkoztatás is elég ahhoz, hogy meg legyen a 200 nap foglalkoztatásban eltöltött
idejük, és jogosultak legyenek az ÁFSZ-nél ellátásra.
Elmondta még, hogy a közfoglalkoztatási tervtől 2000 fő alatti település esetén 20 %-kal lehet
eltérni. Ettől nagyobb eltérés esetén a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2009. évben 1 fő rendszeres szociális segélyre, 6 fő
pedig RÁT-ra volt jogosult, közülük 5 fő várhatóan idén is bent lesz a rendszerben.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a munkaügyi központ telefonon jelezte, hogy a közfoglalkoztatási tervvel
kapcsolatban kifogást, javaslatot nem fog tenni, mert az megfelel a törvényi előírásoknak.
Fentieket a későbbiekben írásban is megküldik.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az önkormányzat
2010. évi közfoglalkoztatási tervét.
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A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítette és
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét, jelen
jegyzőkönyv melléklete szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közfoglalkoztatási terv
aláírásával, és a Magyar Államkincstárhoz, valamint a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató
Központhoz való eljuttatásával.
Felelős:
Határidő:

4.)

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. február 15.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztésben vastagon vannak szedve
azok a részek, melyeket be kell emelni a jelenlegi szociális rendeletbe. Ilyen pl. a házi segítségnyújtás. 2009. novemberében már hozott a képviselő-testület egy olyan határozatot, melyben
támogatta azt, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társasága átvegye Veszprém városától az
Egyesített Szociális Intézmény fenntartását és működtetését. Polgármester úr elmondta, hogy
beszélt az intézményvezető asszonnyal a házi segítségnyújtással kapcsolatban, aki azt kérte,
hogy március elején térjenek vissza a témára.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az
önkormányzat szociális rendeletének előterjesztés szerinti módosításával.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal a szociális rendelet módosítását elfogadták, s az
alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2010. (I.30.) rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
5/2009. (II.28.) rendelet módosításáról
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy módosítja a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló 5/2009. (II.28.) rendeletét, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező
rendelet szerint.
Felelős:

Kőszegi Ferenc polgármester
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Határidő:

2009. január 30.
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5.)

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGBA PÓTTAGOK

VÁLASZTÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Átadta a szót Harnos László körjegyzőnek.
Harnos László körjegyző:
Elmondta, hogy jelenleg a megválasztott bizottsági tagok közül egy fő betegsége miatt nem
tudja tovább ellátni feladatát, így a bizottság munkájában a póttaggal együtt 6 fő vesz részt.
Az idei évben tavasszal országgyűlési képviselő választás, ősszel pedig önkormányzati
képviselő választást kell lebonyolítani. A Választási Bizottság zavartalan munkájához
szükséges, hogy betegség, vagy egyéb ok miatt kimaradó tagokat pótolni lehessen, ezért
javaslatot tett két új póttag megválasztására, az előterjesztés szerint. Jelöltjei: Cserna János és
Rédl Józsefné.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, amennyiben egyetértenek az előterjesztett javaslattal,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal a Helyi Választási Bizottság két új póttagjára tett
javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Választási Bizottság póttagjának választotta meg Cserna
Királyszentistván, Dózsa u. 25., és Rédl Józsefné Királyszentistván,
42. szám alatti lakosokat.
A képviselő-testület megbízza a körjegyző urat a megbízó
elkészítésével, és átadásával.
Felelős:
Határidő:

6.)

DÖNTÉS

Helyi
János
Fő u.
levél

Harnos László körjegyző
2010. április 10.

A FELSŐFOKÚ TANINTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRÓL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzat már évek óta támogatja a felsőfokú tanintézményekben
tanulók királyszentistváni fiatalokat. Tavaly 8 fő részesült ilyen támogatásban, jelenleg 4 fő
lenne rá jogosult. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek
azzal, hogy az előterjesztésben szereplő feltételekkel 2010. évben is támogassa az
önkormányzat a felsőfokú tanintézmények nappali tagozatán tanuló királyszentistváni
fiatalokat.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a királyszentistváni állandó lakhellyel rendelkező,
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalokat a szorgalmi
időszak idején negyedévente 10.000,- Ft összegű átmeneti segélyben
részesíti az alábbiak szerint:
1.) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok
iskolalátogatási igazolást kötelesek benyújtani. (A tanévre való
beiratkozás után az iskolakezdési segélyhez benyújtott (augusztusszeptember hó) iskola-látogatási igazolások alapján a Szociális és
Ifjúságvédelmi Bizottság megállapítja, hogy mely személyek jogosultak
a támogatásra.)
2.) A támogatások kifizetésének időpontjai:
I. negyedév:
2010. február 27.
II. negyedév
2010. április 30.
IV. negyedév
2010. november 30.
3.) A támogatások jövedelmi helyzettől függetlenül megilletik a felsőfokú
tanintézmények nappali tagozatos hallgatóit.
4.) A kifizetés a 2010. évi költségvetés szociális gondoskodás szakfeladat
terhére történik.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a
Pénzügyi Csoport útján a kifizetésekről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

7.)

A

Kőszegi Ferenc polgármester, Harnos László körjegyző
2010. november 30.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNY

KINEVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Röviden ismertette dr. Szabó János r.alezredes szakmai önéletrajzát. Elmondta, hogy az alezredes
úr személyesen is bemutatkozott és beszélt a megvalósítandó feladatokról, valamint kérte az
önkormányzatot, hogy a 2010. évben a rendőrség támogatására szánt összeget ezentúl ne a
Közbiztonsági Alapítvány számlájára, hanem a Balatonalmádi kapitányság részére utaljuk,
megjelölve a támogatási szerződésben azt a konkrét célt, amelyre fordítani kívánja az
önkormányzat az összeget. Rendőralezredes úr elmondta, hogy az idei évben szeretnének
beszerezni két motorkerékpárt, az egyiket Felsőörs, Lovas környékén, a másikat pedig Litér,
Királyszentistván, Vilonya környékén szeretnék munkába állítani, lehetővé téve a quadosok
ellenőrzését, akik eddig az erdei utakon elmenekültek az ellenőrzések elől.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek dr. Szabó János
r.alezredes balatonalmádi rendőrkapitánnyá történő kinevezésével.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták dr. Szabó János r.alezredes
balatonalmádi rendőrkapitánnyá történő kinevezését, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (I.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény III. fejezet (2) bekezdése
alapján megtárgyalta dr. Szabó János r.alezredes balatonalmádi
rendőkapitányi beosztásra jelölését, és úgy határozott, hogy támogatja a
r.alezredes úr kinevezését.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1645 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ferenc
polgármester

Harnos László
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Gelencsér Béla János
képviselő

Szujó Zsolt
képviselő
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