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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. március 24-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ferenc polgármester
Diószegi Imola képviselő
Gálóczy Elemér képviselő
Gelencsér Béla János képviselő
Szujó Zsolt képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Harnos László körjegyző
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető
Molnár Elemérné HVB-elnök

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ferenc polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ferenc polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselő urakat és hölgyet, Harnos László körjegyző urat, Molnár 
Elemérné HVB-elnököt,  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 5 fő jelen van. 

A napirendre a kiadott meghívóban szereplővel megegyezően tesz javaslatot:

Napirendi javaslat:

1. Új képviselő beiktatása
2. SZMSZ módosítás 

- alpolgármester választás
- bizottsági elnök választás

3. Egységes szerkezetbe foglalt VKTT Társulási Megállapodás elfogadása
4. Döntés a Szent Király Szövetség találkozóján való részt vételről
5. Testvértelepülés meghívása
6. Csapadékvíz elvezető árok kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatok elbírálása
7. A temetőben lévő út burkolására beérkezett árajánlatok elbírálása
8. Temetői út kivitelezési munkáihoz műszaki ellenőr megbízása
9. Vegyes ügyek

9/1. Kihívás Napja

Polgármester  Úr  a  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt, 
hitelesítőknek Diószegi Imola és Gálóczy Elemér képviselőket javasolta.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  napirendi  javaslattal, 
valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a  
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. 
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta, hogy 6-7-8. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a testület. Javaslatát szavazásra 
bocsátotta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) ÚJ KÉPVISELŐ BEIKTATÁSA  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Beszámolt  a  kialakult  helyzetről  (Horváth  József  alpolgármester  úr  2010.  február  17-i 
elhunytáról), elmondta, hogy az ÖTV rendelkezései alapján a ciklus végéig ki kell egészíteni 
a  testületet,  majd  felkérte  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  Molnár  Elemérnét,  hogy 
ismertesse a testülettel és a jelenlévőkkel az új önkormányzati képviselő személyét.

Molnár Elemérné HVB-elnök:
Köszöntette  a  jelenlévőket,  majd  tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait  a  következőkről: 
2010. március 10-én összeült a Helyi Választási Bizottság, hogy megállapítsa, ki a következő 
legtöbb  szavazatot  elért  jelölt.  A  jegyzőkönyv  alapján  megállapításra  került,  hogy  78 
szavazattal  Tánczos  Sándor  úr  következik  a  sorban.  Tánczos  úr  a  megkeresésre  úgy 
nyilatkozott,  hogy  elfogadja  a  képviselői-tisztséget,  ezért  Molnár  Elemérné  megkérte  a 
Polgármester urat, – mint eskü vevőt –, az ünnepélyes eskütétel lebonyolítására.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a jelen lévőket álljanak fel, és felkérte az új képviselőt, hogy mondja utána az eskü szövegét. 

Tánczos Sándor képviselő:
Letette az esküt.

Molnár Elemérné HVB-elnök:
Gratulált az új képviselőnek, és átadta a megbízólevelét.

Kőszegi Ferenc polgármester:
A gratulációk után megállapította, hogy a képviselő-testület kiegészült, újra teljes létszámú, és
megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját.

2.) SZMSZ MÓDOSÍTÁS      

2/1.) ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS  

Harnos László körjegyző:
Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait  arról,  hogy  az  alpolgármester  személyére  a 
polgármester tesz javaslatot, megválasztása titkos szavazással, minősített többséggel történik. 
A szavazólapon egy név szerepel, a név alatti üres körökben (igen, nem) két egymást metsző 
vonallal lehet megtenni a szavazatot. A jelölt nem vehet részt a szavazásban. A szavazáshoz 
javasolta ideiglenes szavazatszámláló bizottság létrehozását.
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Támogatta a körjegyző úr ideiglenes szavazatszámláló bizottság felállítására tett javaslatát, és a 
bizottság  elnökének  Diószegi  Imola  képviselőasszonyt,  tagjainak  Szujó  Zsolt  és  Gálóczy 
Elemér képviselő urakat javasolta.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.

A képviselő-testület  tagjai  6  igen  szavazattal  elfogadták  a  polgármester  javaslatát,  és  az  
alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2010. (III.24.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
alpolgármester  választás  titkos  szavazással  történő  lebonyolítására 
ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
Elnöke: Diószegi Imola
Tagjai: Gálóczy Elemér, Szujó Zsolt
Határidő: azonnal

Kőszegi Ferenc polgármester:
Alpolgármesternek javasolta Gelencsér Béla János képviselő urat.

Gelencsér Béla János képviselő:
Megköszönte a bizalmat, és bejelentette, hogy érintettsége miatt nem kíván a szavazásban részt 
venni.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Felkérte  a  szavazatszámláló  bizottságot  a  titkos  szavazás  lebonyolítására.  Átadta  Diószegi 
Imolának a képviselő-testületi bélyegzőt, a szavazólapok átadás előtti lebélyegzéséhez. 
A szavazás idejére az ülést felfüggesztette.

A szavazás befejezése után az ülés folytatódik, Kőszegi Ferenc polgármester felkérte Diószegi 
Imola  képviselőasszonyt,  az  ideiglenes  szavazatszámláló  bizottság  elnökét,  ismertesse  a 
szavazás eredményét.

Diószegi Imola képviselő:
Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy az  alpolgármester  választás  lebonyolítása  után  az  urna  5 
érvényes szavazólapot tartalmazott. A bizottság megállapította, hogy 3 nem és 2 igen szavazat 
volt az urnában, így nem sikerült alpolgármestert választania a testületnek.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tudomásul  vette  az  eredményt,  és  megfontolás  tárgyává  teszi,  kit  javasoljon  újra 
alpolgármesternek.

2/2.) SZMSZ MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta,  hogy  a  képviselő-testület  módosítsa  az  SZMSZ  1.számú  mellékletét,  mivel  az 
elhunyt Horváth József alpolgármester úr helyett a képviselői tisztséget Tánczos Sándor tölti be.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.
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A  képviselő-testület  tagjai  4  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett  elfogadták  az  SZMSZ  
módosítására tett javaslatot, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010. (III.26.) rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról
szóló 5/2002. (V.23.) rendelet módosításáról

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  módosította 
5/2002.  (V.23.)  rendeletét,  jelen jegyzőkönyv mellékletét  képező rendelet 
szerint.

Kőszegi Ferenc Harnos László
 Polgármester   körjegyző

3.) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VKTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a VKTT Társulási Megállapodásban több módosítás történt, ezért szükséges 
volt annak egységes szerkezetbe foglalása. 
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  a  Társulási 
Megállapodás egységes szerkezetbe foglalásával.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  1  tartózkodás  mellett  elfogadták  a  VKTT  
Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalását, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2010. (III.24.). Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Veszprémi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodását egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármester urat és a Körjegyző urat, a 
többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. március 31.

4



4.) DÖNTÉS A SZENT KIRÁLY SZÖVETSÉG TALÁLKOZÓJÁN VALÓ RÉSZT VÉTELRŐL  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta,  hogy a Szent Király Szövetség 2010. évi  találkozója  Székelyszentkirályon kerül 
megrendezésre, augusztus 6-8. közötti időpontban.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mielőbb jelezzék, részt vesznek-e rajta, mert meg kell adni a 
küldöttség létszámát.
Javasolta,  hogy a képviselő-testület  határozatban fogadja el,  hogy Királyszentistván  község 
képviselteti magát a találkozón, és a részt vétel költségeit a testület biztosítja.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az  
alábbi határozatot hozta: 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 16/2010. (III.24.) határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010.  augusztus  6-8.  napján  Székelyszentkirályon 
megrendezésre kerülő Szent Király Szövetség találkozóján részt vesz.
A találkozón való részt vételhez – utólagos elszámolás alapján – biztosítja 
az anyagi fedezetet.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31.

5.) TESTVÉRTELEPÜLÉS MEGHÍVÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
A testvértelepülési kapcsolatunk ápolása érdekében egyik évben községünk lakói látogatnak 
el Csehibe, a következő évben pedig Királyszentistván látja vendégül Csehi küldöttségét. Idén 
Királyszentistvánon van a vendéglátás sora, ezért ki kellene tűzni a vendéglátás időpontját, 
melyre  2008.  július  23-24-25.  napját  javaslom.  A  vendégek  szállását  és  ellátását  a 
királyszentistváni  családok  biztosítják,  az  önkormányzat  a  kirándulás  programjáról,  és 
ebédről, valamint a búcsúvacsora megrendezéséről gondoskodik.
Az  előterjesztésben  szereplő  programban  Szennát  javasoltuk  a  kirándulás  uticéljának,  de 
lehetőségként felmerült Keszthely is.

Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy a programról később döntsön a testület.

Szujó Zsolt képviselő:
Javasolta, hogy csak a látogatás időpontjáről és a költségek vállalásáról döntsön most a testület.
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Tánczos Sándor képviselő:
Ő Keszthelyt javasolja programként, mert ott több látnivaló van.

Gálóczy Elemér képviselő:
Támogatja a testvértelepülés meghívását.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta,  hogy Királyszentistván testvértelepülésének,  Csehinek a küldöttségét  2010. július 
23-25.  közötti  időszakban  lássa  vendégül  a  falu,  melynek  költségeit  a  képviselő-testület 
biztosítsa.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 17/2010. (III.24.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  testvértelepülését,  Csehit  baráti  látogatásra  hívja  2010. 
július  23-25.  közötti  időpontban.  A  vendéglátás  költségeire  (kirándulás, 
ebéd,  búcsúvacsora költségei)  –  utólagos  elszámolás  alapján  – az anyagi 
fedezetet a képviselő-testület biztosítja.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. augusztus 1.

6.) VEGYES ÜGYEK      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Vegyes ügyek keretében két témában tájékoztatta polgármester úr a képviselő-testület tagjait:

Tájékoztatta a képviselő-testületet a Kihívás Napja (2010.05.19.) felhívásról. Elmondta, hogy a 
Kulturális Bizottság már tárgyalt arról, hogy csatlakozzon-e Királyszentistván a felhívásról, de 
a bizottság nem javasolta.
Kérdezte a képviselő-testület tagjait, egyezik-e a véleményük a Bizottságéval?
A képviselő-testület tagjai támogatták a bizottság döntését, nem javasolták a részt vételt.

Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  közmeghallgatásra  meghívta  a  készülő 
hulladéklerakó-telep  „vezérkarát”,  első  napirendi  pontként  ők  fognak  tájékoztatást  adni  a 
beruházás jelenlegi készültségéről, az üzemeltetéshez szükséges munkaerő-szükségletükről, és 
válaszolnak  a  lakossági  kérdésekre.  Második  napirendi  pontként  a  2009.  évben  elvégzett 
munkáról  tájékoztatják  a  lakosságot,  harmadik  napirendi  pontként  a 2010.  évi  költségvetés 
ismertetését tervezi, majd ezt követően a felmerülő lakossági kérdésekre válaszol a testület.

Diószegi Imola képviselő:
Jelezte, hogy nem tud részt venni a közmeghallgatáson.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést  
1655 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ferenc Harnos László
  polgármester    körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola  Gálóczy Elemér
     képviselő      képviselő
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