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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván  Faluház  színháztermében  2010.  március  31-én  tartott 
közmeghallgatásról 

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

Harnos László körjegyző
Bencze Éva pénzügyi főelőadó
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető
Czaun János Észak-Balatoni Hulladék Társ. elnöke
Tasnádi Tibor Észak-Balatoni Hulladék Társ.
Farkas László Észak-Balatoni Hulladék Társ.
Udvari Péter KSE 2008. Konzorcium
Sarkadi Attila Észak-Balatoni Hulladék Társ.
Göttlinger László VKSZ Zrt.
Horváth Zoltán VKSZ Zrt.

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

Kőszegi Ferenc polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat,  az Észak-Balatoni  Hulladék 
Társulás megjelent munkatársait: Czaun János urat, Tasnádi Tibor urat, Farkas László urat, 
Sarkadi Attila urat, Harnos László körjegyző urat, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, a 
jelen lévő (18 fő) királyszentistváni polgárokat, valamint az ÖBÖL TV munkatársait,  akik 
megtisztelték jelenlétükkel az ülést.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a 6 képviselőből mind a 6 jelen van.

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató  a  királyszentistváni  szilárdhulladék-kezelő  telep  építésének  jelenlegi 
helyzetéről

2. Beszámoló a 2009. évben elvégzett munkáról
3. A 2010. évi elfogadott költségvetés ismertetése
4. Vegyes ügyek, lakossági kérdése

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt javasolta,  hitelesítőknek 
pedig Szujó Zsolt és Tánczos Sándor képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a javasolt napirendi pontokkal, 
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. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. TÁJÉKOZTATÓ A KIRÁLYSZENTISTVÁNI SZILÁRDHULLADÉK-KEZELŐ TELEP ÉPÍTÉSÉNEK     
JELENLEGI HELYZETÉRŐL  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Felkérte Czaun János elnök urat, a tájékoztató megtartására.

Czaun János elnök:
Köszöntötte a megjelenteket, majd rövid összefoglalót adott a Regionális Hulladék-kezelési 
Társulásról. Elmondta, hogy a Társulás 2006. évben alakult. A királyszentistváni létesítmény 
átadása várhatóan 2010. május 25-én történik meg, majd június 1-től indul a próbaüzem. Az 
üzemszerű működés megkezdésére 2011. január 1-től kerül sor.
Elmondta, hogy ilyen körben még sosem voltak Királyszentistvánon, hiszen itt van szinte a 
társulás maga: jelen van a kivitelező konzorcium képviselője, Udvardi Péter, az üzemeltető 
konzorcium vezetője Göttlinger László, és az általuk alapított, tényleges üzemeltetést végző 
cég vezetője, Sarkady Attila is.
Ezután  röviden  ismertette  az  építkezés  jelenlegi  fázisait,  melyeket  vetítéssel  tett 
szemléletesebbé.  Elmondta,  hogy  jelenleg  egy  nagyon  fontos  munkálatot,  a  szigetelést, 
valamint  az esetleges  szivárgások jelzésére  szolgáló jelzőrendszer  telepítését  végzik.  Ezek 
után kerülnek még kialakításra az irodák és az öltözők, stb.
A  vetítés  után  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  az  önkormányzati  hulladékkezeléssel 
foglalkozó  cégekből  (Veszprém,  Pápa,  Tapolca,  Ajka,  Balatonfüred,  Balatonalmádi) 
megalakult  a létesítményt  üzemeltető  Konzorcium, melynek jelenlévő vezetője  a létrejövő 
álláshelyekkel kapcsolatban fog tájékoztatást adni.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és átadta a szót Göttlinger László úrnak.

Göttlinger László:
Elmondta,  hogy  a  hulladék-kezelő  létesítmény  üzemeltetésére  várhatóan  39  fő  felvételét 
tervezik. Főként gépjárművezetőket, nehézgépkezelőket keresnek speciális jogosítványokkal, 
valamint adminisztrátort, gépmestert, művezetőt gondnokot, stb. A végleges lista kb. két hét 
múlva áll össze. Ígéretet tett  rá, hogy mielőtt  a Naplóban megjelentetnék az álláshirdetést, 
közlik  az  Önkormányzattal,  milyen  álláshelyek  létesülnek.  Ha  azonos  feltételek  mellett 
királyszentistváni jelentkező lesz egy álláshelyre, ott a helybeliek előnyt fognak élvezni.
Tájékoztatta  még  a  lakosságot,  hogy  előzetes  kalkulációjuk  szerint  a  hulladékszállítás 
szolgáltatási díjában 2011. évre jelentős emelkedés várható.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és kérte a megjelenteket, tegyék fel kérdéseiket.

Mórocz János:
A királyszentistváni utak nem kerülnek megerősítésre?

Czaun János:
Királyszentistván településen a hulladékkezelő telep létesítése miatt nem fog megemelkedni a 
forgalom, az jórészt a 8-as és a 72-es főutat fogja terhelni. A projekt utolsó fázisa a papkeszi 
bekötő út (kb. 1 km) elkészítése lesz.
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, megköszönte a megjelent vendégeknek a tájékoztatást, 
és ígéretet tett a lakosságnak, hogy az Önkormányzat állásügyben minden információt meg 
fog osztani velük.

Czaun János, Tasnádi Tibor, Farkas László, Udvari Péter,  Sarkadi Attila, Göttlinger 
László, és Horváth Zoltán urak 1745 órakor távoztak.

2. BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVBEN ELVÉGZETT MUNKÁRÓL  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Rövid általános értékelésében elmondta, hogy 2009. évben is jól, és takarékosan gazdálkodott 
az Önkormányzat. Az elszámolásban 3 címen, jól elkülönül egymástól az Önkormányzat, a 
Körjegyzőség,  és  a  Viziközmű  Társulás  gazdálkodására  fordított  összeg.  Tájékoztatta  a 
megjelenteket arról, hogy a belső ellenőrzés a Balatonalmádi kistérségen keresztül biztosított, 
az  építésügyi  hatósági  ügyeket  Berhida  végzi  a  településen,  míg  a  kötelező  közoktatási 
feladatokat a Litérrel kötött intézményfenntartói szerződéssel biztosítja az önkormányzat. Az 
önkormányzat  tagja  a  VKTT  által  szervezett  mozgókönyvtárnak.  A  családsegítést,  és  a 
gyermekjóléti  feladatokat  a  Bendola  Családsegítő  Szolgálat  látja  el  a  községben.  A 
háziorvosnak  a  helyiség  biztosított,  annak  költségeit  az  önkormányzat  állja.  A  védőnői 
szolgálatot Litérrel együtt oldjuk meg.

Tájékoztatta a részt vevőket arról, hogy Királyszentistván tagja a TÖOSZ-nak, és alapító tagja 
a Regió Pelso Közalapítványnak.

A fejlesztésekkel  kapcsolatban  elmondta,  hogy 2009.  évben két  pályázatot  nyújtott  be  az 
Önkormányzat. A Széchenyi u. – Deák utcai csapadékvíz-elvezető árokrendszer kiépítésére 
benyújtott (KDOP 4.1.1.E) pályázat összege 18.000.000,- Ft-volt (melyből az önerő: 10 %). 
Ezen pályázat pozitív elbírálásban részesült, a kivitelezési munkák 2010-ben elkezdődtek. 
A  másik  pályázatot  Leader  Kultúrpark  építésére  nyújtotta  be  az  Önkormányzat,  bruttó 
8.200.000  Ft  értékben.  A  pályázatot  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  befogadta,  de  az 
elbírálása még nem történt meg.
A Képviselő-testület 2009. évben 287.000,- Ft-ot fordított számítógép és szoftver vásárlásra, a 
ravatalozó  felújítása  3.746.000,-  Ft-ba  került,  míg  a  2008.  évben vásárolt  Rózsadomb úti 
ingatlan felújítására megközelítőleg 548.000 Ft került kifizetésre. A Faluházba biliárdasztal, 
csocsó asztal és televízió készülék vásárlására mintegy 405.000,- Ft lett fordítva.

Fentiek után ismertette a gazdálkodás számszerű adatait, és beszámolóját azzal zárta, hogy az 
önkormányzatnak  hitelállománya  nincs,  és  jelenleg  jelentős  lekötött  pénzeszközzel 
rendelkezik. Királyszentistván község vagyona 289.865 eFt.

A részletes ismertetés után kérdés, észrevétel nem merült fel.
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3. A 2010. ÉVI ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉS ISMERTETÉSE  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a költségvetést 2010. január 29-i ülésén fogadta el a képviselő-testület. Ez 
azért  volt  lehetséges,  mert  novemberben  a  koncepciós  terv  nagy  részletességgel  került 
kidolgozásra. A költségvetést 89.216 eFt bevételi és kiadási összeggel fogadta el a testület.
A dologi kiadások esetén szinten tartásra, vagy csökkentésre törekedett a testület, a szociális 
kiadásokra viszont többet, 7 millió forintot tervetek.
A képviselő-testület fejlesztési tervei 2010. évre:
1.) Vízelvezető  árok  megépítése  (Széchenyi  és  a  Deák  utcák  vízelvezetése)  –  a 

költségvetés tervezésekor még nem született meg a pozitív döntés
Az árok két magánszemély területén megy keresztül, a kivitelezési munkák elkészülte 
után az árok által érintett területet megveszi az Önkormányzat

2.) Faluház  hőközpont  felújítása  (rossz  kazánok,  csövek  kicserélése,  thermoszelepek 
felszerelése)

3.) Faluház emeleti ablakainak cseréje
4.) Vendégszoba korszerűsítése, felújítása
5.) Játszótérre: 6-14 éves gyermekek részére hinta, kültéri ping-pong asztal
6.) Zöldterület növelése (fásítás)
7.) Temetői bejárat, valamint út térkövezése
8.) Buszmegálló felújítása
9.) Focipályához új kapuk beszerzése

Polgármester úr ezek után részletesen ismertette a 2010. évi költségvetési  rendeletet,  majd 
kérte a jelenlévőket, tegyék fel a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseiket.

4. VEGYES ÜGYEK, LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mórocz János
A  nyugdíjas  klub  tagjai  felajánlották,  hogy  a  temetőnél  sövény  telepítéshez  11  tuját 
megvesznek, amennyiben igény lesz rá.

Gelencsér Béla János képviselő:
Elmondta,  hogy  még  sok  feladat  van  az  önkormányzat  előtt,  ilyen  például  a  temető 
rekonstrukciójának folytatása. A hulladékkezelő-telep beindulása után várhatóan jelentősebb 
bevételei lesznek az önkormányzatnak, amelyek felhasználásáról azonban megfontoltan kell 
majd dönteni. 
Beszélt az országgyűlési képviselőválasztáson való részt vétel fontosságáról, mindenkit arra 
biztatott, hogy menjen el szavazni.
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel  egyéb  hozzászólás,  észrevétel  nem  hangzott  el,  a  polgármester  megköszönte  a 
jelenlévőknek a részt vételt, és 1815 órakor a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ferenc Harnos László
 polgármester   körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Szujó Zsolt  Tánczos Sándor
 képviselő       képviselő
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