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KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. április 28-án 
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
Bencze Éva pénzügyi főelőadó
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

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

Kőszegi Ferenc polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselő urakat és hölgyet, Szedlák Attila polgármester urat, akinek 
ezúton is gratulált az országgyűlési képviselővé választásához, 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 6 fő jelen van. 

Elmondta, hogy Litér Község Képviselő-testületének sajnos nem volt jó az együttes ülésre 
kitűzött időpont, ezért Litér már megtárgyalta az együttes napirenden szereplő témákat, és ő is 
javasolja ezen pontokat a napirendbe felvenni.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Belsőellenőrzési jelentések
3. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
4. Beszámoló a Kulturális és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról

5. Döntés a Szent Király Szövetség által ajándékozandó szoborhoz való hozzájárulásról

6. Orvosi ügyeleti díj megállapítása

7. Döntés  a  játszótér  területét  érintő  termőföld  végleges  más  célú  hasznosításáról,  és  a 
földvédelmi díj kifizetéséről

8. Érintésvédelmi  biztonságtechnikai  felülvizsgálat  munkáira  beérkezett  árajánlat 
megtárgyalása

9. A temetőben lévő út pótmunkáira beérkezett ajánlat megtárgyalása

10. A KDOP 4.1.1.E pályázattal kapcsolatos döntések (ingatlanszakértő megbízása, földmérő 
megbízása, információs tábla megrendelése, jogi segítség igénybevétele)

11. Csapadékvíz elvezető árokrendszer feletti átjáróra beérkezett árajánlatok elbírálása

12. Vegyes ügyek

12/1. A Közútkezelő Kht. levelének ismertetése
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Polgármester  Úr  a  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt, 
hitelesítőknek Diószegi Imola és Gelencsér Béla János 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 6 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a  
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. 

Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta,  hogy  8-9-10-11.  napirendi  pontokat  zárt  ülésen  tárgyalja  a  testület.  Javaslatát 
szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 6 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 előtt az alábbi témákban tájékoztatta polgármester úr a képviselő-testületet:

1. 2010. április 23-án aláírásra kerül a KDOP 4.1.1.E pályázat szerződése. A kivitelezési 
munkák jó ütemben haladnak.

2.) A Faluházban történtek olyan szerelések, amiről nem tudott. Felhívja a figyelmet arra, 
tudta és engedélye nélkül senki, semmit nem szerelhet a házban, mert polgármesterként, 
ő az anyagi felelős az önkormányzati vagyonért, valamint azért is, ha valakit netalán 
baleset érne a szakszerűtlen munkák miatt. Ha valami javításra szorul jelezni kell felé, 
és  ő  szakemberrel  elvégezteti  a  munkát.  Felkéri  a  faluház  gondnokát,  hogy  az 
elhangzottak betartására fokozottan ügyeljen.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Felkérte  Litér  Község  polgármesterét,  Szedlák  Attila  urat,  hogy  ismertesse  a  képviselő-
testülettel a litéri képviselő-testület határozatát.

Szedlák Attila Litér Község polgármestere:
Köszöntette  a  jelenlévőket,  majd elmondta,  hogy még nem országgyűlési  képviselő,  majd 
csak az eskütétel után lesz az. 
Elnézést kért a királyszentistváni testülettől, mert ő javasolta az együttes ülést, hiszen már rég 
nem találkozott a két testület. Sajnos kiderült, hogy a litéri képviselők közül soknak már más 
programja  volt,  így  nem  lettek  volna  határozatképesek.  Ezért  a  testületi  ülésükön 
megtárgyalták  mind  a  Körjegyzőség  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  készült 
beszámolót,  mind  a  belsőellenőrzési  beszámolót.  A  litéri  képviselő-testület  mindkét 
beszámolót elfogadta.
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Megkérdezte Harnos László körjegyző urat, kívánja-e az előterjesztett anyagot szóban kiegészíteni.

Harnos László körjegyző:  
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi főelőadót, kívánja- e az előterjesztést szóban kiegészíteni.

Bencze Éva pénzügyi főelőadó:  
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de ha kérdés merül fel, szívesen válaszol.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, 
ha elfogadják a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazatta 1 tartózkodás mellett elfogadták a Körjegyzőség  
2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  készült  beszámolót,  és  az  alábbi  határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2010. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
elfogadta a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról készült 
beszámolót, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.

Felelős: Harnos László körjegyző
Határidő: azonnal

2.) BELSŐELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi főelőadót, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva pénzügyi főelőadó:
Elmondta, hogy az ellenőrzés tapasztalatait felhasználva intézkedési terv készül.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Röviden összefoglalta a jelentést, elmondta, hogy jogsértést az ellenőrök nem találtak, a feltárt 
kisebb hiányosságok megszüntetésére pedig intézkedési terv készül. Mivel kérdés, észrevétel 
nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazatta 1 tartózkodás mellett elfogadták a Körjegyzőség  
2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  készült  beszámolót,  és  az  alábbi  határozatot  
hozták:

3



Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2010. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  jóváhagyta  a  2009.  évi  belső  ellenőrzések  értékeléséről  szóló  éves 
ellenőrzési jelentést.

Felelős: Harnos László körjegyző
Határidő: azonnal

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tisztelettel  megköszönte  Szedlák  Attila  litéri  polgármester  úrnak  az  ülésen  történő  részt 
vételét.

Szedlák Attila litéri polgármester úr 1620 perckor távozott.

3.) BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, 
hogy tegyék fel kérdéseiket.

Tánczos Sándor képviselő:
Jelezte, hogy az előző szavazásoknál azért tartózkodott, mert a múlt évben még nem vett részt 
a testület munkájában.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy – mint a beszámolóból is kitűnik – a képviselő-testület jól, és takarékosan 
gazdálkodott. 2009. év végén 62.328 eFt pénzkészlettel rendelkezett az Önkormányzat, ami a 
csökkenő állami normatívák és iparűzési adó bevételek mellett igen jó eredmény.
Mivel kérdés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással jelezzék, ha 
elfogadják a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

A  képviselő-testület  tagjai  6  igen  szavazattal  elfogadták  az  Önkormányzat  2009.  évi  
költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (IV 30.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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4.) BESZÁMOLÓ A KULTURÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL      

Kőszegi Ferenc polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérdezte Gelencsér Béla János urat, a bizottság 
elnökét, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót.

Gelencsér Béla János képviselő:
A beszámoló a kulturális  tevékenységet  tartalmazza,  mivel  a környezetvédelem területét  az 
önkormányzat környezetvédelmi rendelete megfelelően szabályozza (pl. tűzgyújtás, állattartás, 
stb.). Elmondta, hogy a Királyszentistvánon létesülő hulladéklerakó teleppel kapcsolatban az 
önkormányzat  folyamatos  kapcsolatot  tart  a  projekt  menedzserrel.  Jövőbeni  feladatként 
határozta meg az illegális motorosok, quadosok ügyét, amelyhez azonban törvényi változás is 
szükséges lenne. Véleménye szerint ez ügyben szorosabban össze kell fogni a rendőrséggel, és 
más civil szervezetekkel.
Elmondta,  hogy  a  gazdasági  válság  nem  csak  az  anyagiakban,  hanem  az  emberek 
hangulatában,  közérzetében  is  tükröződik.  Bár  a  kultúrára  lehetőség  szerint  minél  többet 
kellene fordítani, összességében elmondható, hogy arányosan nézve sokat költ erre a célra az 
Önkormányzat.
Fontosnak tartotta, hogy megköszönje mindazoknak az áldozatos munkáját, akik segítették a 
Bizottság munkáját. Külön köszönetét fejezte ki a Kulturális Bizottság kültagjainak.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Megköszönte a kiegészítést, megkérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel 
kérdés, észrevétel nem hangzott el, elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  a  Kulturális  és 
Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi tevékenységéről készült beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadták, és  
az alábbi határozatot hozták: 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 23/2010. (IV.28.) határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megvitatta 
és  elfogadta  a  Kulturális  és  Környezetvédelmi  Bizottság  2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5.) DÖNTÉS A SZENT KIRÁLY SZÖVETSÉG ÁLTAL AJÁNDÉKOZANDÓ SZOBORHOZ VALÓ     
HOZZÁJÁRULÁSRÓL      

Kőszegi Ferenc polgármester:
A költségvetés tárgyalásakor olyan információnk volt, hogy a Szent Király Szövetség minden 
határon kívüli  települése  rendelkezik  szoborral,  azonban kiderült,  hogy Sepsiszentkirályon 
még nincs szobor.
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A kis  településektől  80.000,-  Ft,  a  nagyobb településektől  200.000,-  Ft  támogatást  kér  a 
Szövetség a szoborhoz úgy, hogy a szobrászművész úrral kössenek szerződést, és felé utalják 
át a támogatást.
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal,  hogy 
Királyszentistván Község Önkormányzata 80.000,- Ft-tal járuljon hozzá a Sepsiszentkirályra 
készülő szobor költségeihez.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadták a javaslatot, és az  
alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 24/2010. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szent  Király  Szövetség  határon  kívüli  tagjának, 
Sepsiszentkirálynak  készítendő  Szent  István  szobor  költségeihez  
80.000,- Ft-tal, azaz Nyolcvanezer forinttal hozzájárul.

A Képviselő-testület  megbízza a Polgármester urat és a Körjegyző urat a 
támogatással kapcsolatos szerződés aláírásával, és a Körjegyzőség Pénzügyi 
Csoportja útján a 80.000,- Ft átutalásával.

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

6.) ORVOSI ÜGYELETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  az  orvosi  ügyeletet  a  Huszár  és  Társával  kötött 
szerződéssel  biztosítja,  több  más  önkormányzattal  együtt.  A  2010.  évi  ügyeleti  díjra  tett 
javaslatuk: 36 Ft/hó/fő, ami megegyezik a 2009. évivel.

Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  a  2010.  évi  orvosi 
ügyeleti díjat 36 Ft/hó/fő összegben.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadták a javaslatot, és az  
alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 25/2010. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Huszár  és  Társa  részére  fizetendő  2010.  évi  orvosi 
ügyeleti díjat 36 Ft/hó/fő összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza a Körjegyző urat, hogy az összeg átutalásáról 
a Pénzügyi Csoport útján gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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7.) DÖNTÉS A JÁTSZÓTÉR TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERMŐFÖLD VÉGLEGES MÁS CÉLÚ     
HASZNOSÍTÁSÁRÓL, ÉS A FÖLDVÉDELMI DÍJ KIFIZETÉSÉRŐL      

Kőszegi Ferenc polgármester:  
A játszótéri pályázatunk átvételekor a Magyar Államkincstár kifogásolta, hogy a tulajdoni lapon 
sporttelep szerepel.  Előírták,  hogy játszótér,  sporttelepként  jelenjen meg a tulajdoni  lapon. Az 
átminősítési eljárás megindult, a bejegyzéshez már csak annyi szükséges, hogy a Földhivatal által 
kirót 1.231.440,- Ft földvédelmi járulékot befizesse az önkormányzat. Ezt a befizetést 4 éven belül 
kell teljesíteni.

Bencze Éva pénzügyi főelőadó:  
Elmondta, hogy a MÁK folyamatosan hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot. Eddig mindig 
a  türelmüket  kértük,  arra  hivatkozva,  hogy az átminősítési  eljárás  folyamatban van. Mivel az 
átminősítésről a határozat már megszületett,  mielőbb rendezni kellene a földvédelmi járulékot, 
hogy a hiánypótlást teljesíteni tudja az önkormányzat.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, a javaslattal, hogy 
a játszótéri pályázat által érintett területek játszótér, sporttelep bejegyzéséhez szükséges 1.231.440,- 
Ft  földvédelmi  járulékot  Királyszentistván  Község  Önkormányzata  2010.  május  31-ig  a 
Földhivatal felé átutalja.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 26/2010. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Királyszentistván,  külterület  033/2,  033/5 és  033/6 hrsz. 
földrészletek  (játszótér  és  sporttelep)  teljes  területe,  azaz  1  ha  812  m2 
nagyságú, 25,55 AK-értékű, 3. minőségi osztályú, szántó (6.808 m2) és rét 
(4.004  m2)  művelési  ágú  termőföld  végleges  más  célú  hasznosításáért 
megállapított 1.231.440,- Ft földvédelmi járulék kifizetéséhez hozzájárul.

A képviselő-testület megbízza a Polgármester urat és a Körjegyző urat, hogy 
a földvédelmi járulék átutalásáról gondoskodjanak.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

8.) VEGYES ÜGYEK      

8/1. A KÖZÚTKEZELŐ KHT. LEVELÉNEK ISMERTETÉSE  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Ismertette  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  levelet.  Elmondta,  hogy  a  ROP  2009-2010. 
pályázat  keretében  a  7202.  út  szakaszosan  felújításra  kerül,  ezzel  kapcsolatban  kérik  az 
Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy 5 éven belül közműfelújítást tervez-e. 
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Egyben  tájékoztatják  Királyszentistván  Község  Önkormányzatát,  hogy  a  Bakonykarszt  Zrt. 
megkeresésükre úgy nyilatkozott, hogy csak akkor támogatja a felújítást, ha az érintett útszakaszon 
a házi bekötések cseréjét is beleveszik a pályázatba. Ha ez nem történik meg, bármikor felléphet 
meghibásodás, aminek javítása az útburkolat felbontásával jár.
A Bakonykarszt Zrt. kérésének nem tudnak eleget tenni, így javasolta, hogy az Önkormányzat és a 
Bakonykarszt  egyeztessen,  és  próbáljanak  meg  kompromisszumra  jutni,  különben  az  érintett 
szakaszok kimaradnak a felújításból.
Polgármester  úr  elmondta,  hogy  felveszi  a  kapcsolatot  az  illetékesekkel,  és  a  tárgyalásról  a 
későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést  
1700 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ferenc Harnos László
  polgármester    körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola         Gelencsér Béla János
     képviselő      képviselő
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