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KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. JÚLIUS 21. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. július 21-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

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

Bencze Éva pénzügyi vezető
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,  Bencze  Éva  pénzügyi  vezetőt,  a 
körjegyző úr megbízottját, 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 4 fő jelen van. Szujó 
Zsolt képviselő úr jelezte, hogy később fog megérkezni.

Elmondta,  hogy  a  körjegyzőség  költségvetését  nem  kell  módosítani,  ezért  ez  lekerül  a 
napirendről. Napirendre az alábbi javaslatot tette:

Napirendi javaslat:

1. Királyszentistván Község Önkormányzat 2010. I. féléves költségvetésének módosítása 

2. A közterületek használatáról szóló 17/2003. (II.17.) rendelet módosítása

3. A  Széchenyi  és  Deák  utcákban  megsüllyedt  csatorna  fedlapok  felemelésére, 
aszfaltozására beérkezett árajánlat megtárgyalása

4. A Széchenyi és Deák utcák mögötti terület fűnyírására beérkezett árajánlat megtárgyalása

5. Vegyes ügyek

6/1. A Királyszentistváni fiatalok kérése

Polgármester  Úr  a  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt, 
hitelesítőknek Tánczos Sándor 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 4 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.
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Napirend előtt polgármester úr az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

1. Elkészült  a  csapadékvíz  elvezető  árok,  a  műszaki  átadás-átvétel  megtörtént.  A 
benyújtott  számlák  önerőből  kifizetésre  kerültek,  már  csak  a  jogi  segítség 
igénybevételéről,  illetve  a  tájékoztató  tábláról  nem kapta  meg  az  önkormányzat  a 
számlát.  A  Vízügyi  Igazgatóságtól  már  igényeltük  a  használatba  vételi  engedély 
megadását. Amennyiben az engedélyt megkapjuk, és a számlák is beérkeznek, akkor 
összeállításra  kerül  az  elszámoláshoz  szükséges  anyag,  és  igényelni  fogjuk  a 
pályázaton megnyert összeg kifizetését.

2. Szent  Király  Szövetség  találkozóján  részt  vevőkről  a  névsort  megküldtük  a 
rendezőknek. A találkozón Diószegi Imola és Gálóczy Elemér képviselők sajnos nem 
tudnak részt venni.

3. A Csehi vendégek várható érkezési ideje 2010. július 23. péntek este 8 óra. A tervezett 
program a következő:

• Július 23. (péntek) vendégek elszállásolása a családoknál
• Július  24.  (szombat)  800-kor  indulás  Keszthelyre  a  Festetics  Kastély 

Hintómúzeum, Vadászati és Történeti Modellvasút kiállítás megtekintésére 
• Közös ebéd a Kastély Terasz Étteremben
• Délután fürdőzés a kehidakustyáni Termálfürdőben.
• Július 25. (vasárnap) 830 órakor szent mise Litéren
• szabadprogram a vendégekkel
• 19 órakor közös vacsora a Faluházban.

Szujó Zsolt képviselő úr megérkezett 1610 perckor.

4. Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait  a  2010.  július  15-én  a  Fűzfői 
Hulladékégetőben  keletkezett  tűzzel  kapcsolatban.  Elmondta,  hogy  észlelés  után 
rögtön riasztotta a Várpalotai Polgári Védelmi parancsnokot, majd a helyszínre sietett, 
ami nem volt egyszerű, mert addigra a rendőrség már lezárta az utakat, és először nem 
engedték be. Végül a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság embereivel tudott bejutni, és a 
helyszínen informálódni, illetve részt venni a munkában. A tűzoltóság és a védelmi 
stáb  emberei  5.  fokozatú  riasztást  rendeltek  el.  Előbb  2  kocsival,  majd  a 
Székesfehérvárról érkezett járművel együtt folyamatos méréseket végeztek a levegőbe 
került gázok tekintetében. Egy jármű közvetlenül a tűz mellett mért, míg a másik kettő 
folyamatos méréseket végzett Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi, Balatonfűzfő és 
Litér településeken. A mérések eredményei azt mutatták, hogy a károsanyag szint a 
levegőben nem haladta meg az egészségügyi határérték 50 %-át. Királyszentistvánon 
megelőző  intézkedésként  rendelték  el,  hogy a  lakosság  húzódjon  fedett  helyre,  és 
csukja  be  az  ajtókat,  ablakokat.  A tűzeset  során  egy gázfelhő  képződött,  melynek 
mozgását a Siófoki Meterológiai Szolgálat figyelemmel kísérte, illetve egy felderítő, 
mérő helikopter mérte a károsanyag tartalmát. A gázfelhő Balatonfűzfő felé húzódott, 
majd feloszlott. Az éjszakai eső megtisztította a levegőt a maradék károsanyagoktól, 
melyek koncentrációja egyetlen mérés alkalmával sem haladta meg az egészségügyi 
határérték  50  %-át.  Ezután  polgármester  úr  ismertette  a  Veszprém  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  honlapján  megjelent  tájékoztatót  (jegyzőkönyvhöz 
csatolva), majd elmondta, hogy jelenleg folynak a vizsgálatok, hogy miért következhetett 
be a tűzeset, és a jövőben milyen intézkedésekkel lehet megelőzni az ilyen eseményeket.
A  vizsgálat  eredményeiről  a  jelentés  kézhezvételét  követően  tájékoztatni  fogja  a 
lakosságot.
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A  lakossági  érdeklődésre  tekintettel  elmondta,  hogy  a  tűzeset  másnapján  több 
szervezet  (ÁNTSZ,  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség)  is  föld-,  víz-,  és 
növénymintákat  vett  elemzésre,  mely  alapján  megállapították,  hogy  a  növények  – 
természetesen figyelmesebb mosás után – fogyaszthatók.

Tánczos Sándor képviselő:
Kifejezte kétségét azzal kapcsolatban, hogy valóban történtek mérések.

Nemes Józsefné Kovács Kata királyszentistváni lakos:
Ő úgy látja, hogy a kertjében sárgulnak a levelek, és ez a tényt aggasztónak találja. 
Véleménye szerint az Önkormányzatnak azonnal tájékoztatnia kellett volna a lakosságot 
arról, hogy milyen lépéseket tettek. Felháborította, hogy ezek után szombaton megtartásra 
került a Veszprém rally, ami akkora port kavart, hogy a királyszentistvániaknak a 36 fokos 
melegben – a héten már másodjára – kellett bezárkózniuk házaikba.

Dömsödiné György Hajnalka királyszentistváni lakos:
Állítása szerint a torka kapart a füsttől,  és elment gégészetre, ahol felületi irritációt 
mutattak ki nála. A rallyval kapcsolatban kérdése az volt, hogy miért nem locsolták fel 
a földutat, ha előbb nem, akkor azután, hogy látták, milyen por lepi el miattuk a falu 
alacsonyabb részeit.

Nemes Józsefné Kovács Kata királyszentistváni lakos:
Véleménye szerint az önkormányzatnak saját költségén méréseket kellene végeztetnie.
Mit  tervez  az  önkormányzat  az  ilyen  esetek  jövőbeni  megelőzésére,  vannak-e 
intézkedési terveik, ha igen, azt mért nem hozzák a lakosság tudomására.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta,  hogy  ő  nem  vonja  kétségbe  a  szakhatóságok  mérési  eredményeit.  Az 
intézkedési tervvel kapcsolatos kérdésre adott válaszában tájékoztatta a kérdezőt, hogy 
az  önkormányzat  –  természetesen  –  rendelkezik  polgári  védelmi  és  katasztrófa 
elhárítási tervekkel, ezek azonban a lakosságot közvetlenül nem érintik. Vészhelyzet 
esetén a lakosság teendője a Helyi Védelmi Bizottság,  illetve a Katasztrófavédelmi 
szakemberek utasításainak végrehajtása.

Gelencsér Béla János képviselő:
Elmondta,  hogy  a  Polgármester  úr,  mint  a  helyi  polgári  védelem  parancsnoka, 
megtette  a  kötelességét,  hiszen  riasztotta  a  Polgári  Védelem  illetékes  vezetőjét. 
Innentől  kezdve  ők  veszik  át  az  irányítást,  mivel  ők  rendelkeznek  megfelelő 
eszközrendszerrel, és szakember gárdával. A lakosságnak az ő általuk, a körülmények 
ismeretében kiadott utasításait kell végrehajtaniuk.
A rallyval kapcsolatban elmondta, hogy a rally megrendezésére nem az önkormányzat 
adja ki az engedélyt, hanem a Közútkezelő Kht.
Elmondta még, hogy a tűzesettel kapcsolatban hétfőn feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen a Balatonalmádi Rendőrségen.

Nemes Józsefné Kovács Kata:
Más témát érintve elmondta, hogy ingatlanjaik kulturális örökségvédelem alá esnek, és 
megkérdezte, meg lehet-e szüntetni házaikon az örökségvédelmet, mivel a templom 
nem műemlék, csak műemlék jellegű építmény.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Azt kérte, hogy erre a témára a későbbiekben térjenek vissza.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. I.  FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK         
MÓDOSÍTÁSA   

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

Gálóczy Elemér képviselő.:
Hiányolta, hogy szövegesen nincs leírva, mit miért kellett módosítani.

Bencze Éva pénzügyi vezető:
A  módosítások  olyan  képviselő-testületi  határozatba  foglalt  döntések  miatt  szükségesek, 
melyek nem voltak benne a költségvetésben. A mellékelt táblázatok mutatják, hogy ezek a 
kiadások hol merültek fel.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel  több  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  költségvetését 
96.793 ezerFt bevételi és kiadási főösszegben elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót,  
és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2010. (VII.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
1/2010. (I.29.) rendeletének módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetés módosítását, és a 
kiadási és bevételi főösszeget 96.793 eFt-ban határozta meg a jegyzőkönyv 
mellékletét képező rendelet szerint.

Kőszegi Ferenc Harnos László
 Polgármester    körjegyző

2.) A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2003. (II.17.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, 
tegyék fel  kérdéseiket.  Mivel kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a képviselő-testület 
tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal  a  javaslatával,  hogy  a  közterületek 
használatáról szóló 17/2003. (II.17.) rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában meghatározott 
mozgóárusítás közterület használati díj összegét 1.000,- Ft/nap összegre módosítsák.
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi rendeletet  
alkották:  

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (VII.23.)önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló
17/2003. (XII.17.) KKt. rendelet módosításáról

A közterületek  használatáról  szóló  17/2003.  (XII.17.)  Kkt.  rendelet  (továbbiakban:  R.)  2. 
számú  melléklet  8.  pontjában  a  mozgóárusítás  esetén  fizetendő  közterület  használati  díj 
mértéke 1.000,- Ft/napra módosul.

2.§

A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. augusztus 1.
A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módos a körjegyző gondoskodik.

Kőszegi Ferenc Harnos László
 polgármester    körjegyző

3.) A SZÉCHENYI ÉS DEÁK UTCÁKBAN MEGSÜLLYEDT CSATORNA FEDLAPOK FELEMELÉSÉRE  ,     
ASZFALTOZÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta,  hogy  a  faluban  kisebb  javítási  munkák  szükségesek,  a  Deák  utcában  5  helyen,  a 
Széchenyi  utcában 2 helyen kell  aknát,  illetve járdát  javítani,  valamint  a Fő út-Rózsadomb u. 
keresztesődésében  a  rácsos  folyókát  szükséges  karbantartani.  Előzőeken  kívül  a  Fő  utca  – 
Széchenyi utca kereszteződése alatti buszmegállónál térkő javítás és aszfaltjavítás szükséges.
Fenti munkákra a Geo-Bau Nagy Kft-től kért árajánlatot, mivel a cég volt megbízva a buszváró 
kivitelezési  munkáival,  így  a  buszöböl  javítását  garanciában  elvégzik.  A Geo-Bau  Nagy  Kft. 
193.200,- Ft árajánlatot  tett  a Széchenyi és Deák utcai  munkák elvégzésére,  és 68.500,- Ft-os 
ajánlatot a rácsos folyóka javítására, azaz mindösszesen bruttó 261.700,- Ft az ajánlat összege.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslatával, hogy 
a  fenti  javítási  munkálatok  elvégzésével  a  Geo-Bau Nagy Kft-t  bízza  meg az  Önkormányzat 
209.340,- Ft + ÁFA összegért. 

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2010. (VII.21.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Széchenyi és Deák utcákban szükséges út és járdaburkolat javítások, 
valamint a Fő u.- Rózsadomb utca kereszteződésében található rácsos folyókat 
javítási  munkálataival a GEO-BAU Nagy Kft-t (Várpalota, Csernyei u. 29.) 
bízza meg az árajánlatukban szereplő 209.340,- Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület megbízza a Polgármester urat az egyszerűsített vállalkozói 
szerződés aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. augusztus 21.
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4.) A SZÉCHENYI ÉS DEÁK UTCÁK MÖGÖTTI TERÜLET FŰNYÍRÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT     
MEGTÁRGYALÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a vízelvezető árok kivitelezési munkái miatt a Széchenyi és Deák utcák mögötti 
területen nem lehetett a füvet levágni. A munkák befejeződtek, de a területet már csak szárvágóval 
lehet levágni, annyira megerősödtek rajta a gazok. Takács János vilonyai vállalkozó ezen munkák 
elvégzésére 27.200,- Ft + ÁFA árajánlatot adott. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással 
jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Takács Jánostól az árajánlata alapján a Széchenyi 
és Deák utcák mögötti területen a fűkaszálást megrendeljék.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot, és  
az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2010. (VII.21.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Takács  János  (Vilonya,  Újtelep  u.  46.)  vállalkozótól 
megrendeli a Széchenyi utca – Deák utca alatti terület kaszálását 27.200,- Ft 
+ ÁFA összegért.

A  képviselő-testület  megbízza  a  Polgármester  urat  a  munka 
megrendelésével.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 23.

5.) VEGYES ÜGYEK      

5/1. KIRÁLYSZENTISTVÁNI FIATALOK KÉRÉSE  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy a  királyszentistváni  fiatalok  azzal  a  kéréssel 
keresték  meg,  hogy  engedélyezze  számukra  a  konditerem  használatát.  Elmondta,  hogy  a 
fiatalok kérését elutasította, mivel az önkormányzat a felügyeletüket nem tudja biztosítani, és 
így  felelősséget  sem tud  vállalni  a  testi  épségükért.  Javasolta  nekik,  hogy  hozzanak  létre 
egyesületet, és az egyesületnek biztosítja az önkormányzat a helyet.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

Gálóczy Elemér képviselő:
A konditerem esetleges  megnyitása  már többször  szóba került,  egyet  ért  a polgármester  úr 
álláspontjával.

Kőszegi Ferenc polgármester:
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Megköszönte a hozzászólást, fentiekről informálni fogja a fiatalokat.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést  
1715 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ferenc Bencze Éva
  polgármester     a körjegyző megbízottja

Olvasta: Harnos László
  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Tánczos Sándor  Gelencsér Béla János
    képviselő          képviselő
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