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

SZEPTEMBER

8.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. szeptember 8-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Kőszegi Ferenc
Diószegi Imola
Gálóczy Elemér
Gelencsér Béla János
Szujó Zsolt
Tánczos Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Zavada Mihályné

pénzügyi vezető
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 mind a hat fő jelen van.
Napirendre az alábbi javaslatot tette:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
2. Beszámoló Királyszentistván Község Önkormányzatának 2010. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről
3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
4. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozásról
5. Döntés a polgármester megjutalmazásáról
6. Döntés a képviselők megjutalmazásáról
7. Vegyes ügyek
7/1. Döntés képviselők cikluszáró rendezvényéről
7/2. Zapletál Zoltán és felesége, valamint Pöttendi István és felesége kérelme
7/3
Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
7/4. Vendégszoba javítási munkáira adott árajánlat megtárgyalása
Polgármester Úr a jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt,
hitelesítőknek Gelencsér Béla János és Szujó Zsolt képviselőket javasolta.
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.
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Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
Napirend előtt polgármester úr röviden – a teljesség igénye nélkül – összegezte az elmúlt
négy évben végzett munkát.
Elmondta, hogy az elmúlt négy évben két új tag került a képviselő-testületbe, mivel egy
képviselő-társuk 192 nap után lemondott, az alpolgármester úr pedig sajnálatos módon
elhunyt. A beilleszkedés zökkenőmentesen megtörtént. A váltások miatt a képviselő-testület
bizottságai többször átalakításra kerültek.
A pénzügyi helyzet alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy visszafogott, takarékos
gazdálkodást folytatott a képviselő-testület. 2007. évben 60.934 eFt, 2008-ban 64.908 eFt,
2009-ben 77.495 eFt, míg 2010. I. félévében 96.793 eFt volt az önkormányzat költségvetése.
A kiadások közül három csoportot emelt ki, az alábbiak szerint:
Személyi kiadások
Szociális kiadások
Beruházások
2007. évben
8.263 eFt
4.916 eFt
5.789 eFt
2008. évben
8.655 eFt
4.912 eFt
9.991 eFt
2009. évben
8.916 eFt
5.527 eFt
6.919 eFt
2010. évben
4.665 eFt
1.810 eFt
16.597 eFt
A számok alapján elmondható, hogy a Képviselő-testület az elmúlt években szinten tartásra
törekedett, csak a szociális kiadásoknál és a beruházásoknál engedélyezett emelést. A
személyi kiadásoknál a növekmény a közcélú foglalkoztatásból adódik.
A képviselő-testület az elmúlt nehéz években is támogatta a lakosságot, 28 ingatlannál
50 %-os szemétdíj támogatást nyújtott, a csatornadíjhoz minden háztartásnál hozzájárult, a
nagycsaládosok és nyugdíjasok karácsonyra ajándék utalványt kaptak, az óvodás és iskolás
gyermekek minden szeptemberben nagy összegű tanévkezdési támogatásban részesültek,
valamint az egyetemisták a szorgalmi időszakban 3 alkalommal utazási, jegyzetvásárlási
támogatást kaptak.
A képviselő-testület egyesületeket, alapítványokat, non profit szervezeteket támogatott. A
hagyományos rendezvények megtartásra kerültek, a nemzetközi és testvér települési
kapcsolatokat tovább ápolta a testület.
A 2007. évben elfogadott ciklusprogram 89 %-ban teljesítésre került. A képviselő-testület az
önkormányzat működéséhez és a kitűzött célok megvalósításához saját erőből biztosította a
pénzügyi feltételeket, működési alatt soha nem voltak fizetési nehézségei, kölcsönt soha nem
vett fel. Tette mindezt annak tükrében, hogy a közigazgatási területén az ipari tevékenység
majdnem megszűnt, tehát saját bevételei nagyságrendekkel csökkentek.
Polgármester úr kijelentette, úgy érzi, az általa vezetett képviselő-testület nem vallott
szégyent, becsülettel helyt állt, csendben, tisztességesen tette a dolgát, amivel a választók
2006-ban megbízták, bármit is mondanak mos a tudatlanok a választási kampányban.
Véleménye szerint a képviselő-testület minden tagja emelt fővel, büszkén vállalhatja fel az
elmúlt négy évet.
Elmondta, hogy a képviselő-testület jó vagyoni és pénzügyi helyzettel tudja átadni a települést
a választások után felálló új képviselő-testületnek. Mivel ő maga nem indul a választáson,
akik viszont indulnak, azoknak kíván sok sikert és kitartást.
Nem búcsúzik el senkitől, mert a tervezett képviselői búcsúrendezvényen szeretne elköszönni
mindenkitől.
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N APIREND
1.)

TÁRGYALÁSA

BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG 2010. I.

FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi
vezetőt, kívánja-e azt szóban kiegészíteni.
Bencze Éva pénzügyi vezető:
Nem kívánta kiegészíteni.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e kérdésük, észrevételük a beszámolóval
kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Körjegyzőség 2010. I. féléves költségvetésének
teljesítéséről készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a Körjegyzőség 2010., és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2010. (IX.08.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségének 2010. I.
félévi költségvetésének végrehajtásáról készül beszámolót, a jegyzőkönyv
melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:
2.

BESZÁMOLÓ

Harnos László körjegyző
azonnal

KIRÁLYSZENTISTVÁN

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I.

FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi
vezetőt, kívánja-e azt szóban kiegészíteni.
Bencze Éva pénzügyi vezető:
Nem kívánta kiegészíteni.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Felhívta a képviselő-testület figyelmét a beszámoló 5. oldalán a gazdálkodás értékelésére,
mely felelős, megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodásról szól.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Tánczos Sándor képviselő:
A faluház fűtésének korszerűsítése miért nem készült el?
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kért rá a nyáron ajánlatot, de a vállalkozók szerint ez túl kicsi munka.
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Tánczos Sándor képviselő:
A ravatalozó felújításával kapcsolatban garancia érvényesíthető-e, mivel málik a vakolata?
Kőszegi Ferenc polgármester:
A ravatalozónál csak a tetőszerkezet, fedett esőbeálló rész, valamint annak térkövezésének
munkáit rendeltük meg. A vállalkozó bónuszként lefestette a falát, hogy a koszorú készítés
miatti javítások nem látszanak. Ezért itt garanciára nincs lehetőség.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
készült beszámolót elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták Királyszentistván Község
Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót, és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2010. (IX.08.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta Királyszentistván Község Önkormányzatának 2010. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót, a jegyzőkönyv
melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:
3.

Kőszegi Ferenc polgármester
azonnal

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-KEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
ALAPÍTÓ
OKIRATÁNAK
ÉS
TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület
tagjait, amennyiben van kérdésük, tegyék fel.
Gálóczy Elemér képviselő:
Mi nem valósult még meg?
Kőszegi Ferenc polgármester:
A II. ütemben felsoroltakat kell még megvalósítani.
Tánczos Sándor képviselő:
A II. ütemből érinti valami a Királyszentistváni telepet? A telep beindulásával
Királyszentistvánról ingyen szállítják el a szemetet?
Kőszegi Ferenc polgármester:
A II. ütem nem érinti Királyszentistvánt. Nem fogja a szolgáltató ingyen szállítani a szemetet.
A megállapodás úgy szól, hogy a környező települések kompenzációt kapnak. A
kompenzációs összeg megállapításánál megemelték az összeget, és az önkormányzatra bízták,
hogy a lakosság szemétszállítási költségét milyen mértékben támogatja. Erről tehát a
következő képviselő-testületnek kell majd dönteni.

4

Tánczos Sándor képviselő:
A Vertikál Zrt-vel felmondásra került a szerződés?
Kőszegi Ferenc polgármester:
Nem, hiszen még nem tudjuk, mikortól lehet – és kell – az új szeméttelepre szállítani a
hulladékot.
Szujó Zsolt képviselő:
A kompenzációs összegből kell kigazdálkodni a lakosságnak nyújtandó kedvezményt, de
másra is felhasználható?
Kőszegi Ferenc polgármester:
Igen
Szujó Zsolt képviselő:
A technológiában történt változás?
Kőszegi Ferenc polgármester:
A technológiában nem történt változás, csak a gépek típusa változott.
Diószegi Imola képviselő:
Mennyi összeget fordítottunk a hulladéklerakóval kapcsolatos kiadásokra?
Kőszegi Ferenc polgármester:
Nem volt jelentős összeg, mivel a megyei rendezési terv módosítását nem nekünk kellett
kifizetnünk.
Elmondta továbbá, hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosítására azért
van szükség, hogy a II. ütemben megvalósítandó fejlesztésekre pályázni lehessen.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítására tett javaslatát.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2010 (IX.08.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a Társulási
Tanács 28/2010. (VII.15. ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett
módosításait elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat
tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást
aláírja.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. szeptember 30.
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4.)

DÖNTÉS BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERHEZ
CSATLAKOZÁSRÓL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzat már évek óta támogatja a tehetséges királyszentistváni gyerekek
felsőfokú tanulmányait. Javasolta, hogy az előterjesztés szerint idén is csatlakozzon az
önkormányzat a Bursa rendszerhez.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy
Királyszentistván Község Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöníjrendszer 2011. évi fordulójához.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2010 (IX.08.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről szóló
szándéknyilatkozatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére határidőre küldje meg, majd ezt követően a
pályázat kiírásának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:
5.)

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. szeptember 30.

DÖNTÉS A POLGÁRMESTER MEGJUTALMAZÁSÁRÓL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Átadta a szót Gelencsér Béla János képviselőnek.
Gelencsér Béla János képviselő:
Javasolta, hogy a polgármester urat 3 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesítsék.
Szujó Zsolt képviselő:
Támogatta a javaslatot, és köszönetet mondott a Polgármester úrnak az eddig végzett munkájáért.
Gelencsér Béla János képviselő:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a
Polgármester úr 3 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesüljön.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2010. (IX.08.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Kőszegi Ferenc polgármester urat három havi
tiszteletdíjának megfelelő plusz juttatásban részesíti.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyző urat, hogy a Pénzügyi Csoport
útján intézkedjék az összeg folyósításáról.
Felelős:
Határidő:

Harnos László körjegyző
2010. szeptember 30.

6.)

VEGYES

6/1.)

DÖNTÉS KÉPVISELŐK CIKLUSZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRŐL

ÜGYEK

Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta, hogy 2010. szeptember 24-én a képviselők tartsanak egy cikluszáró rendezvényt,
ahová szeretné meghívni a bizottsági kültagokat, és a királyszentistváni dolgozókat is, hogy
megköszönhesse mindenkinek az eddigi munkáját.
Kérte a képviselő-testület tagjait, amennyiben egyetértenek javaslatával, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület tagjai 6igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2010. (IX.08.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2010. szeptember 24-én cikluszáró rendezvényt tart, melynek költségeit
(vacsora, virág és ajándék) utólagos elszámolással biztosítja.
A képviselő-testület
megszervezésével.
Felelős:
Határidő:

6/2.)

megbízza

a

Polgármester

urat

a

vacsora

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. szeptember 24.

ZAPLETÁL ZOLTÁN

ÉS FELESÉGE, VALAMINT

PÖTTENDI ISTVÁN

ÉS FELESÉGE KÉRELME

Kőszegi Ferenc polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Elmondta, hogy a 61/13 terület a kérelmezők ingatlanjai
között húzódik, és tulajdonjog fenntartással került – részletfizetés engedélyezése mellett –
értékesítésre. A vevők az ingatlan teljes vételárát kifizették, és kérik a tulajdonjog bejegyzéshez az
Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék,
ha egyetértenek azzal, hogy a tulajdonjog bejegyzéshez a hozzájáruló nyilatkozat kiadásra kerüljön.

7

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal a hozzájáruló nyilatkozat kiadását elfogadták, és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2010. (IX.08.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy helyt ad Zapletál Zoltán, Zapletál Zoltánné
(Királyszentistván, Deák F. u. 21. szám alatti lakosok), valamint Pöttendi
István és Pöttendiné Petruska Csilla (Királyszentistván, Deák F. u. 19. szám
alatti lakosok) kérelmének. Nevezettek a 2008. január 25-én kötött
adásvételi szerződés feltételeit teljesítették, a 61/13 hrsz-ú ingatlan teljes
vételárát kiegyenlítették, így az adásvételi szerződés 5. pontja értelmében a
képviselő-testület megbízza a polgármester urat a nevezettek
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat
kiadásával, és a Veszprém Körzeti Földhivatal felé történő megküldésével.
Felelős:
Határidő:
6/3.)

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. szeptember 30.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET ÁTHELYEZÉSE

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy Müller Andrással kiterjedt levelezést folytat az önkormányzat, mivel nevezett
nehezményezte, hogy a volt buszmegálló helyén, az ingatlanja előtt szelektív hulladékgyűjtő sziget
készül. Ez a sziget az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekten belül valósulna meg,
ezért megkerestük az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulást, és kezdeményeztük a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezését.
Kezdeményezésünk meghallgatásra került, és amennyiben az Önkormányzat megjelöli, hogy hová
szeretné áthelyeztetni a gyűjtőszigetet, támogatni fogják.
Javasolta, hogy a Rózsadomb utcában, az önkormányzat parkolójába legyen áthelyezve a sziget.
Tánczos Sándor képviselő:
Nem lesz gond abból, hogy közel van az orvosi rendelő?
Bencze Éva pénzügyi vezető:
Litéren is az orvosi rendelő udvarában volt a gyűjtősziget, és nem volt belőle probléma.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek azzal, hogy a Kossuth
utcából a Rózsadomb utcába, az önkormányzat parkolóba kerüljön a szelektív hulladékgyűjtő
sziget.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2010. (IX.08.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy áthelyezteti a Kossuth utcai szelektív hulladékgyűjtő
szigetet a Rózsadomb utcai önkormányzati parkolóba.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester urat, hogy vegye fel a
kapcsolatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás illetékesével, és tájékoztassa a határozatról.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. december 31.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1710 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ferenc
polgármester

Olvasta:

Bencze Éva
a körjegyző megbízottja

Harnos László
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Gelencsér Béla János
képviselő

Szujó Zsolt
képviselő
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