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ALAKULÓ

JEGYZŐKÖNYV
Királyszentistván Faluház színháztermében 2010. október 20-án 1700 órakor
tartott alakuló üléséről (mely a 2010. október 13-i alakuló ülés folytatása).

Készült:
Jelen vannak:

Kőszegi Ilona
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Mészáros Lajos
Tánczos Sándor Ferenc

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Borka László
Tánczos Károlyné
Zavada Mihályné

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 17 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Bencze Éva körjegyző asszonyt, Zavada Mihályné
kirendeltség-vezetőt, az Öböl TV munkatársait, valamint azokat a királyszentistváni
polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést.
A 2010. október 13-án tartott alakuló ülést a mai nap folytatja a testület.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, a megválasztott 5 képviselő közül mind az 5 fő
jelen van.
Napirendre az alábbiak szerint tett javaslatot.
Napirendi javaslat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele
Szervezeti keretek meghatározása
Polgármester illetményének megállapítása
Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
SZMSZ módosítása
Iszapkárosultak megsegítéséről döntés
2011. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
A Körjegyzőség informatikai fejlesztése
Vertikál Zrt-vel kötött megállapodás felmondásáról döntés
Vegyes ügyek
10/1. VKTT Társulási Megállapodás egységes szerkezetben történő elfogadása

Kérte, a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a napirendre tett javaslatot.
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihálynét javasolta.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a jegyzőkönyv
vezetőjére tett javaslatával.
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv vezetőjére tett
javaslatot.
Javasolta, hogy a 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a zárt ülésre tett
javaslatával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv vezetőjére tett
javaslatot.

N APIREND TÁRGYALÁSA

1.

ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

Kőszegi Ilona polgármester:
A törvény előírja az alakuló ülés napirendi pontjait. Az ünnepélyes ülésen eljutottak a
polgármester programjának ismertetéséig. A következő napirendi pont az alpolgármester
megválasztása, mely titkos szavazással történik. Minden önkormányzatnál legalább egy
alpolgármestert kell választani, akinek a személyére a polgármester tesz javaslatot, az
Ötv. 34 §-a szerint.
Alpolgármesternek javasolta: Mészáros Lajos képviselőtársukat.
Elmondta, hogy a titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell
létrehozni. A háromtagú ideiglenes bizottság elnökének Kőszegi Míra képviselő asszonyt,
tagjainak Diószegi Imola képviselő asszonyt és Tánczos Sándor képviselő urat javasolta.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, egyetértenek-e a javasolt személyekkel? Kérte, hogy
kézfeltartással jelezze, aki egyetért az ad hoc bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatával.
A képviselő-testület tagjait 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
alpolgármester választás titkos szavazással történő lebonyolítására
ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
Elnöke:
Kőszegi Míra
Tagjait:
Diószegi Imola Katalin, Tánczos Sándor Ferenc
Határidő:

azonnal

Kőszegi Ilona polgármester:
Felkérte Bencze Éva körjegyző asszonyt, ismertesse a szavazás menetét.
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Bencze Éva körjegyző:
A titkos szavazás szavazólap kitöltésével történik.
A szavazólapon egy név szerepel, Mészáros Lajosé. A név alatti üres körökben, két egymást
metsző vonallal lehet megtenni a szavazatot. A szavazásnál minősített többség szükséges.
Alpolgármester akkor kerül megválasztásra, ha a jelölt megkapta a megválasztott képviselők
több mint felének (3 fő) szavazatát.
A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az urnában hány
db érvényes és érvénytelen szavazat volt, hány db igen és nem szavazat volt, és megállapítja a
szavazás eredményét.
Kőszegi Ilona polgármester:
Felkérem a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
A szavazás idejére az ülést felfüggesztem.
A szavazás befejezése után az ülés folytatódik.
Kőszegi Ilona polgármester:
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Kőszegi Míra képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alpolgármester választás lebonyolítása után az urna 5 db
érvényes szavazólapot tartalmazott. A bizottság megállapította, hogy a testület
5 igen szavazattal egyhangúlag alpolgármesterré választotta Mészáros Lajost.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
titkos szavazással Mészáros Lajost választotta alpolgármesternek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2010. október 31.

A testület tagjai gratuláltak az új alpolgármesternek.
Kőszegi Ilona polgármester:
Gratulált az újonnan megválasztott alpolgármesternek.
A megválasztott alpolgármesternek e minőségben esküt kell tennie a képviselő-testület előtt.
Kérte, mondja utána az eskü szövegét.
Az Mészáros Lajos alpolgármester letette az esküt.
2.

SZERVEZETI KERETEK MEGHATÁROZÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előző ciklusokkal ellentétben a 2010. október 3-i helyhatósági választásokon csak 4 fő
képviselőt választhatott Királyszentistván lakossága. A kisebb testület miatt javasolta, hogy
csak egy bizottságot hozzon létre a testület, Kulturális és Szociális Bizottság néven.
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Elképzelései szerint a bizottság tagjai a testületi tagok (a polgármester és az alpolgármester
csak tanácskozási joggal vesz részt az üléseken), valamint 2 fő kültag. (A kültagok személyére a
későbbiekben tesz javaslatot.) A bizottság munkájában így valamennyi képviselő egyformán
részt venne. A bizottsági ülések során előbb a kulturális ügyeket tárgyalnák meg nyílt ülésen,
melyre javasolta bevonni a különböző civil szervezetek képviselőit is, szintén tanácskozási
joggal. A szociális ügyeket ugyanazon a napon, de zárt ülésen tárgyalná a bizottság.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy egy bizottságot hozzanak létre Kulturális és Szociális
Bizottság néven.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Kulturális és Szociális Bizottság
létrehozására tett javaslatot.
A bizottság tagjainak javasolta Diószegi Imola Katalin, Kőszegi Míra, és Tánczos Sándor
Ferenc képviselőket. Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Kulturális és Szociális Bizottság
tagjaira tett javaslatot.
A bizottság elnökének javasolta Diószegi Imola Katalin képviselő asszonyt.
Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Kulturális és Szociális Bizottság
elnökére tett javaslatot.
A Kulturális és Szociális Bizottság kültagjainak javasolta: Tánczos Károlynét és Borka Lászlót.
Kérte, aki egyetért a javasolt személyekkel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Kulturális és Szociális Bizottság
kültagjaira tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
bizottságot hoz létre, Kulturális és Szociális Bizottság néven.
A bizottság elnöke:
Diószegi Imola Katalin
A bizottság tagjai.
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor Ferenc
A bizottság kültagjai:
Tánczos Károlyné
Borka László

egy

A képviselő-testület felkéri a polgármester asszonyt a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2010. október 31.

Kőszegi Ilona polgármester:
A bizottságok kültagjainak is esküt kell tenniük, csak úgy vehetnek részt az önkormányzat
munkájában. Kérte a kültagokat, mondják utána az eskü szövegét.
Borka László és Tánczos Károlyné kültagok letették az esküt.
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3.

A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy az illetményekről előzetesen egyeztetést folytatott a képviselőkkel. Megkérte
Bencze Éva körjegyző asszonyt, terjessze elő a javaslatot.
Bencze Éva körjegyző:
A törvény szerint a polgármestert illetmény, költségátalány és cafatéria juttatás illeti meg.
Az 1994. évi LXIV törvény írja elő, a főállású polgármester illetményének legkisebb és
legmagasabb értékét. Ennek számítása a következő: a köztisztviselői alapilletmény (38.650
Ft) és a törvényben meghatározott szorzószám szorzata. A szorzószám az 1000-nél kevesebb
lakosú települések esetén 7,0-9,0 között határozható meg.
Az 1994. évi LXIV. Törvény 18. §. (2) bekezdése értelmében a polgármestert költségátalány
illeti meg, melynek mértéke a polgármester illetményének 20-30 %-a lehet.
A köztisztviselői törvény 49/F § (4) bekezdése szerint a polgármestert, mint köztisztviselőt
megilleti a cafatéria juttatás, melynek éves minimális mértékét a törvény a köztisztviselői
illetményalap (38.650,- Ft) 5-szörösében, maximális értékét pedig 25-szörösében határozza
meg.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Javasolta, hogy a polgármester polgármester illetményét bruttó 290.000,- Ft-ban, a
költségtérítését bruttó 72.500,- Ft-ban határozza meg a testület, és biztosítsanak részére havi
6.000,- Ft értékű meleg étkeztetési utalványt. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a polgármester illetményére,
költségtérítésére és étkeztetési utalvány biztosítására tett javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a főállású
polgármester illetményét havi bruttó 290.000,- Ft-ban állapítja meg.
A főállású polgármester részére havi bruttó 72.500,- Ft költségtérítést
biztosít.
A főállású polgármestert havi 6.000,- Ft meleg étkeztetési utalvány illeti
meg.
A képviselő-testület megbízza a körjegyző asszonyt a szükséges
intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Bencze Éva körjegyző
2010. október 31.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Javasolta, hogy a polgármester asszony részére egy hivatali mobil telefon vásárlására
40.000,- Ft-ot, és annak költségeire havi bruttó 8.000,- Ft számlakeretet biztosítson a testület.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a főállású
polgármester részére vásárolandó hivatali telefonra 40.000,- Ft összeget
biztosít. A testület a telefon üzemeltetési költségeire havi bruttó 8.000,- Ft
keretet állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a körjegyző asszonyt a szükséges
intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Bencze Éva körjegyző
2010. október 31.

Kőszegi Ilona polgármester:
A következő feladat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 36.800,- Ft-ban javasolta meghatározni.
Kérte a képviselő testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 36.800,- Ft-ban határozzák meg.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egyetértettek a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjára tett javaslattal, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 36.800,- Ft-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyző asszonyt a
szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

4.

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2010. október 31.

SZMSZ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előzőekben hozott döntéseknek megfelelően módosítani kell az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát, a kiadott előterjesztés szerint. A következőkben ismertette a
jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az SZMSZ
módosítására tett javaslatával.
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az SZMSZ módosítására tett
javaslatot, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010. (X.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2002. (V.23). rendelet módosításáról
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2002. (V.23.) rendeletét jelen jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet
szerint.
Kőszegi Ilona
polgármester

5.

Bencze Éva
körjegyző

ISZAPKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRŐL DÖNTÉS

Kőszegi Ilona polgármester:
Mindenki előtt ismeretes, milyen sajnálatos esemény következett be október 4-én: a Magyar
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. vörös iszap tároló medencéjének fala átszakadt,
több százezer m3 veszélyes vörös iszappal öntve el a környező településeket. A megrázó
képsorokat mindannyian láthatták. A községben a Királyszentistvánért Egyesület már
szervezett gyűjtést a károsultak számára, de véleménye szerint az önkormányzatnak is
támogatni kellene a mindenüket elvesztett embereket. Javasolta, hogy 70.000,- Ft összeggel
támogassa Királyszentistván Község Önkormányzata az iszapkárosultakat.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az iszapkárosultak megsegítésére tett
javaslatot, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2010. (X.20.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a vörös iszap károsultak megsegítésére egyszeri
70.000,- Ft-ot adományoz, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat által
„A vörös iszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott OTP 1174800715431954-10104002 bankszámlára utal.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2010. október 31.

7

6.

2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Átadta a szót Bencze Éva körjegyzőnek.
Bencze Éva körjegyző:
Elmondta, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési terv elkészítésének és elfogadásának határideje
2010. november 15. Ezután a kiadott írásbeli anyagnak megfelelően ismertette a 2011. évi
belső ellenőrzési tervet:
I. negyedév: A 2010. évi beszámoló mérlegvalódiságának vizsgálata
II. negyedév: A 2010. évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztásának vizsgálata
III. negyedév: A bevételek beszedésének vizsgálata, különös tekintettel a
hulladéklerakó működéséből eredő bevételekre
IV. negyedév: Soron kívüli vizsgálat
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 2011. évi belső
ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2011. évi belső ellenőrzési tervet,
és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2010. (X.20.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jegyző által
előterjesztett, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, a 193/2003. (XI.26.)
Kormányrendelet 21. §. előírásai alapján elkészített 2011. évi belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja, és utasítja a Jegyzőt a tervezett ellenőrzések
végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.
Felelős:
Határidő:
7.

Bencze Éva körjegyző
folyamatos

A KÖRJEGYZŐSÉG INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

Kőszegi Ilona polgármester:
Átadta a szót Bencze Éva körjegyzőnek.
Bencze Éva körjegyző:
Az írásos előterjesztés szerint elmondta, hogy a körjegyzőség számítógépei már 7-8 évesek,
és a központi nyomtatóval is egyre több a probléma. A szakszervíz szerint a nyomtató- és
fénymásoló várható élettartama rendszeres karbantartással 1 millió példányszám. Jelenleg a
számláló mintegy 750.000 oldalt mutat, tehát gondoskodni kell egy új nyomtatóról, mivel a
jelenlegit egyre többet kell javíttatni. A gépek beszerzéséhez nem kérnek támogatást az
önkormányzatoktól, azt pénzmaradvány terhére oldanák meg.
Kérte a képviselő-testület tagjait, járuljanak hozzá az előterjesztés szerint a gépek beszerzéséhez.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a körjegyzőség
informatikai fejlesztésével.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a körjegyzőség informatikai
fejlesztésére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2010. (X.20.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a Körjegyzőség informatikai fejlesztésére tett javaslatot, és úgy határozott,
hogy a Körjegyzőség pénzmaradványa terhére hozzájárul az alábbi gépek
beszerzéséhez:
1.) Canon iR3225N nyomtató-fénymásoló gép,
(Tonerrel + üzembehelyezési díjjal)
bruttó 973.375,- Ft
2.) 3 db asztali számítógép, 1 db korszerű monitor,
1 db Netbook, 1 db szkenner (+ szoftverek)
bruttó 898.750,- Ft
A Képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt a gépek beszerzésével,
valamint az azzal kapcsolatos iratok aláírásával.
Felelős:
Határidő:
8.

Bencze Éva körjegyző
2010. november 15.

VERTIKÁL ZRT-VEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁRÓL DÖNTÉS

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata tagja az Észak-Balatoni Térség
Regionális Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak, melynek hulladékkezelője az
Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium mellyel szintén szerződésben áll az önkormányzat.
Királyszentistván közigazgatási területén várhatóan 2010. januártól megnyílik a
hulladéklerakó telep, és a jelenleg érvényes szerződés szerint az önkormányzat köteles a
hulladékot a királyszentistváni lerakóba szállíttatni, ezért szükségessé vált a szolgáltató-váltás.
Előzetes tárgyalások alapján a Vertikál Zrt. – akinek a szolgáltatásával mindig elégedett volt
az önkormányzat – nem zárkózik el a 2012-ig érvényes szerződés felbontásától.
Ezért kérte a testületet, hogy hozzon határozatot a szerződés felbontására, valamint
hatalmazza fel a polgármestert új szolgáltatóval való tárgyalásra és szerződéskötésre.
Új szolgáltatónak javasolta Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft-t, amely az elmúlt
időszakban (több mint egy éve) alvállalkozóként végezte Királyszentistvánon a
hulladékszállítást, és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja. A szerződés
mielőbbi megkötése azért szükséges, mert a szolgáltató csak egy érvényes szerződés alapján
fogja benyújtani a jövő évi szolgáltatói díjakra vonatkozó ajánlatát, amit már a decemberi
testületi ülésen tárgyalnia kell a képviselő-testületnek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslatával,
hogy a Vertikál Zrt-vel kommunális hulladékszállításra kötött szerződését az Önkormányzat
2010. december 31. napjával felbontsa.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta a Vertikál Zrt-vel kötött kommunális
hulladékszállítási szerződés felbontását, és az alábbi határozatot hozta:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2010. (X.20.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta
a Vertikál Zrt-vel kötött, 2012-ig érvényes szolgáltatói szerződés
felbontását, és – bár a szolgáltató munkájával mindig elégedett volt – a
szerződés 2010. december 31. napjával történő felbontásáról határozott,
mivel az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladékkezelési
Önkormányzati Társulás, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezlési
Konzorcium tagjaként a begyűjtött hulladékot köteles a királyszentistváni
lerakóban elhelyezni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Vertikál Zrt-vel való
tárgyalással, és a szerződés felbontásával kapcsolatos iratok aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2010. november 15.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslatával,
hogy a kommunális hulladékszállításra 2011. január 1. napjától a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft-vel szerződést kössön az önkormányzat.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2010. (X.20.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata megtárgyalta és kinyilvánítja
azon szándékát, hogy 2011. január 1. napjától a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft-vel (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) kíván a háztartási
hulladékszállításra közüzemi szolgáltatói szerződést kötni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a
tárgyalásokkal, és a szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:
9.
9/1.

Kőszegi Ilona polgármester
2010. november 15.

VEGYES ÜGYEK
VKTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A képviselő-testület már tárgyalta, és határozott is a VKTT Társulási Megállapodás egységes
szerkezetben történő elfogadásáról, ám sajnos nem minden önkormányzat hozta meg ezt a
határozatot. A választásokat követően a polgármesterek is sok helyen változtak, illetve a
munkaszervezet címében is változások voltak, ezért újra el kell fogadni. Kérte a képviselőtestület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a VKTT Társulási Megállapodásának
egységes szerkezetben történő elfogadásával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a VKTT Társulási Megállapodását egységes
szerkezetben elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2010. (X.20.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását, és úgy határozott,
hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának és mellékleteinek - a Társulási Tanács 31/2010. (IV.08.)
számú és 61/2010. (VIII.02.) számú VKTT határozataival kezdeményezett módosítását egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2010. november 30.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyílt testületi ülést 1735 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Királyszentistván Közösségi ház tárgyalótermében 2010. október 20-án 1700
órakor tartott alakuló üléséről (mely a 2010. október 13-i alakuló ülés folytatása).

Jelen vannak:

Kőszegi Ilona
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Mészáros Lajos
Tánczos Sándor Ferenc

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Zavada Mihályné

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1740 órakor megnyitotta.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, a megválasztott 5 képviselő közül mind az 5 fő
jelen van.
Napirendre az alábbiak szerint tett javaslatot.
Napirendi javaslat:
11.
12.

1.

Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
Vegyes ügyek

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A képviselői tiszteletdíjakra az alábbi javaslatot tette:
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi bruttó 16.000,- Ft-ban javasolta
megállapítani.
A bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 30.000,- Ft-ban javasolta megállapítani.
Annak az önkormányzati képviselőnek, aki bizottságnak is tagja, havonta bruttó 23.000,- Ft
tiszteletdíjat javasolta megállapítani.
A bizottsági kültagok részére változatlan összeget, évi bruttó 84.000,- Ft-ot javasolt
megállapítani.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a képviselők
tiszteletdíjára tett javaslattal.
A képviselő-testület tagjait 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi rendeletet
alkották:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2010. (X. 22.) rendelete
az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és juttatásairól
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és
juttatásairól jelen jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet alkotta.
Kőszegi Ilona
Polgármester

Bencze Éva
körjegyző

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a zárt testületi ülést 1755 órakor bezárta.
k.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző
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