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Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. november 23-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
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A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Bencze Éva körjegyző asszonyt,
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kollégáit, az
ÖBÖL TV munkatársait, valamint azokat a királyszentistváni polgárokat, akik megtisztelték
jelenlétükkel az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
A napirendre az írásos anyaggal megegyezően tett javaslatot, kiegészítve 1 napirendi ponttal.
Napirendi javaslat:
1. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
2. A 9/2010. (X.22.) rendelet nyílt testületi ülésen történő elfogadása
3. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályaművek elbírálása
4. A buszmegállók felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása
5. A Vertikál Zrt-vel kötött szerződés felbontásával kapcsolatos tájékoztatás
6. Gelencsér Béla János kérelmének megtárgyalása
7. Vegyes ügyek
7/1. KDOP-2009-4.1.1.E pályázattal érintett földterület megvásárlásáról határozat
7/2. VKTT feladat-ellátási megállapodás
7/3. A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek pedig
Diószegi Imola Katalin és Kőszegi Míra képviselőket javasolta.
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 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Javasolta, hogy a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt 5 témában tájékoztatta a képviselő-testületet.
1.

Gratuláció tolmácsolása

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és Tállai András önkormányzati államtitkár úr
gratulációját tolmácsolta a képviselők felé, akik a megválasztott képviselők felelősségteljes
munkájához jó egészséget és erőt kívántak.
2.

Iszapkárosultak támogatása

Tájékoztatta a testületet, hogy az iszapkárosultak részére a 70.000,- Ft átutalásra került a
Megyei Önkormányzat gyűjtőszámlájára.
3.

Tájékoztatás a temető rendbe tételéről

Mindenszentek előtt a temető rendbetétele megtörtént, a felhalmozódott hulladék
elszállíttatásra került. Az ezzel kapcsolatos számlák egy része (2 konténer díja) már
kifizetésre került, a 3. konténer, és a helyi vállalkozó által igénybevett rakodás költségeinek
kifizetése pedig folyamatban van.
4.

Tájékoztatás rally miatti útlezárásokról

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Laroco Motorsport Club 2010. december 5-én
Mikulás rally-t tart. Ennek kapcsán a Magyar Közútkezelő engedélyt adott állami
közutak lezárására. A lezárással érintett útszakaszok a következők:
7216 sz. út:
a 72-es fő út litéri elágazótól a királyszentistváni helységjelző
tábláig 8-18 óráig kerül teljes lezárásra, míg a
7202 sz. út:
a 72-es fő út berhidai elágazótól az erőművi útig 8-18 óráig
kerül teljes lezárásra
A lakosság tájékoztatására a lezárásokról értesítés került közzétételre Királyszentistván
honlapján, valamint a községben elhelyezett hirdetőtáblákon, és a buszmegállókban.
5.

Takarító-közterületfenntartói állás meghirdetése

Kőszegi Ilona polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2010. november 19.
napjával takarító-közterületfenntartói munkakör betöltésére hirdetményt jelentet meg
Királyszentistván honlapján és a hirdetőtáblákon, valamint a Pannon Lapok Veszprémi
Naplóban is. Az állás 2010. december 1. napjával betölthető, a nyertes szermélyéről
– munkáltatói jogokat gyakorló jogkörénél fogva –, 2010. november 26. napjáig dönt.
A nyertes személyt Munka Törvénykönyve szerint kívánja alkalmazni, bérét – jelenleg –
minimálbérben kívánja meghatározni. Jogosult lesz ugyanazon cafatéria összegekre (étkezési
utalvány és Patika Pénztári tagdíj fizetés), melyekre a többi alkalmazott.
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N APIREND TÁRGYALÁSA

1.

A BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KÖZBIZTONSÁGI

BESZÁMOLÓJÁNAK

MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy minden képviselő megkapta a részletes beszámolót. Megkérdezte a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársait, kívánják-e azt szóban kiegészíteni.
Fercsák Balázs:
Elmondta, hogy a település közbiztonságát jónak tartja, az elmúlt évben személy elleni
bűncselekmény nem történt..
Budai Tibor:
Királyszentistvánon a feladatokat a Balatonfűzfői Körzeti Megbízotti Csoport látja el. A
csoport létszáma 5 fő. Elmondta, hogy a Megbízotti Csoport új irodába fog költözni, ahol
kedvezőbb munkafeltételek mellett dolgozhatnak majd.
Fercsák Balázs:
Megköszönte a lakosság, a vezetőség és a polgárőrség hozzáállását, mellyel munkájukat
segítik. Emlékeztetőül megemlítette, hogy az előző testülettől ígéretet kaptak arra, hogy
Vilonya községgel együttesen támogatják egy segédmotorkerékpár megvásárlását.
Baán Jánosné királyszentistváni lakos:
Felhívta a figyelmet az egyre szaporodó rongálásokra, és kifejezte azon kívánságát, hogy a
rongálókkal szemben lépjen fel a rendőrség és a képviselő-testület, és kötelezzék őket az
okozott károk megtérítésére.
Fercsák Balázs:
Amennyiben ismertté válik az elkövetők személye, polgári peres úton lehet kártérítési igényt
érvényesíteni.
Tánczos Sándor képviselő:
A Dózsa utcai sorozatos lopásokat tartalmazza a beszámoló?
Fercsák Balázs:
Természetesen tartalmazza, ebben az ügyben a bűnügyi osztályuk folytat nyomozást.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Az utcák szűk keresztmetszete miatt különösen fontosnak tartja a gyorshajtók kiszűrését a
sebességmérések gyakoriságának növelésével. Lehetne-e gyakorítani a méréseket
Királyszentistvánon?
Fercsák Balázs:
Igen, az Önkormányzat jelzése alapján van rá lehetőség.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Van-e lehetőség fix trafipax üzemeltetésére?
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Fercsák Balázs:
Van rá lehetőség, ez ügyben a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályát kell megkeresni. Természetesen a fix trafipax telepítését anyagilag is támogatnia
kell az önkormányzatnak.
Tánczos Sándor képviselő:
Az eseti méréseket jó lenne a kritikus időpontokban végezni, amikor nagy a forgalom: reggel
7-830, és délután 16-1730 közötti időszakban.
Fercsák Balázs:
Természetesen figyelembe veszik a kéréseket, pár soros levélben jelezni kellene a
Kapitányság felé.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják a Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolóját.
A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által,
Királyszentistván közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót elfogadták, s az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2010. (XI.23.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által, a település
közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.
Felelős:
Határidő:
2.

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

A 9/2010. (X.22.)

RENDELET NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztésben leírtak miatt a Közigazgatási Hivatal kérésének megfelelően, a rendeletet
nyílt ülésen kell elfogadni. Változatlan összegek mellett, csak a rendelet hatályba lépése
változik.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslatával,
hogy az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól
szóló 9/2010. (X.22.) rendeletét változatlan tiszteletdíjakkal, elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2010. (XI.25.). önkormányzati rendelete
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
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3.

VEGYES ÜGYEK

3/1.

KDOP-2009-4.1.1.E

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT FÖLDTERÜLET MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL

HATÁROZAT

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztésnek
megfelelően tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Földhivatal hiánypótlásra
szólította fel az Önkormányzatot, mivel a 38/2009. (VI.24.) KKt. határozat nem tartalmazta a
csapadékvízelvezető árok nyomvonala által érintett terület helyrajzi számát. Ennek oka az
volt, hogy a terület megosztási eljárása, és ennek megfelelően a helyrajzi számok
meghatározása csak a 2010-es évben fejeződött be, így 2009-ben a határozat csak arról
szólhatott, hogy az önkormányzat megvásárolja a beruházással érintett területet. A
határozatnak megfelelően 2010. június 22. napján az adás-vételi szerződés megkötésre került,
és a szerződésben foglalt összegek kifizetése megtörtént.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben
szereplő javaslatot a KDOP-2009-4.1.1.E pályázattal érintettel földterület megvásárlásáról.
A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az előterjesztésben szereplő
javaslatot a KDOP-2009-4.1.1.E pályázattal érintettel földterület megvásárlásáról és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2010. (XI.23.). KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy megerősíti és pontosítja 38/2009. (VI.24.) KKt határozatát,
az alábbiak szerint:
A KDOP-2009-4.1.1.E pályázaton létesített, 03/6 hrsz-on bejegyzett
vízelvezető árok és szervízút nyomvonalának területét megvásárolja.
Az erre kötött, 2010. június 22-én kelt (ikt.sz.: 230/2010) adás-vételi
szerződést akaratával mindenben megegyezőnek fogadja el, és megbízza a
polgármestert, a nevezett ingatlan átírásával kapcsolatos iratok aláírásával.
Felelős:
Határidő:

3/2.

Kőszegi Ilona polgármester
2010. november 30.

VKTT FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a részletes anyagot minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület
tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Milyen költségekkel jár az önkormányzatnak, ha megköti a szerződést?

5

Kőszegi Ilona polgármester:
A feladatokat az állami normatívából kívánják ellátni, ahol ez nem fedezi, ott egyéni térítési
díjakat fognak kikalkulálni, de ez később történik meg.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Történt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy ezen ellátási formákra milyen igény mutatkozik?
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Az elmúlt négy évben nem volt igény szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtás pedig
sajnos megszűnt, mert falugondnoki szolgálatot és a házi segítségnyújtást végző Bendola
Családsegítővel – törvényi változás miatt – kénytelen volt az önkormányzat a szerződést
felbontani. Házi segítségnyújtásra azóta igényt nem jelentettek be az önkormányzatnál, előtte
pedig 2-3 főt látott el a szolgáltató.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A lakosság honnan tudja, milyen lehetőségekkel élhet, illetve ha a falu lakói igénybe veszik a
szolgáltatásokat, milyen térítési díjakat kell fizetniük.
Kőszegi Ilona polgármester:
A lakosságot hirdetmények útján, a honlapunkon keresztül, és a minden házhoz havonta
eljuttatott hírmondó útján tájékoztatjuk.
Bencze Éva körjegyző:
A megkötött feladat-ellátási szerződések alapján a kistérség el fogja készíteni a
költségkalkulációt, melynek alapján majd a képviselő-testületeknek rendeletet kell majd
alkotni a térítési díjakról. A költségkalkulációt az önköltség számítás és az állami normatíva
közötti számítási módszerrel kell meghatározni. A testület meg fogja kapni a számítás
eredményét, és ennek alapján a testület jogosult lesz a térítési díjakat megállapítani.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ha a szolgáltatás beindul, meg kell oldani a lakosság tájékoztatását.
Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy mikor a Bendola Családsegítő elkezdte a működését a településen, minden
házhoz bedobásra került egy tájékoztató, mely azt tartalmazta, hogy miben tudnak segíteni a
lakosságnak. Javasolta a jövőben egy ilyen tájékoztató elkészítését, és a lakossághoz való
eljuttatását.
Tánczos Sándor képviselő:
Van-e a Bendola Családsegítőnek a Kistérséggel kapcsolata?
Kőszegi Ilona polgármester:
Ez irányú információval nem rendelkezik.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a feladat-ellátási szerződés megkötésével.
A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a VKTT-vel kötendő feladat-ellátási
szerződés megkötésére tett javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2010. (XI.23.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy feladat-ellátási szerződést köt a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulással, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírásával.
Felelős:
Határidő:

3/3.

Kőszegi Ilona
2010. december 13.

A KIRÁLYSZENTISTVÁNI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
költségvetésben biztosított 100.000,- Ft-ot részükre átutaltatni szíveskedjen.
Elmondta, hogy a Polgárőrség részére minden évben 100.000,- Ft kerül elkülönítésre, melyet
azonban nem mindig vesz igénybe az Egyesület.
Diószegi Imola:
Fontosnak tartja a polgárőrség támogatását, valamint erősítését és fiatalítását.
Kőszegi Ferenc polgárőrvezető:
A tagnyilvántartás szerint a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület 19 fős tagsággal
rendelkezik, de aktívan 10-11 fő vesz csak részt a munkában. Az Önkormányzati támogatást
2003, 2005 és 2007. években igényelte csak az Egyesület. Ebből fedezik a biztosítást 2 főre,
valamint megyei és országos tagdíjakat fizetik ki belőle, illetve különböző adóbevallási
nyomtatványok megvásárlására használják. Ezenkívül a jogszabályok előírnak különböző
formaruhát (nadrág, zubbony, láthatósági mellény) melyeket ezen összegekből kívánják
pótolni.
Tánczos Sándor képviselő:
Elmondta, hogy Királyszentistvánon az elsők között alakult meg 20 éve a polgárőrség, mely
évforduló megünnepléséről is jó lenne elgondolkodni. Nagyon fontosnak tartja a láthatóságot.
Javasolja a támogatás folyósítását.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a
Királyszentistváni Polgárőr Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogassa a testület.
A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Királyszentistváni Polgárőr
Egyesület támogatására tett javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2010. (XI.23.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 100.000,- Ft összeggel támogatja a Királyszentistváni
Polgárőr Egyesület munkáját.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pénzeszköz átadási
megállapodás aláírásával, valamint a Körjegyzőt, hogy az összeg
átutalásáról a Pénzügyi Csoport útján gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2010. december 13.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1745 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola Katalin
képviselő

Kőszegi Míra
képviselő
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