
JE GYZ ŐKÖN Y V  

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. JANUÁR 25. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. január 25-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ilona polgármester
Mészáros Lajos alpolgármester
Diószegi Imola Katalin képviselő
Kőszegi Míra képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Bencze Éva körjegyző
Szelényiné Perger Tímea pénzügyi vezető
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

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, 
Szelényiné  Perger  Tímea  pénzügyi  vezetőt,  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt,  és  az 
ÖBÖL TV munkatársait. 

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
A napirendre az írásos anyaggal megegyezően tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Körjegyzőség 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
2. Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
3. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
4. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
5. A 04 Alapítvány kérelmének megtárgyalása
6. A VKTT-vel kötött Feladatellátási szerződés módosításának elfogadása
7. Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
8. A Vertikál Zrt-vel kötött szerződés felbontása
9. Vegyes ügyek

A  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt,  hitelesítőknek  pedig 
Diószegi Imola 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 8-as napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 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 6 témában tájékoztatta a képviselő-testületet.

1.) A  2011.  évi  hulladékszállítási  díj  megállapításáról,  és  a  kedvezményekről  készült 
jegyzőkönyvkivonat, rendelet másolat, valamint a kedvezményezettek listája átadásra 
került a szolgáltatónak.

2.) A  2011.  évi  ivóvíz  és  csatornaszolgáltatási  díj  megállapításáról  készült 
jegyzőkönyvkivonat  és  rendelet  másolat  megküldésre  került  a  szolgáltatónak. 
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a jövőben (várhatóan áprilistól) a Bakonykarszt 
Zrt. számláin a megjegyzés rovaton belül feltüntetésre fog kerülni az önkormányzati 
támogatás mértéke.

3.) Az Öböl TV kérelme ügyében született döntésről a jegyzőkönyvkivonat megküldésre 
került a kérelmezőnek. 

4.) A  VKTT  2010.  évi  tevékenységéről  készült  beszámoló  elfogadásáról  készült 
jegyzőkönyvkivonat megküldésre került a Kistérségnek.

5.) A nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatása kifizetésre került. 

6.) A könyvtáros megbízási szerződése meghosszabbításra került a testületi határozatnak 
megfelelően.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A KÖRJEGYZŐSÉG 2010. IV. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kíván kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen felel.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  elfogadják  a  Körjegyzőség  2010.  évi  költségvetésének  módosítását  az 
előterjesztésben szereplő 52.495 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  Körjegyzőség  2010.  évi  
költségvetésének módosítását, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I.25.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint 52.495 eFt bevételi 
és  kiadási  főösszegre  módosította  a  Körjegyzőség  2010.  évi 
költségvetését. 

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. IV. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen válaszol.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha elfogadják az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 100.600 eFt bevételi  és 
kiadási főösszeggel.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  Önkormányzat  2010.  évi  
költségvetésének módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint 100.600 eFt bevételi 
és  kiadási  főösszegre  módosította  a  Körjegyzőség  2010.  évi 
költségvetését. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

3. A  KÖRJEGYZŐSÉG 2011.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.  FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ     
TÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kívánja-e 
az előterjesztést szóban kiegészíteni.
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Bencze Éva körjegyző:
Elmondta,  hogy  a  litéri  Pénzügyi  Gazdasági  Bizottság  ülése  után  módosítani  kívánja  a 
beterjesztett  költségvetést,  majd  részletesen  ismertette  a  változtatásokat,  melyek  érintették 
többek között a dologi kiadásokat, az egyéb folyó kiadásokat, illetve a személyi juttatásokat 
is.  A  módosítások  után  a  körjegyzőség  2011.  évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási 
főösszegére – a beterjesztett 47.109 eFt helyett – 45.499 eFt-ra tett javaslatot.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Számára  a  főkönyvi  és  pénzforgalmi  kivonatok  áttekintése  nélkül  ezen  adatok  nem 
összehasonlíthatóak a tavalyival.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, 
ha  elfogadják  a  Körjegyzőség  2011.  évi  költségvetését  45.499  eFt  bevételi  és  kiadási 
főösszegben.

A képviselő-testület  tagjai  3  igen  szavazattal  2  nem ellenében elfogadták  a Körjegyzőség  
2011. évi költségvetését, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (I.25.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint 45.499 eFt bevételi 
és kiadási főösszegben elfogadta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetését. 

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.  FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ     
TÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  anyagot  minden  képviselő  megkapta.  Megkérdezte  Bencze  Éva  körjegyzőt,  kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Nem tudja a költségvetést  elfogadni, mivel nem tudja – tavalyi adatok hiányában – mihez 
viszonyítani.
A  továbbiakban  több  kérdést  is  megfogalmazott,  kérdései  érintették  az  önkormányzati 
bérlakásra  tervezett  kiadásokat,  az  önkormányzat  pénzeszköz  átadásait,  a  dologi  kiadások 
több tételét, illetve az átalánydíjas szerződéseket, és egyéb üzemeltetési kiadásokat.
Javasolta, hogy az önkormányzati dolgozók étkezési hozzájárulását emelje meg a testület.

Bencze Éva körjegyző:
Több  kérdést  is  megválaszolt,  a  non  profit  szervezetek  és  az  egyházak  támogatásával 
kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetésben szereplő összegek előirányzatok, melyek csak 
egy keretet biztosítanak. A képviselő-testület a kérelmekről egyedileg fog dönteni.

Tánczos Sándor képviselő:
Nehezményezte, hogy az általa fontosnak tartott új utca kialakítása nem szerepel a fejlesztési 
elképzelések között.

Kőszegi Ilona polgármester:
Tánczos Sándornak válaszolva elmondta,  hogy véleménye szerint a valóságtól nem szabad 
elrugaszkodni,  először  a  már  meglévő  épületek  fenntartását,  és  felújítását  kell  szerinte 
megoldani.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Emlékeztette  Tánczos  Sándor  képviselő  urat,  hogy  a  koncepció  megbeszélésekor  úgy 
döntöttek, hogy nagyobb léptékű beruházásokat elhalasztja a testület, és csak akkor dönt róla, 
ha már konkrét ismerete van arról, hogy a királyszentistváni hulladéklerakó beindulása után 
milyen nagyságú iparűzési adó folyik be a számlájára.

Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint árvízvédelemre felesleges tervezni és költeni, azt oldja meg az állam, és az 
itt megspórolt pénzből el lehet kezdeni az utca kialakítását, illetve közművesítését.

Diószegi Imola képviselő:
Véleménye  szerint  az  érintett  utcában  élő  családok  igényeire  figyelemmel  kell  lennie  az 
önkormányzatnak. Az árvízvédelem olyan fejlesztés, amire az embereknek szükségük van, az 
önkormányzatnak pedig meg kell védenie a lakosokat, és házaikat.

Kőszegi Míra képviselő:
Véleménye szerint a koncepció tárgyalásakor meghatározásra került a fejlesztési irány, melyet 
tartalmaz a költségvetési előterjesztés, így tehát tovább kellene lépni.

Diószegi Imola képviselő:
A könyvbeszerzésre fordítandó évi 200.000,- Ft összeget nem látja a 17. oldalon megjelenni.

Bencze Éva körjegyző:
A 11. oldalon a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül fejezetben található 
meg a Megyei Könyvtár támogatására, könyv beszerzési célra átadásra kerülő 200.000,- Ft 
összeg.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
A közművelődési intézménynél a részmunkaidős alkalmazott juttatásainál felvetette, hogy az 
étkeztetési hozzájárulást mértéke egyezzen meg a 8 órás alkalmazásban állókéval.
Visszatérve a korábbiakban elhangzottakra javasolta, hogy egységesen 10.000,- Ft összegű 
étkezési utalványt biztosítsanak a dolgozóknak, függetlenül attól, hogy teljes munkaidőben, 
vagy részmunkaidőben történik a foglalkoztatásuk.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy  az  önkormányzati  dolgozók  függetlenül  attól,  hogy  teljes  munkaidőben,  vagy 
részmunkaidőben dolgoznak, egységes mértékű étkezési utalványt kapjanak.

A  képviselő-testület  tagjai  3  igen  szavazattal  1  nem  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  
támogatták a javaslatot.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy  az  önkormányzati  dolgozók  2011.  évben  10.000,-  Ft/hó  étkezési  utalványban 
részesüljenek.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal támogatták a javaslatot.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  költségvetés  elfogadása  előtt  határozatban 
engedélyezzék  az  előbbi  döntéseknek  megfelelően  a  10.000,-  Ft/hó  étkezési  utalványok 
megrendelését és kiadását.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy  az  önkormányzati  dolgozók  2011.  január  1-től  egységesen  10.000,-  Ft/hó  étkezési 
utalványban részesüljenek.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (I.25.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2011.  január  1.  napjától  a  teljes  munkaidőben  és  a 
részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozóknak is egységesen biztosítja az 
étkezési utalványt, melynek mértékét 10.000,- Ft/hó összegben határozza 
meg.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  az  utalványok 
megrendelésével és kiosztásával. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

Kőszegi Ilona polgármester:
A vitát lezárta, az elhangzottak alapján módosított költségvetési tervezet a februári testületi 
ülésen újra előterjesztésre kerül.
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5. A „04 ALAPÍTVÁNY” KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelmet minden képviselő megkapta. A „04 Alapítvány” a mentőautók felszereltségének 
korszerűsítését,  és a mentés színvonalának emelését  tűzte ki célul.  Az Önkormányzat  már 
többször is 40.000,- Ft összeggel támogatta munkájukat, mely összeg felhasználásáról mindig 
elszámoltak.  Javasolta,  hogy 2011. évben is  40.000,-  Ft összeggel  támogassa a testület  a  
„04 Alapítvány” munkáját.

Diószegi Imola képviselő:
Támogatta  a  polgármester  előterjesztését,  mivel  nagyon  kevés  állami  támogatás  jut  ezen 
szervezeteknek, illetve az egészségügyre.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy a „04 Alapítvány” munkáját 40.000,- Ft összeggel támogassák.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (I.25.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  40.000,-  Ft  összeggel  támogatja  a  „04  Alapítvány” 
munkáját.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  a 
pénzeszköz átadási megállapodás megkötésével, és az összeg átutalásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2011. február 25.

5. A VKTT-VEL KÖTÖTT FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA      

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással 
jelezzék, ha a VKTT-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerint 
elfogadják.

A képviselő-testület  tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a VKTT-vel kötött  Feladatellátási  
szerződés módosítását, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (I.25.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a VKTT-vel  kötött  módosított  (9.  pont)  Feladatellátási 
Szerződést elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a módosított Feladatellátási 
Szerződés aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. február 25.
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6. DÖNTÉS A FELSŐFOKÚ TANINTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRÓL  

Kőszegi Ilona polgármester:
Megkérte  Diószegi  Imolát,  a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  elnökét,  tegye  meg 
előterjesztését.

Diószegi Imola képviselő:
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  megtárgyalta,  és 
elfogadásra javasolja.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal,  hogy  az 
előterjesztésben szereplő feltételekkel 2011. évben is támogassa az önkormányzat a felsőfokú 
tanintézmények nappali tagozatán tanuló királyszentistváni fiatalokat.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a felsőfokú tanintézmények nappali  
tagozatán  tanuló  királyszentistváni  fiatalok  támogatására  tett  javaslattal,  és  az  alábbi  
határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2011. (I.25.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  királyszentistváni  állandó  lakhellyel  rendelkező, 
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalokat a szorgalmi 
időszak  idején  negyedévente  10.000,-  Ft  összegű  átmeneti  támogatásban 
részesíti az alábbiak szerint:

1.) A  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanuló  fiatalok 
iskolalátogatási  igazolást  kötelesek  benyújtani.  (A  tanévre  való 
beiratkozás  után  az  iskolakezdési  segélyhez  benyújtott  (augusztus-
szeptember  hó)  iskola-látogatási  igazolások  alapján  a  Szociális  és 
Ifjúságvédelmi Bizottság megállapítja, hogy mely személyek jogosultak 
a támogatásra.)

2.) A támogatások kifizetésének időpontjai:
I. negyedév: 2011. február 27.
II. negyedév 2011. április 30.
IV. negyedév 2011. november 30.

3.) A támogatások jövedelmi helyzettől függetlenül megilletik a felsőfokú 
tanintézmények nappali tagozatos hallgatóit.

4.) A kifizetés a 2011. évi költségvetés szociális gondoskodás szakfeladat 
terhére történik.

Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  és  a  Körjegyzőt,  hogy  a 
Pénzügyi Csoport útján a kifizetésekről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2011. november 30.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 
1735 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola  Kőszegi Míra 
   képviselő    képviselő
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