JEGYZŐKÖNYV
K IRÁLYSZENTISTVÁN K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2011.

FEBRUÁR

23.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jelen vannak:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. február 23-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
Kőszegi Ilona
Mészáros Lajos
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Szelényiné Perger Tímea
Zavada Mihályné

körjegyző
pénzügyi vezető
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1700 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
érdeklődő 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.
Napirendi javaslat:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. fordulóban történő tárgyalása
2. A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Az Önkormányzat építményadóról szóló rendeletének felülvizsgálata
4. Az Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendeletének felülvizsgálata
5. Az Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének felülvizsgálata
6. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek pedig
Mészáros Lajos alpolgármester urat és Tánczos Sándor képviselő urat 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.
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 4 témában tájékoztatta a képviselő-testületet.
1.)

A „04 Alapítvány” felé a pénzeszköz átadásról a megállapodás aláírásra megküldésre
került.

2.)

A VKTT-vel kötött Feladatellátási szerződés módosításának elfogadásáról szóló
határozatkivonat megküldésre került a kistérséghez.

3.)

A felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról szóló testületi határozat alapján
a Kulturális és Szociális Bizottság 2011. február 21-i ülésén a februári támogatási
összegről az egyéni határozatok meghozatalra kerültek.

4.)

A Vertikál Zrt. felé a szerződés felbontásával kapcsolatban fizetendő összeg első
részlete határidőre elutalásra került.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

II.

FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ

TÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A januárban benyújtott költségvetési javaslat
átdolgozásra került, a képviselő-testület, a körjegyző asszony és a pénzügyi vezető asszony
részt vételével megtartott megbeszélés alapján.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését 83.361 eFt bevételi és kiadási főösszegben elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
83.361 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község 2011. évi költségvetéséről
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint 83.361 eFt bevételi és
kiadási főösszegben állapította meg Királyszentistván Község 2011. évi
költségvetését.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
folyamatos
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2.

A

HIVATALI
HELYISÉGEN
VALAMINT
A
HIVATALI
MUNKAIDŐN
HÁZASSÁGKÖTÉSEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

KÍVÜLI
SZÓLÓ

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényi
erejű rendelet szabályozza a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését.
A törvényi változást követően többletszolgáltatás igénylésére van lehetőség, például a
házasságkötésre nem csak az önkormányzat hivatali helyiségében van lehetőség, hanem azon
kívül is.
A törvény 42/A §. (4) a-b. pontja alapján
(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaid őn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaid őn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékét
A törvény 15/A §. (6)-(7)-(8) bekezdése alapján
(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
(8) Nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.
Fentiekre figyelemmel készült el a testület tagjaihoz eljuttatott rendelet-tervezet, melyről
– kérte a képviselőket –, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztett rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a hivatali helyiségen valamint a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet tervezetét, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadta a
hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendeletet.
Felelős:

Kőszegi Ilona polgármester

3

3.

Határidő: 2011. február 28.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Mint az előterjesztésben is leírásra került, a 3as, 4-es és 5-ös napirendben felülvizsgálandó rendeletek esetében lényegi változás az
előterjesztett rendelettervezetekben nincs, a felülvizsgálat kizárólag azt célozza, hogy a
rendeletek megfeleljenek a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény, valamint a
jogszabály-szerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásainak.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat építményadóról szóló rendeltével
kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Megkérdezte a polgármester asszonytól, hogy az építményadó mértéke (800,- Ft/m2)
változott-e?
Kőszegi Ilona polgármester:
Az építményadó mértéke nem változott.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Megfontolásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy az építményadó mértékét csökkentsék.
Bencze Éva körjegyző:
Felhívta a képviselő-testület tagjainak a figyelmét arra, hogy az első napirendi pontban
elfogadott költségvetésben tervezett bevételek a hatályban lévő rendeletek által megállapított
adók mértékét figyelembe véve kerültek megtervezésre. Véleménye szerint célszerűbb lenne
az adók mértékét a koncepció készítés időszakában felülvizsgálni. Amennyiben a képviselőtestület tagjai ragaszkodnak az e testületi ülésen történő felülvizsgálathoz, az a költségvetési
rendeletre is hatással lesz.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Fenntartja az adók mértékére tett javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy novemberben
tárgyaljon róla a képviselő-testület.
Kőszegi Ilona polgármester:
A novemberi testületi ülésen – amennyiben a testület egyetért vele – a helyi adók mértékét
felülvizsgálják.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a helyi adók mértékének novemberi
felülvizsgálatával.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az önkormányzat
építményadóról szóló rendeletének előterjesztés szerinti módosításával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat építményadóról
szóló rendeletének módosítását, és az alábbi rendeletet alkották.
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint elfogadta
az önkormányzat építményadóról szóló rendeletét.
Felelős:
Határidő:

4.

Kőszegi Ilona polgármester
2011. február 28.

AZ

ÖNKORMÁNYZAT
FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI

IPARŰZÉSI

ADÓRÓL

SZÓLÓ

RENDELETÉNEK

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az
Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendeltével kapcsolatban tegyék meg
észrevételeiket.
Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy a novemberi testületi ülésen ezen rendeletben megfogalmazott adó mértékét is
vizsgálja felül a képviselő-testület.
Tánczos Sándor képviselő:
Támogatja az előtte szólót.
Kőszegi Ilona polgármester:
A novemberi ülésen természetesen a helyi iparűzési adó mértéke is felülvizsgálatra fog
kerülni. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az
önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendeletének előterjesztés szerinti módosításával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat helyi iparűzési
adóról szóló rendeletének módosítását, és az alábbi rendeletet alkották.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint elfogadta
az önkormányzat helyi építési adóról szóló rendeletét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2011. február 28.
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5.

AZ

ÖNKORMÁNYZAT
FELÜLVIZSGÁLATA

TALAJTERHELÉSI

DÍJRÓL

SZÓLÓ

RENDELETÉNEK

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az
Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeltével kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Fontosnak tartja a talajterhelési díj következetes behajtását, mert káros a környezetre, ha nem
kötnek rá a háztartások a csatorna hálózatra. Behajtásra kerülnek-e ezek az összegek?
Kőszegi Ilona polgármester:
Talajterhelési díjat gyakorlatilag csak néhány fő fizet Királyszentistvánon, egyrészt mert a
csatorna hálózatra történő rákötés megközelíti a 90 %-ot, másrészt mert a Bakonykarszt által
közölt listán szereplő ingatlanok között vannak üres telkek, üresen álló ingatlanok, illetve
olyan ingatlanok, ahol csak az udvaron van vízvételi lehetőség.
Természetesen figyelemmel fogjuk kísérni, a talajterhelési díjak befizetését.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az önkormányzat
talajterhelési díjról szóló rendeletének előterjesztés szerinti módosításával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat talajterhelési díjról
szóló rendeletének módosítását, és az alábbi rendeletet alkották.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint elfogadta
az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2011. február 28.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1725 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos
alpolgármester

Tánczos Sándor
képviselő
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